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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเมินผล มีวัตถุประสงค๑เพื่อติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 โดยใช๎ทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ
ห๎องสมุดประชาชนที่ได๎รับรางวัลจากโครงการอบรมและการประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 จานวน 10 แหํง
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ ผู๎บริหารจานวน 10 คน ผู๎ใช๎บริการที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 589 คน ผู๎ใช๎บริการที่
สนทนากลุํม จานวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 669 คน โดยวิธีการสุํมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมื อการวิจัย ได๎แกํ
แบบสอบถามบรรณารักษ๑ แบบสอบถามผู๎ใช๎บริการ แบบสัมภาษณ๑ผู๎บริหาร และแบบสนทนากลุํม การ
วิเคราะห๑ข๎อมูล ข๎อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นาเสนอในรูปตารางและแผนภาพประกอบการบรรยาย ในการประเมินกาหนดเกณฑ๑คําเฉลี่ยมากกวํา 3.50 จึง
ถือวําเรื่องที่ประเมินมีความเหมาะสมระดับมาก สํวนข๎อมูลเชิงคุณภาพทาการวิเคราะห๑เนื้อหาและนาเสนอใน
รูปสรุปความและความเรียงเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยได๎ดังนี้
1. ผลการติดตามประเมินโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 จัดโดยสอร.พบวําทั้ง
บรรณารักษ๑ ผู๎บริหาร และผู๎ใช๎บริการมีความคิดเห็นสอดคล๎องกันวําโครงการนี้โดยรวมมีความเหมาะสมในการ
ด าเนิ น งาน มี คุ ณ คํ า และเป็ น ประโยชน๑ ร ะดั บ มาก โครงการนี้ ได๎ กํ อ ให๎ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและคุณคําของการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน การสร๎าง
เสริมนิสัย รักการอําน ใฝ่รู๎ และรักการเรียนรู๎แกํผู๎ใช๎บริการ ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนชุมชนเป็น
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎ สร๎างเจตคติที่ดี ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุก
ฝ่าย การได๎รับรางวัลทาให๎ห๎องสมุดเป็นที่รู๎จัก มีผู๎มาศึกษาดูงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและภาพลักษณ๑
ใหมํของห๎องสมุดและสร๎างโอกาสในการพัฒนางานตํอเนื่อง
2. ผลการประเมินด๎านกระบวนการดาเนินงานโครงการ พบวํามี ความเหมาะสมระดับมาก เรียง
ตามลาดับคือการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดประกวดห๎องสมุดมีชีวิต และกระบวนการบริหารจัดการโครงการ
รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก ได๎แกํ วิทยากร ในการอบรมครั้งที่ 1 และ 2 และ การ
บริการ
ของเจ๎าหน๎าที่
3. ผลการประเมินด๎านผลผลิตโครงการ พบวํามีความเหมาะสมระดับมาก บรรณารักษ๑ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมีความพึงพอใจตํอโครงการโดยรวมระดับมาก ตระหนักถึงความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับ
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การพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตที่ได๎รับ มีเจตคติที่ดี มีความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑ในการพัฒนาห๎องสมุดมี
ชีวิต
4. ผลการประเมินด๎านผลลัพธ๑ของโครงการ พบวําอยูํในระดับมาก บรรณารักษ๑ผู๎เข๎ารํวมโครงการนา
ความรู๎และประสบการณ๑ และแนวคิดเชิงกลยุทธ๑ไปใช๎และมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึง
เอกลักษณ๑ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและห๎องสมุดได๎รับการพัฒนาทางกายภาพ ภูมิทัศน๑
สภาพแวดล๎อม และการออกแบบภายใน ได๎รับการสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎และความ
รับผิดชอบตํอสังคม และพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นห๎องสมุดมีชีวิตและแหลํงเรียนรู๎ที่ทันสมัย ผู๎ใช๎บริการมี
จานวนเพิ่มขึ้น หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความสาคัญในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ ตลอดชีวิต
ที่ยั่งยืนของชุมชน และให๎ความรํวมมือ สนับสนุนบทบาทและการดาเนินงานห๎องสมุดมีชีวิตในการขับเคลื่อน
ชุมชนเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น
5. แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตให๎ยั่งยืนจาเป็นต๎องได๎รับความ
รํวมมือจากทุกฝ่าย ทั้งหนํวยงานสํวนกลางและสํวนท๎องถิ่น โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให๎สอร.เพื่อขยายและ
พัฒนาโครงการให๎ยั่งยืน หนํวยงานที่กากับดูแลหรือต๎นสังกัดของห๎องสมุดให๎การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให๎
บรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการและให๎มีการพัฒนาห๎องสมุดอยํางตํอเนื่องหลังจากได๎รับรางวัล บรรณารักษ๑และ
บุคลากรห๎องสมุดมีความรู๎ความสามารถในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต ประชาชน/ผู๎ใช๎บริการ มีนิสัยรักการอําน
เป็นชุมชนการเรียนรู๎ และสอร. มีการประชาสัมพันธ๑เชิงรุกในสังคมวงกว๎าง ทางานเป็นเครือขํายและสร๎างองค๑
ความรู๎ห๎องสมุดมีชีวิต
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Abstract
The objective of this evaluation research was to follow-up and evaluate the second ‚living
library training and contest‛ project of TKpark. Quantitative and qualitative methods were both used.
The sample was ten awarded libraries. Key informants were ten library administrators, 589 library
users who responded to the questionnaires and sixty users who attended the focus group. The
total sample size was 669. Multi – stage random sampling was used. Research instruments used
were questionnaires for librarians and library users; the interview questionnaire for library
administrators and the interviewing guideline for focus group users. Quantitative data were
analyzed using percentage, mean and standard deviation and presented in the form of tables and
charts. The passing criterion used was 3.50. Qualitative data from focus groups, interviews and
open-ended questions were interpreted through analysis of note-taking and tape transcripts and
presented in an exposition style.
Research results were as follows:
1. Librarians, library administrators and user were all agreed that the second ‚living
library
training and contest project‛ of TK Park was on average rated at ‘very good’ level, according to its
overall project, value and benefits. It helped awaken and create the awareness, the importance,
and value of living library development in terms of lifelong learning resources of the community, In
addition, it promoted reading habit, seeking knowledge, love of learning, good attitude, satisfaction
and pride to all stakeholders. The award received helped library to be well known, resulting in more
visitors, changes in library practices and new images, and opportunities for library development
continuously.
2. The process evaluation of the project was on average rated at ‘ very good’ level: with
the workshop, the living library contest and the management process respectively. The highest
score was guest resource persons in the first and second training workshop and service of the
organizers.
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3. The product evaluation of the project was on average rated at the ‘ very good’ level.
Librarians were satisfied with the project, aware of the importance and value of knowledge learned,
had good attitude, competencies , skills and experience in living library development.
4. The output evaluation of the project was on average rated at the ‘very good’ level.
Librarians applied knowledge, experiences and strategic ideas acquired; libraries were
developed in terms of physical surroundings, interior design, reading and learning environment,
social responsibility and service quality. Libraries became living libraries and modern lifelong
learning resources for the community. The number of library users was increased. Related
organizations/ parties provided more attention to the development of living library towards
sustainable community learning resource, with more collaborative and supportive effort to the living
library’s roles and performance pushing forwards to the learning community.
5. The development of the project proposed need cooperation of all stakeholders: the
government supports the budget to TKpark to continue and sustain the project; the
affiliation of the libraries supports the budget for librarians to participate in the project and sustain
the library development after getting the award; librarians and library staff have knowledge and
competencies in developing the living library; library users have reading habits; leading to the
learning community. TKpark should play more proactive public relations, work collaboratively in
network model, be the center for the development of living library network, and create living
library knowledge.
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กิตติกรรมประกาศ

สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร.) สานักและพัฒนาองค๑ความรู๎ (องค๑การมหาชน) ได๎ริเริ่มโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต (TK Park Library Award) เพื่อขยายแนวคิดการจัดการห๎องสมุดในรูปแบบ
ห๎องสมุดมีชีวิต ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2549 ผลจากการประกวดครั้งแรกได๎จุดประกายให๎เกิดการพัฒนา
ห๎องสมุดในชุมชนตํางๆ ทั่วประเทศ สอร. จึงได๎จัดโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2551 และเสร็จสิ้นโครงการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการสานตํอโครงการฯ ให๎เป็นไปอยําง
ตํอเนื่อ งและมีป ระสิ ทธิภาพ สอร. จึ งจัดให๎มีโครงการวิจัยติด ตามประเมิ นผลโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล ทั้ง 10 แหํง และได๎ม อบหมายให๎มหาวิทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยศาสตราจารย๑ ดร.ชุติมา สัจจานันท๑ และรองศาสตราจารย๑ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ๑
เป็นผู๎ดาเนินการ
งานวิจัยนี้สาเร็จได๎ด๎วยความอนุเคราะห๑จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยขอขอบคุณสานักงานอุทยาน
การเรียนรู๎ โดยเฉพาะคุณทัศนัย วงศ๑พิเศษกุล ผู๎อานวยการสอร. คุณวัฒนชัย วินิจจะกูล ที่ปรึกษาโครงการคุณ
รินศิริ ทองคา ผู๎จัดการโครงการ และบุคลากร สอร. ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย คณะผู๎บริหาร
บรรณารักษ๑ และผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลทั้ง 10 แหํง ตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎อง และผู๎ชํวยนักวิจัยทุกทําน
ที่ทาให๎การวิจัยติดตามประเมินผลโครงการนี้สาเร็จได๎ด๎วยดี
ผลการวิจัยนี้นอกจากจักอานวยประโยชน๑ตํอการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
แล๎ว ยังสะท๎อนให๎เห็นความสาเร็จสํวนหนึ่งของสอร.ในการจุดประกายและถํายทอดแนวคิด และแนวทางการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต เพื่อสํงเสริมให๎คนไทยมีนิสัยรักการอําน ใช๎ห๎องสมุด และรํวมสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคม
การเรียนรู๎อยํางยั่งยืน

(ศาสตราจารย๑ ดร.ชุติมา สัจจานันท๑)
หัวหน๎าโครงการ
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีความสาคัญยิ่งในฐานะเป็นรากฐานของการสร๎าง
สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ โดยเฉพาะห๎องสมุดประชาชน บทบาทและความสาคัญของ
ห๎ อ งสมุ ด ประชาชนเป็ น ที่ ต ระหนั ก กั น โดยทั่ ว ไป โดยเฉพาะภาครั ฐ ดั ง ระบุ ไ ว๎ ใ นมาตรา 25
‚พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ 2542‛ แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 นับเป็น
กฎหมายการศึกษาฉบับแรก ซึ่งนาไปสูํการปฏิรูปการศึกษาในด๎านตํางๆ พระราชบัญญัติฉบับนี้ได๎
ระบุ คาวํา‚ ห๎องสมุดประชาชน‛ ไว๎ในมาตรา 25 (หน๎า 15) ดังนี้
“มาตรา 25 รัฐต๎องสํงเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ได๎แกํ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ๑ หอศิลป์ สวนสัตว๑ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร๑ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี ศู น ย๑ ก ารกี ฬ าและนั น ทนาการ
แหลํงข๎อมูล และการเรียนรู๎อื่นอยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ‛
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร.) สานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎ (องค๑การ
มหาชน) สานักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ การให๎บริการห๎องสมุดรูปแบบอุทยาน
การเรียนรู๎ การกระจายองค๑ความรู๎ให๎ทั่วถึงและการถํายทอดและจัดการองค๑ความรู๎ตระหนักถึง
ความสาคัญของห๎องสมุดและบทบาทในการพัฒนาห๎องสมุด ให๎ตอบสนองแนวทางที่กาหนดไว๎ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาและการพัฒนาประเทศสูํสังคมการเรียนรู๎ เพื่อกระตุ๎นให๎ห๎องสมุดทั่ว
ประเทศมีความตื่นตัวในการพัฒนาห๎องสมุดในชุมชนของตนให๎เป็นห๎องสมุดมีชีวิต และสามารถ
กระตุ๎นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ตระหนักและสนใจการพัฒนาห๎องสมุดให๎ เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ยั่งยืน
เป็นการสํงเสริมและจูงใจให๎ผู๎ใช๎บริการได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและสร๎างสรรค๑ตลอดชีวิต จึงได๎จัด ‛
โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ‛ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อให๎มีการขยายแนวคิดการ
จัดการห๎องสมุดในรูปแบบ ‛ห๎องสมุดมีชีวิต‛ และโดยแนวคิดให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมนาความรู๎ที่ได๎รับ
จากการอบรมในเรื่องการบริหารจัดการ การจัดทาแผนงาน และการจัดกิจกรรม ไปประยุกต๑ใช๎ใน
การพัฒนาห๎องสมุดในชุมชนทั่วประเทศ โดยดาเนินการเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎เน๎นการปลูกฝังการรักการอําน โครงการสํงเสริมการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
ผลจากการดาเนินโครงการในครั้งแรกได๎จุดประกายทาให๎เกิดการตื่นตัวในการพัฒนา
ห๎องสมุ ดในชุ มชนตํางๆ ทั่วประเทศ ส านักงานอุทยานการเรียนรู๎จึ ง ได๎จั ดโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวิต TKpark Living Library Award ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 และเสร็จสิ้น
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โครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2552 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้งจากห๎องสมุดประชาชน ห๎องสมุดโรงเรียน
จากทั่วประเทศจานวนมาก เพื่อเป็นการสานตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต รวมถึง
การที่จะให๎ห๎องสมุดที่มีแผนการดาเนินการดีเดํนได๎มีพัฒนาการอยํางตํ อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎จึงได๎จัดทา ‚โครงการประเมินติดตามผลการดาเนินงานโครงการอบรม
และประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2‛ มีห๎องสมุดได๎รับรางวัลทั้งสิบแหํง (ทัศนัย วงศ๑พิเศษกุล
2552) การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุ ดมี ชีวิตนอกจากจะเป็น
ประโยชน๑ตํอการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการตามข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะจากผลการวิจัย
อันจะทาให๎การดาเนินโครงการนี้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน แล๎ว ยังเป็นข๎อมูลที่สะท๎อนผลกระทบ
ของโครงการตํอชุมชนและสังคมการอํานและการเรียนรู๎ ทั้งนี้ สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร.)
ได๎ม อบหมายให๎ คณะนัก วิจั ย จากมหาวิทยาลั ย สุ โขทัยธรรมาธิ ราชซึ่ ง ประกอบด๎วยผู๎ มี ความรู๎
ประสบการณ๑และผลงานวิจัยทางด๎านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑ และด๎าน
การประเมินผล เป็นผู๎รับผิดชอบการดาเนินการ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อติดตามและประเมินโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
2. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
3. เพื่อประเมินผลลัพธ๑ของโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ขอบเขตของการประเมิน
1. ประชากร ได๎แกํ ห๎องสมุดประชาชนที่ได๎รับรางวัลจากการประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 2 จานวน 10 แหํง ดังนี้
1. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
3. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
4. ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดขอนแกํน
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5. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก
6. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา
7. หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
8. ห๎องสมุดโรงเรียนยางอู๎มวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ๑
9. ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคาร จังหวัดราชบุรี
10. ห๎องสมุดประชาชนอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
2. ประเด็นการประเมิน เป็นการประเมินกระบวนการดาเนินงานโครงการ ผลผลิต
ผลลัพธ๑ และเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได๎ทราบผลสาเร็จของโครงการ จุดแข็ง จุดอํอน ปัญหาและอุปสรรค และผลกระทบ
ของ ‚โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต‛ ครั้งที่ 2 อันจะเป็นแนวทางสาหรับสานักงาน
อุทยานการเรียนรู๎ (สอร.) ในการพัฒนาโครงการให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
และตอบสนองภารกิจหลักในการให๎บริการห๎องสมุด การกระจายองค๑ความรู๎ให๎ทั่วถึงและการ
ถํายทอดและจัดการองค๑ความรู๎
2. เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจของผู๎บริหารระดับสูงในการกาหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร๑เพื่อการพัฒนา ‚โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต‛ อันจะนาไปสูํการสร๎าง
ความเข๎มแข็งของการขับเคลื่อนสังคมไทยสูํสังคมการเรียนรู๎
3. ชํวยสร๎างความตระหนักแกํหนํวยราชการที่กากับดูแลห๎องสมุดหรือองค๑การต๎น
สังกัดของห๎องสมุดประชาชนและห๎องสมุดโรงเรียนในการพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่
ยั่งยืน สํงเสริมและจูงใจให๎ผู๎ใช๎บริการได๎เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและสร๎างสรรค๑ตลอดชีวิต
4. เป็นแนวทางพัฒนาเครือขํายและความรํวมมือระหวํางสานักงานอุทยานการเรียนรู๎
(สอร.) กับหนํวยงานภาครัฐโดยเฉพาะหนํวยราชการที่กากับดูแลห๎องสมุดหรือองค๑การต๎นสังกัด
ของห๎องสมุดประชาชนและห๎องสมุดโรงเรียนเพื่อการถํายทอดและพัฒนาแนวคิดห๎องสมุดมีชีวิต
ให๎ตํอเนื่องและทั่วถึงทั่วประเทศ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต๎น
ผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย
1. ชุมชนผู๎ใช๎บริการ
2. ผู๎ให๎บริการ
3. ผู๎บริหาร

ตัวแปรตาม
การติดตามประเมินผลโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุด
มีชีวิตครั้งที่ 2
- กระบวนการดาเนินงาน
- ผลผลิต
- ผลลัพธ๑

แนวทางการพัฒนาโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุด
มีชีวิต
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บทที่ 2
การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 นาเสนอการปริทัศน๑เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ในประเด็นตํอไปนี้
1. การประเมินโครงการ
2. โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการประเมินโครงการห๎องสมุด
การประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเกี่ยวข๎องกับการจัดทาและการดาเนินโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นงาน
พิเศษ ไมํใชํงานประจา อาจเป็นโครงการระยะสั้น หรือระยะยาว ตามความจาเป็น หรือความ
เรํง ดํวน ลักษณะเดํนประการหนึ่งของโครงการ คือ การแสดงให๎เ ห็นภาพที่ชัดเจนของสิ่ง ที่จ ะ
ดาเนินการ ในทุกองค๑ประกอบที่สาคัญตํอการบริหารจัดการและดาเนินการ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ระยะเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดโครงการอยํางชัดเจน นอกจากนี้โครงการยังเกี่ยวข๎องกับการขออนุมัติ
ใช๎งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ด๎วย ดังนั้นการประเมินโครงการจึงมีความจาเป็น
1. การจาแนกประเภทของโครงการ การประเมินโครงการอาจแบํงตามระยะเวลาการ
ประเมินเป็น (1) การศึกษาความเป็นไปได๎ หรือ การประเมินกํอนดาเนินการ (feasibility study)
เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลสาคัญกํอนเริ่มดาเนินโครงการ (2) การประเมินระหวํางการดาเนินงานโครงการ
(formative evaluation) เพื่อแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงโครงการ และ (3) การประเมินเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ (summative evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ๑ที่ได๎โดยรวมของโครงการวํา
บรรลุวัตถุประสงค๑หรือเป้าหมายที่กาหนดไว๎ หรือไมํ ควรดาเนินการหรือขยายผลตํอไปหรือควรยุติ
โครงการ
1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการวิเคราะห๑โครงการในแงํมุมตํางๆ
โดยเฉพาะในด๎านทรัพ ยากรการบริหารที่ ต๎องการ สภาพความพร๎อมและองค๑ประกอบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง และจาเป็นให๎โครงการสาเร็จลุลํวงได๎ โดยทั่วไปการศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ
เน๎ นการประเมิ นความคุ๎ ม คํ าของโครงการ โดยโครงการจะมี ความคุ๎ม คํา ตํอ เมื่ อ ผลตอบแทน
(benefit) ของโครงการมีคําสูงกวําคําใช๎จํายที่เสียไป (ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ 2544: 424) อยํางไรก็
ตาม โครงการบางโครงการ โดยเฉพาะโครงการของระบบสารสนเทศ อาจเป็นไปได๎ยากในการตีคํา
ผลตอบแทนทางด๎านเศรษฐกิจ กลําวคือ ยากที่จะคานวณในรูปเงินตราได๎ กรณีเชํนนี้ควรพิจารณา
ผลตอบแทนทางด๎านอื่น ๆ ด๎วย เชํน ด๎านการศึกษา การเมือง สังคม วัฒนธรรม เป็นต๎น การศึกษา
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ความเป็ นไปได๎ข องโครงการอยูํ ที่การก าหนดแนวทาง เพื่อ ให๎บ รรลุ ผลผลิ ต หรือ นโยบายตาม
ต๎องการ โดยประหยัดที่สุดหรือเสียคําใช๎จําย (cost) ต่าสุด
คําใช๎จํายกับผลตอบแทนโครงการ จาแนกได๎ดังนี้
1.1.1 ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนทางตรง คําใช๎จํายทางตรง หมายถึง คําใช๎จํายที่
เกิดขึ้นในการผลิตหรือการดาเนินการโครงการนั้น ๆ เชํน การขยายพื้นที่อาคารสถาบันบริการ
สารสนเทศจะมีคําใช๎จํายในการลงทุนครั้งแรก คือ คํากํอสร๎าง คําครุภัณฑ๑ คําวัสดุอุปกรณ๑ และ
มีคําใช๎จํ ายในการดาเนินการ เชํ น คําสาธารณูปโภค คําบารุงรักษา เป็นต๎น สํ วนผลตอบแทน
ทางตรงหรือผลตอบแทนขั้นต๎นเป็ นมูลคําของผลิตผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ เชํน การขยายพื้นที่
อาคารสถาบันบริการสารสนเทศ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นโดยตรงคือ ผู๎ใช๎สารสนเทศมีที่นั่งศึกษา
ค๎นคว๎าเพิ่มมากขึ้น มีพื้นที่สาหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น เป็นต๎น ผลตอบแทนและ
คําใช๎ จํายทางตรง จะสอดคล๎องกั บเป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของโครงการที่ตั้ง ไว๎ และมักจะ
ปรากฏชัดเจน
1.1.2 ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนทางอ้อม เป็นผลกระทบขั้นที่สองและขั้นตํอ ๆ ไป หรือ
เป็นผลพลอยได๎จากกิจกรรมหลักของโครงการ ผลตอบแทนและคําใช๎จํายทางอ๎อมอาจมองเห็นไมํ
ชัดเจน แตํสามารถวัดคําได๎ถ๎ามีข๎อมูลและวิธีการที่เหมาะสม
ตัวอยําง ผลตอบแทนทางอ๎อมของโครงการสํงเสริมการอํานของห๎องสมุด มีผล
ทางตรงคือ เด็กรักการอํานหนังสือมากขึ้น การที่เด็กรักการอํานหนังสือมากขึ้น ผลทางอ๎อมคือ เกิด
ความต๎องการหนังสือ พํอแมํซื้อหนังสือให๎เด็กอําน ทาให๎มีการผลิตหนั งสือเด็กที่ดี มีคุณภาพเพิ่ม
มากขึ้ น หรื อ เด็ ก มี ค วามสามารถในการอํ า นการเขี ย นดี ขึ้ น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตํ อ การเรี ย นสู ง ขึ้ น
นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนที่เป็นรูปแบบอื่น เชํน ผลกาไรที่มองไมํเห็น ผลตอบแทนที่มองไมํเห็น
เป็นสิ่งที่ไมํสามารถตีคําเป็นตัวเงินหรือคําทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากงานสารสนเทศสํวนใหญํ
เป็นลักษณะนี้ เชํน การจัดตั้งห๎องสมุดประชาชนทาให๎ประชาชนได๎รับความรู๎ การศึกษาวิจัย การ
บันเทิงพักผํอนหยํอนใจ ความจรรโลงใจ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร๎างสังคมการเรียนรู๎
1.2 การประเมิ น ระหว่ า งการด าเนิ น งานโครงการ เป็ น การด าเนิ น การขณะที่
โครงการ กิจกรรมหรือแผนงานนั้นกาลั งดาเนินการอยูํ โดยมุํ ง เน๎นการรวบรวมข๎อมู ลเพื่อการ
ตัด สิ น ใจ การประเมิ น ระหวํ า งดาเนิ นการชํ ว ยให๎ เรี ย นรู๎ ความส าเร็จ หรื อความล๎ ม เหลว เป็ น
ประโยชน๑ในการแก๎ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดาเนินการได๎ทันการ
1.3 การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ มุํงเน๎นที่คุณคําโดยรวมของโครงการ กิจกรรม
หรือแผนงาน ประสิทธิผลคือบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎โดยมุํงเน๎นผลลัพธ๑เป็นสาคัญ
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ความสัมพันธ๑ระหวํางการประเมิน โครงการกับกระบวนการดาเนินโครงการปรากฏ
ดังภาพที่ 2.1
กระบวนการดาเนินโครงการ

การประเมินโครงการ

การวางแผนโครงการ

การประเมินกํอนเริ่มโครงการ

(project planning)

(pre-evaluation)

การเตรียมวางโครงการ

การประเมินโครงการ

(project formulation)

(project appraisal)

การรํางโครงการ

(project design)

การนาโครงการไปปฏิบัติ

การประเมินขณะดาเนินโครงการ

(implementation)

(on-going evaluation)

ปัจจัยเบื้องต๎น

การปฏิบัติ

(input)

(process)
ผลของการปฏิบัติ (out put)

ผล

ผลกระทบ

(effect)

กากับติดตามงาน

(monitoring system)
การประเมินเพื่อปรับปรุง

(formative evaluation)

(immediate impact)

สิ้นสุดโครงการ
(project completion)

การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
(post evaluation)

ผลของโครงการ

การประเมินรวมสรุป

(project formulation)

(summative evaluation)

ผลพลอยได๎

ผลกระทบระยะยาว

(side effect) (long-term impact)

การติดตามผล

(follow-up or tracer study)

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ๑ระหวํางการประเมินโครงการกับกระบวนการดาเนินโครงการ
(สมคิด พรมจุ๎ย 2546: 34)
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2. องค์ประกอบของโครงการที่ใช้ในการประเมิน
การเขี ย นโครงการมี ห ลายรู ป แบบ ที่ นิ ย มใช๎ โ ดยทั่ ว ไป มี ก ารก าหนดรู ป แบบหรื อ
โครงสร๎ า งและหั ว ข๎ อ ไว๎ แ นํ น อน โดยทั่ ว ไปประกอบด๎ ว ย ชื่ อ โครงการ หลั ก การและเหตุ ผ ล
วั ต ถุ ป ระสงค๑ เป้ า หมาย วิ ธี ด าเนิ น การ ระยะเวลาในการด าเนิ น โครงการ งบประมาณและ
ทรัพยากรที่ใช๎ ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ และผู๎รับผิดชอบการประเมินโครงการ
องค๑ประกอบสาคัญของโครงการที่จะต๎องประเมิน มีดังนี้
2.1 ชื่อโครงการ ชื่อโครงการควรมีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน เข๎าใจงําย บอกได๎ วํา
ใครทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยํางไร ถ๎าโครงการอยูํใต๎แผนงานใดให๎ระบุด๎วย
2.2 หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหรือความเป็นมาของปัญหาที่นามา
จัดทาโครงการ ควรเป็นการประเมินวําเป็นปัญหาที่แท๎จริงและมีความสาคัญจริงหรือไมํ มีทฤษฎี
ข๎อมูล ข๎อเท็จจริงอ๎างอิ ง มีการศึกษาและประเมินความจาเป็นและปัญหาหรือไมํ ข๎อมูลสํวนนี้มี
ความสาคัญและมีผลตํอโอกาสการได๎รับอนุมัติโครงการ
2.3 วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต๎องการให๎เกิดผล โดยแบํงเป็นวัตถุประสงค๑ทั่วไป
วัตถุประสงค๑หลัก หรือวัตถุประสงค๑เฉพาะ หรือวัตถุประสงค๑ระยะยาว (เกิน 1 ปี) วัตถุประสงค๑
ระยะสั้น มีข๎อสังเกตวําการกาหนดวัตถุประสงค๑เชิงพฤติกรรมเป็นข๎อ ๆ อยํางชัดเจนยํอมสะดวกแกํ
การประเมินโดยอาศัยเครื่องชี้วัดความสาเร็จ อาจเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพื่อแสดงให๎เห็น
วําโครงการประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค๑
วัตถุประสงค๑ที่ดีควรมีลักษณะสาคัญ 5 ประการ บางครั้งนิยมเรียกหลักในการเขียน
วัตถุประสงค๑ที่ดีเป็นคายํอ คือ สมาร๑ท (SMART) โดยอักษรแตํละตัวแทนหลักการแตํละข๎อ ได๎แกํ
S = Specific มีความเฉพาะเจาะจง
M = Measurable สามารถวัดโดยระบุในเชิงปริมาณและคุณภาพ
A = Attainable ระบุสิ่งที่ต๎องการปฏิบัติโดยชัดแจ๎ง และเจาะจง
R = Relevant มีความเกี่ยวข๎อง
T = Time-bound กาหนดระยะเวลาการดาเนินที่แนํนอน
2.4 เป้าหมาย หมายถึงผลลัพธ๑ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นหลังจากที่ ได๎ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ อาจเป็นเป้าหมายที่กาหนดไว๎ตามชํวงระยะเวลาในการดาเนินโครงการ หรือเป้าหมาย
โดยอาศัยเครื่องชี้ วัดเชิ ง ปริม าณหรือเชิ ง คุณภาพ การประเมิ นเป้าหมายเป็นการเปรียบเทียบ
สภาพการณ๑ กํ อนเริ่ ม โครงการกั บเมื่ อ สิ้ นสุ ดโครงการ โดยอาจประเมิ นเปรีย บเทีย บตามชํ ว ง
ระยะเวลาในแผนงาน เป้าหมายของโครงการควรชัดเจนเพื่อความสะดวกในการประเมิน และถ๎า

9

เป็นเป้าหมายเชิงปริมาณจะประเมินได๎งํายกวําเป้าหมายเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต๎องมีเครื่องมือการ
ประเมินที่ซับซ๎อนยิ่งขึ้น
2.5 วิธีดาเนินงานหรือกิจกรรม ระบุรายละเอียดที่แสดงให๎เห็นถึงกระบวนการซึ่งจะ
ทาให๎เกิดผลผลิตตามเป้าหมาย การประเมินเป็นการพิจารณาวิธีดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ กาหนด
ไว๎ อาจอยูํในรูปแผนภูมิแกนต๑ (Gantt chart) หรือแผนภูมิแทํง (bar chart) รายละเอียดที่ระบุ
ในวิธีดาเนินการควรพิจารณา ดังนี้
1) มีขั้นตอนที่เ หมาะสมและทาให๎บรรลุ วัตถุประสงค๑ เกิดผลงานตามเป้าหมาย
ในชํวงระยะเวลาที่กาหนดไว๎หรือไมํ
2) ได๎มาจากการประเมินทางเลือกหลาย ๆ ทางและคัดเลือกจากวิธีที่เหมาะสมที่สุด
หรือไมํ
3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานหรือระยะเวลาดาเนินงานที่กาหนดไว๎
หรือไมํ มีจุดอํอนอยํางไร จาเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไขอะไรบ๎าง วิเคราะห๑สาเหตุวํางานใดเสร็จสิ้น
กํอนเวลาหรือเสร็จลําช๎า
2.6 ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ ระบุระยะเวลาดาเนินงานตั้งแตํเริ่ม ต๎น
จนถึงสิ้นสุดโครงการวํามีความเหมาะสมและมีความสัมพันธ๑กับวิธีดาเนินงาน หรื อกิจกรรมและ
ทรัพยากรที่ต๎องการ
2.7 ทรัพยากรที่ต้องการ ได๎แกํ ปัจจัยนาเข๎า เชํน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ๑ที่
ต๎องการในการดาเนินโครงการเพื่อให๎เกิดผลลัพธ๑ ตามเป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว๎ การ
ประเมินโครงการจะต๎องพิจารณาทรัพยากรที่ต๎องการวํา
1) มีความสัมพันธ๑กับวิธีการหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการหรือไมํ
2) มีความเพียงพอหรือเหมาะสมที่จะทาให๎การดาเนินงานบรรลุผลหรือไมํ
3) มีความเป็นไปได๎ เชํน สามารถหาได๎งํายรวมทั้งการใช๎ทรัพยากรสามารถทาได๎
คุ๎มคําหรือไมํ
4) มีเงื่อนไขอะไรบ๎างที่จะทาให๎เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2.8 ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ระบุป ระโยชน๑ ที่จ ะได๎รั บ หรือ ผลตอบแทนทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ๎ อ ม และประโยชน๑ ที่ ม องไมํ เ ห็ น เป็ น การประเมิ น ความสอดคล๎ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค๑ แ ละ
เป้าหมายของโครงการทั้งผลประโยชน๑ทางตรงและทางอ๎อม และผู๎ได๎รับประโยชน๑
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2.9 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น โครงการ ระบุ ชื่ อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ความรู๎ แ ละ
ประสบการณ๑เป็นการประเมินศักยภาพความรู๎ ความสามารถและประสบการณ๑ของผู๎ประเมินอัน
จะนามาซึ่งความนําเชื่อถือได๎ของผลการประเมิน
3. แบบจาลองการประเมินโครงการซิปป์
แบบจาลองการประเมินโครงการที่นิยมใช๎กันอยํางกว๎าง และได๎รับการนามาใช๎ใน
การประเมินโครงการระบบสารสนเทศด๎วย คือแบบจาลองซิป ป์ (CIPP model) ของดี แอล
สตัฟเฟิลบีม (D.L. Stufflebeam) ซึ่งได๎เริ่มเผยแพรํเมื่อ ค.ศ. 1966 และได๎ปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง
การประเมินโครงการตามแบบจาลองซิปถือวําเป็นกรอบการประเมินผลที่ สมบูรณ๑และนิยมใช๎ใน
การประเมินโครงการ บุคลากร ผลผลิต สถาบัน และระบบ ชื่อแบบจาลองซิปป์มาจากการรวม
ตัวอักษรตัวแรกขององค๑ประกอบหลักที่ใช๎ ในการประเมิ นโครงการ ด๎านบริบท (Context) ด๎าน
ปัจจัยนาเข๎า (Input) กระบวนการ (Process)และผลผลิต (Product) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม โดยตั้งคาถามวําจ าเป็นต๎องทาอะไร
(what needs to be done?) มีจุดมุํงหมายเพื่อหาข๎อมูลเกี่ยวกับความต๎องการและทรัพยากรตําง
ๆ ตลอดจนการกาหนดสภาพการณ๑ ด าเนิ น โครงการ และการตั ดสิ น ใจเกี่ ยวกั บ วัต ถุ ป ระสงค๑
เป้ า หมาย และจุ ด มุํ ง หมาย เป็ น การประเมิ น ความจ าเป็ น ของโครงการและปั ญ หาใน
สภาพแวดล๎อมที่กาหนดไว๎
3.2 การประเมินปัจจัยนาเข้า โดยตั้งคาถามวําจะทาได๎อยํางไร (how should it be
done?) เป็นการประเมินความสามารถของระบบ ปัจจัยตําง ๆ กลยุทธ๑ ในการแขํงขัน แผนงาน
และงบประมาณ เพื่อค๎นหาปัจจัยนาเข๎าหรือแนวทางที่เหมาะสมที่จะอานวยให๎โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค๑และเป้าหมายได๎ ผลของการประเมินจะทาให๎ทราบวําการจะบรรลุวัตถุประสงค๑และ
เป้ าหมายของโครงการได๎ นั้น จะกาหนดวิธี การใช๎ ทรั พ ยากรตํ าง ๆ อยํ างไร ต๎อ งอาศัย ความ
ชํวยเหลือจากหนํวยงานอื่นหรือไมํ
3.3 การประเมินกระบวนการ โดยตั้งคาถามวํากาลังดาเนินการอยูํหรือไมํ (is it being
done?) เป็นการประเมินการปฏิบัติหรือวิธีดาเนินโครงการ ตลอดจนข๎อบกพรํองเพื่อให๎การ
ดาเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว๎
3.4 การประเมิ นผลผลิ ต โดยตั้ ง ค าถามวํ าประสบความส าเร็ จ หรื อไมํ (did it
succeed?) เป็นการประเมินโดยตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการและระหวํางที่กาลัง
ดาเนินโครงการกับวัตถุประสงค๑ เป้าหมายหรือเกณฑ๑มาตรฐานที่กาหนดไว๎ ระดับของความสาเร็จ
คุณภาพ และความสาคัญของผลผลิต บทบาทสาคั ญของการประเมินผลผลิต คือ การได๎ข๎อมูล

11

เพื่อนามาใช๎ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ เชํน จะดาเนินโครงการตํอ
จะหยุดดาเนินการ จะปรับปรุงโครงการอยํางไร กิจกรรมใด หรือขั้นตอนใด เป็นต๎น
นอกจากนี้ ยังได๎มีการจัดทารายการตรวจสอบ (checklist) เพื่ออานวยความสะดวกแกํผู๎
ประเมิน มีการจัดทาข๎อตกลงหรือพันธะสัญญาลํวงหน๎า (contractual agreements) รํวมกัน
ระหวํางผู๎ประเมินกับผู๎ถูกประเมิน โดยสามารถปรับปรุงได๎ตามความจาเป็นโดยตลอดเวลา การใช๎
มาตรฐานการประเมินที่เหมาะสมและยังมีการประเมินการนาโครงการนี้ไปประยุกต๑ใช๎ให๎ประสบ
ความสาเร็จ
การประเมินในแตํละสํวนมีความสัมพันธ๑กันกับวัตถุประสงค๑ของการประเมินและการ
ตัดสินใจ ดังภาพที่ 2.2 และ 2.3
ประเภทของการประเมิน

ประเภทของการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดล๎อม
หรือบริบท

วัตถุประสงค๑ของโครงการ

การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร

วิธีการและกลวิธีดาเนินโครงการ

การประเมินกระบวนการ

นาโครงการสูํการปฏิบัติ
ความก๎าวหน๎าของโครงการ
จุดแข็งและจุดอํอนของโครงการ
ปรับปรุงวิธีการดาเนินโครงการ
การเรํงรัดโครงการ

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ๑

ปรับปรุงขยายโครงการ
ปปรับ
ยุติล๎มเลิปรักบโครงการ
ยกฐานะเป็
นโครงการประจา
การปรับปรุงกิจกรรม

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองการประเมินซิปป์
( สมหวัง พิธิยานุวัฒน๑ 2549 : 168)
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การประเมินผล

ประเมิน
สภาพแวดล๎อม
(Context)

ประเมินปัจจัยนาเข๎า
(Input)

ประเมินกระบวนการ
(Process)

ประเมินผลผลิต
(Product)

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผน

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดโครงสร๎าง

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานตาม
โครงการ

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
ผลงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ

ภาพที่ 2.3 การประเมินผลตามแบบจาลองซิปป์กับการตัดสินใจ
การประเมินตามแบบจาลองซิปป์ทั้งสี่องค๑ประกอบหลักของการประเมินชํวยตอบคาถาม
วําต๎องทาอะไร ควรทาอยํางไร ทาแล๎วหรือยัง และประสบความสาเร็จหรือไมํ โดยได๎รับการพัฒนา
อยํ า งตํ อ เนื่ อ งจากการผลการวิ จั ย ระยะยาว 8 ปี ข องศู น ย๑ ก ารประเมิ น มหาวิ ทยาลั ย มิ ชิ แ กน
ตะวันตก ( Western Michigan University Evaluation Center)
ชํวงแรก ค.ศ. 1966 สตัฟเฟิลบีมเน๎นเรื่องกระบวนการและผลลัพธ๑
ชํวงที่ 2 ค.ศ. 1967 เพิ่มครบทั้งสี่องค๑ประกอบ โดยเน๎นให๎มีการกาหนดเป้าหมายเพื่อใช๎
เป็นแนวทางการประเมินบริบท การประเมินความจาเป็น การประเมินปัจจัยนาเข๎าและกลยุทธ๑
ทางเลือก
ชํวงที่ 3 ค.ศ.1971 สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam, Foley, Guba, Hammond,
Merrman, and Provus 1971) ได๎กาหนดการประเมินในกรอบที่มุํงเน๎นการปรับปรุง
ชํวงที่ 4 ค.ศ. 1972 สตัฟเฟิลบีมแสดงให๎เห็นวําแบบประเมินนี้สามารถและควรนาไปใช๎
ในการประเมินทั้งระหวํางดาเนินโครงการและภายหลังการดาเนินโครงการแล๎วเสร็จ
ชํวงที่ 5 ค.ศ. 2002 แสดงเป็นรายการตรวจสอบโดยจาแนกการประเมินผลผลิตเป็นสี่
ประเด็นยํอย ได๎แกํ ผลกระทบ ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎กับ
หนํวยงานอื่น ชํวยในการตอบคาถามวํา บรรลุประโยชน๑ที่ถูกต๎องหรือไมํ บรรลุความต๎องการหรือ
ความจาเป็นหรือไมํ สิ่งที่ได๎รับเป็นประโยชน๑ที่ยั่งยืนหรือไมํ กระบวนการที่ใช๎ได๎รับการพิสูจน๑ให๎เห็น
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วําสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎หรือปรับใช๎อยํางมีประสิทธิภาพในบริบทอื่นๆ หรือไมํ (Stufllebeam
2002:1)
4. วิธีการประเมินโครงการห้องสมุด
การประเมินโครงการห๎องสมุดที่นิยมแพรํหลายจาแนกได๎ดังนี้
4.1 การประเมินโดยเน้นวัตถุประสงค์ (objective-based evaluation model) โดย
วิธีการนี้วัตถุประสงค๑ของโครงการจะถูกแยกยํอยออกเป็นงานหรือกิจกรรมที่บุคลากรแตํละคนต๎อง
ปฏิ บั ติ แ ละจะต๎ อ งมี ค วามชั ด เจน หรื อ เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ ชิ ง พฤติ ก รรมสามารถวั ด ได๎ โดยใช๎
เครื่องมือวัดหลักเกณฑ๑เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค๑
4.2 การประเมินโดยเน้นกระบวนการ (process-based evaluation model) โดย
วิธีการนี้การประเมินจะมุํงเน๎นวิธีการ กิจกรรม การดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบ
4.3 การประเมินโดยเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ (goal-based evaluation model)
โดยวิธีการนี้การประเมินจะมุํงเน๎นสัมฤทธิผลของโครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายที่กาหนดไว๎
5. เครื่องมือการประเมินโครงการ
การประเมิ นโครงการห๎องสมุ ด จ าเป็นต๎อ งมี การเก็บรวบรวมข๎ อมู ล โดยเครื่องมื อ ที่
เชื่ อถื อได๎ ถูก ต๎อง เที่ย งตรง เหมาะสมกั บข๎อ มู ลหรือค าตอบที่ต๎อ งการ เครื่องมื อแตํละชนิด มี
ลั ก ษณะ ข๎ อ ดี ข๎ อ จ ากั ด แตกตํ า งกั น ไป ดั ง นั้ น จึ ง อาจใช๎ เ ครื่ อ งมื อ หลายชนิ ด ประกอบกั น ได๎
เครื่องมือที่นิยมใช๎แพรํหลาย ได๎แกํ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ๑ แบบสังเกต และแบบทดสอบ
5.1 แบบสอบถามหรือแบบวัด แบบสอบถาม หรือแบบวัดเป็นเครื่องมือที่นิยมใช๎ใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสารวจ เพื่อวัดทัศนคติ ความพึงพอใจ การรับรู๎ เหมาะสาหรับการ
เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางจานวนมาก หรือกลุํมประชากรที่กระจายในวงกว๎างหรือหํางไกล นิยม
จัดสํงให๎ผู๎ตอบจัดสํงคืนทางไปรษณีย๑ หรือถ๎าประชากรอยูํรวมกลุํม นิยมแจกถึงตัวผู๎ตอบและรับ
กลั บ คื น ตามก าหนดนั ด หมาย เชํ น การแจกแบบสอบถามเพื่ อ การประเมิ น โครงการการจั ด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ให๎ผู๎เข๎าประชุมตอบแบบสอบถามและนัดรับกลับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุม
ตัวอยําง การสารวจความต๎องการและความพึงพอใจของผู๎ใช๎สารสนเทศกลุํมตําง ๆ
การใช๎บริการของห๎องสมุด ทัศนคติของผู๎ใช๎ตํอการดาเนินงาน กิจกรรมและบริการของห๎องสมุด
เป็นต๎น
ลักษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถามหรือแบบวัดประกอบด๎วยคาถามหลาย
ลักษณะ ดังนี้
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1) แบบเลื อกตอบหรือแบบปลายปิด โดยครอบคลุ ม สิ่ ง ที่คิดวําจะเป็นคาตอบ
ทั้งหมด และมีชํองวํางสาหรับคาตอบอื่น ๆ ที่อาจจะมีในลักษณะอื่น ๆ เชํน (โปรดระบุ)....
2) แบบให๎ตอบโดยเสรีหรือที่เรียกวําปลายเปิด ผู๎ตอบจะตอบได๎ตามข๎อเท็จจริงหรือ
ความคิดเห็นโดยอิสระในชํองวํางที่เว๎นไว๎ให๎
3) แบบประเมิ นคํา ผู๎ ตอบเลื อกประเมิ นคําน้าหนักตามตัวเลขที่ผู๎ ประเมินผล
กาหนดคําระดับไว๎ เชํน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น๎อย 1 = น๎อยที่สุด เป็นต๎น
ตัวอยําง การประเมินคุณภาพการบริการสารสนเทศที่นิยมใช๎แพรํหลายใน
ปัจจุบันคือ เซิร๑ฟควอล (SERVQUAL) เป็นเครื่องมือที่นามาจากการวัดการบริการในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม และลิบควอลพลัส (Libqual+) ซึ่งเป็นแบบวัดคุณภาพการบริการห๎องสมุดโดยตรง
มีรายละเอียด ดังนี้
ก. เซิร๑ฟควอล เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพของการบริการ (service quality) พัฒนา
โดยพาราสุรามาน เบอร๑รี่และไซธามอล (Parasuraman, Berry and Ziethamal) เมื่อ ค.ศ.1988
ตํอมาใน ค.ศ. 1995 ค.ศ. 1997 และ ค.ศ. 1999 เซิร๑ฟควอล ได๎ถูกนามาใช๎ในการประเมินผู๎บริโภค
ในภาครัฐ และปรับใช๎ในภาคธุรกิจ รวมทั้งวงการห๎องสมุดได๎นามาใช๎ประเมินคุณภาพการบริการ
ของห๎องสมุด โดยการวัดความแตกตํางระหวํางความคาดหวังขั้นต่า (minimum expectation)
เปรียบเทียบกับการรับรู๎ (perceptions) ในการบริการใน 5 มิติหลัก ได๎แกํ
- สิ่งที่จั บต๎องได๎ (tangibles) เชํน สิ่ งอานวยความสะดวกทางกายภาพ
เครื่องมืออุปกรณ๑ บุคลากร การสื่อสาร เป็นต๎น
- ความนําเชื่อถือ (reliability) ความสามารถในการดาเนินการบริการที่สัญญา
ไว๎ได๎อยํางถูกต๎องและพึ่งพาได๎
- ความสามารถตอบสนอง (responsiveness) ความเต็มใจชํวยเหลือลูกค๎าและ
ให๎บริการตรงเวลา
- ความเชื่อมั่น (assurance) ความรู๎ ความสุภาพของผู๎ให๎บริการและความ
สามารถในการสร๎างความไว๎วางใจและให๎ความมั่นใจ
- การเข๎าถึงจิตใจ (empathy) การเอาใจใสํหํวงใยและให๎ความสนใจตํอลูกค๎า
ผู๎รับบริการ
เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการเซิ ร๑ฟควอล มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประกอบด๎วย
คาถาม 22 ข๎อ ครอบคลุมเกณฑ๑ประเมินคุณภาพ 5 ด๎าน โดยคาถามแตํละข๎อจะวัดระดับความ
คาดหวังของผู๎ตอบแบบสอบถามและระดับของการได๎รับบริการตามจริง แตํละข๎อจะประเมินคํา
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7 ระดับ ( ระดับ1-7) ความแตกตํางของคะแนนระหวํางความคาดหวังกับการได๎รับบริการจริง
แสดงถึงระดับคุณภาพการบริการของห๎องสมุด
ข. ลิบควอลพลัส เป็นแบบวัดคุณภาพการบริการห๎ องสมุดซึ่งปรับปรุงมาจาก
แบบวัดเซิร๑ฟควอล ให๎เหมาะสมกับงานห๎องสมุด พัฒนาโดยสมาคมห๎องสมุดวิจัย และนักวิชาการ
ของมหาวิทยาลั ยในสหรัฐ อเมริกา โดยเน๎นผลลั พ ธ๑ คื อความพึง พอใจของผู๎ ใช๎ โดยผู๎ ใช๎ เป็น ผู๎
ประเมินคุณภาพ แบบวัดแบํงเป็น 4 ด๎าน คือ ผลการบริการ ( affect of service) ห๎องสมุดใน
ฐานะเป็นแหลํงหรือสถานที่ (library as place) การควบคุมของบุคคล (personal control) และ
การเข๎าถึงสารสนเทศ (information access) ทั้งนี้ ผู๎ใช๎เป็นผู๎ประเมินในแตํละเรื่องโดยระดับต่าสุด
คือ 1 และระดับสูงสุดคือ 9 ในสามประเด็นคือ การรับรู๎ ความคาดหวัง และผลขั้นต่าที่ผู๎ใช๎ได๎รับ
ข๎อดี-ข๎อจากัดของแบบสอบถาม มีดังนี้
1) ข๎อดี คือ ประหยัด เสียคําใช๎จํายน๎อย ประหยัดเวลา สามารถทาได๎ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว กับประชากรจานวนมาก ผู๎ตอบสามารถตอบได๎โดยอิสระ ไมํต๎องระบุชื่อหรือ
เผชิญหน๎ากับผู๎ประเมิน แบบสอบถามที่ดีควรมีรูปแบบที่นําสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ตรงประเด็น
ภาษาถูกต๎อง ไมํวกวน เยิ่นเย๎อ ถามนอกเรื่อง หรือถามปัญหาที่ผู๎ประเมินสามารถหาคาตอบได๎
ด๎วยตนเอง เพราะจะทาให๎ผู๎ตอบเกิดความเบื่อหนําย รู๎สึกเสียเวลาและเป็นภาระ ซึ่ งอาจเป็น
สาเหตุไมํให๎ความรํวมมือตอบแบบสอบถามได๎
2) ข๎อจากัด การนาไปใช๎กับประชากรบางกลุํม โดยเฉพาะกลุํมที่มีการศึกษา
น๎ อ ย มี ค วามสามารถในการเขี ย นการอํ า นจ ากั ด อั ต ราการได๎ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น ต่ า
เนื่องจากผู๎ตอบไมํเห็นความสาคัญ ไมํให๎ความสนใจ รวมทั้งปัจจัยเกี่ยวข๎องอื่น ๆ อันอาจเกิดจาก
ข๎อบกพรํองของแบบสอบถาม การตั้งประเด็นคาถามถ๎าไมํชัดเจน มีการตีความหมายได๎หลายนัย
ทาให๎ข๎อมูลที่ได๎แตกตํางกันไป
5.2 แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ๑เป็นการสื่อสารสองทางระหวํางผู๎สัมภาษณ๑กับผู๎ถูก
สัมภาษณ๑โดยการสนทนาอยํางมีจุดมุํงหมาย คือ การเก็บรวบรวมข๎อมูลตามแบบสัมภาษณ๑ ซึ่ง
เป็นแนวทางหรือประเด็นที่ผู๎ สั ม ภาษณ๑ กาหนดไว๎ การสั ม ภาษณ๑ เป็นวิธี การที่นิยมใช๎ กันอยําง
กว๎างขวาง สามารถใช๎ได๎กับบุคคลทุกระดับการศึกษาโดยไมํจากัดคุณสมบัติ
ตัวอยําง การประเมินที่นิยมเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสัมภาษณ๑เป็นเครื่องมือ
เชํน การสั มภาษณ๑ เพื่อประเมิ นบุคลากรสารสนเทศที่จะบรรจุ แตํงตั้งหรือเลื่ อนตาแหนํง การ
สัมภาษณ๑ผู๎ใช๎ ผู๎ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการ เทคนิควิธีการ ปัญหา
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อุปสรรคในการปฏิบัติงานสารสนเทศ การสัมภาษณ๑นักเขียน ผู๎ผลิต ผู๎เผยแพรํ และผู๎จัดจาหนําย
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นรายบุคคลหรือกลุํมที่เรียกวําสนทนากลุํม (focus group) เป็นต๎น
ประเภทของการสัมภาษณ๑ อาจจาแนกกว๎าง ๆ ได๎เป็น 2 ประเภท
1) การสัมภาษณ๑อยํางมีโครงสร๎างตามแบบสัมภาษณ๑ ผู๎สัมภาษณ๑ตั้งคาถาม
ตามประเด็ นค าถาม และการจั ดล าดับ ที่ ถูก ก าหนดไว๎ ลํ ว งหน๎ าเชํ นเดี ยวกั บการตั้ ง คาถามใน
แบบสอบถาม วิธีการนี้สะดวกในการรวบรวม และวิเคราะห๑ข๎อมูล
2) การสัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎างแนํนอน มีลักษณะเปิดกว๎าง ให๎ความรู๎สึก
เป็นอิ สระ ไมํ เ บื่ อหนํ า ย สามารถเสาะหา หรือ เจาะลึ กข๎ อมู ลไปได๎เ รื่อย ๆ ผู๎ ประเมิ นมั ก เป็น ผู๎
สัมภาษณ๑เอง ตามแบบสัมภาษณ๑ที่กาหนดประเด็นไว๎อยํางกว๎าง ๆ และมีความยืดหยุํน วิธีการ
ดังกลําวที่นิยมใช๎ คือ
ก. การสัมภาษณ๑แบบเลําเรื่อง โดยให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ๑ให๎แนวคิดโดยอิสระอยําง
เปิดกว๎างโดยไมํ จ ากัดคาตอบ ผู๎ สั ม ภาษณ๑ยัง ไมํ มี แนวคิดเฉพาะเจาะจงในเรื่องดังกลํ าว และ
จะต๎องนาข๎อมูลมาตีความหมายโดยอาศัยทฤษฎีตําง ๆ ด๎วย
ข. การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก (indepth interview) โดยผู๎สัมภาษณ๑จะต๎องมี
ความช านาญการสั ม ภาษณ๑ สามารถซั ก ถามติ ด ตามประเด็ น ได๎ ค รบถ๎ ว นต๎อ งใช๎ เ วลาในการ
สั ม ภาษณ๑ และแจ๎ ง ประเด็น การสั ม ภาษณ๑ ใ ห๎ ผู๎ ถู กสั ม ภาษณ๑ ซึ่ ง มั กเป็ นผู๎ มี ค วามรู๎ ความสนใจ
เกี่ยวข๎องในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง ผู๎บริหารหรือผู๎นาชุมชนได๎ทราบเป็นแนวทาง แตํมิได๎กาหนดคาถาม
ไว๎ตายตัว
ข๎อดี-ข๎อจากัด ของการสัมภาษณ๑ มีดังนี้
1) ข๎อดี คือ การได๎ข๎อมูลเจาะลึกมีความยืดหยุํน สามารถซักถามอธิบายขยาย
ความในประเด็นที่ไมํชัดเจน สามารถให๎รายละเอียดในบางเรื่องที่ไมํอยากเขียนเป็นหลักฐานโดย
ไมํให๎บันทึกคาตอบ ตลอดจนเปลี่ยนปรับสถานการณ๑เพื่อให๎ได๎คาตอบตรงตามวั ตถุประสงค๑ ได๎
ข๎อมูลตามจานวนที่ต๎องการ นอกจากนี้ ยังสามารถใช๎ควบคูํกับเครื่องมืออื่น ๆ เชํน แบบสอบถาม
แบบสังเกต เป็นต๎น
2) ข๎อจากัด คือ สิ้นเปลืองเวลา แรงงานและคําใช๎จําย โดยเฉพาะอยํางยิ่งถ๎ากลุํม
ประชากรอยูํกระจัดกระจาย นอกจากนี้ ข๎อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนได๎งําย เพราะขึ้นอยูํกับตัวผู๎
ถูกสัมภาษณ๑ เชํน ความรํวมมือ ความรู๎ความสามารถ ประสบการณ๑ สภาพทางจิตใจและอารมณ๑
ความจา เป็นต๎น
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5.3 แบบสังเกต การสังเกตเป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการบันทึกพฤติกรรมของ
กลุํมตัวอยํางในสถานการณ๑ใดสถานการณ๑ห นึ่งตามแบบสังเกต ผู๎สังเกตจะต๎องได๎รับการฝึกฝน
เทคนิคมาเป็นอยํางดี และมีการวางแผนการสุํมกลุํมตัวอยํางพฤติกรรมที่เป็นตัวแทน การสังเกต
สํวนใหญํใช๎ในการประเมินที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานหรือการให๎ข๎อมูลเสริม
เชํน
การประเมินบุคลากรสารสนเทศ ใช๎การสังเกตพฤติกรรมการทางาน
การประเมิ นผลการปฐมนิเทศหรือการสอนเรื่องการใช๎ เครื่องมือค๎นคืน โดยการ
สังเกตพฤติกรรมการค๎นหาหนังสือในห๎องสมุดวํา ผู๎ใช๎มีวิธีการอยํางไร เชํน เดินตรงไปที่ชั้นหนังสือ
เพื่อสุํมดูจากชื่อเรื่อง ถามบรรณารักษ๑หรือเดินไปที่คอมพิวเตอร๑ และอาจสังเกตตํอไปวําเมื่อค๎น
ข๎อมูลจากรายการค๎นคืนสารสนเทศออนไลน๑และผู๎ใช๎ได๎หนังสือที่ต๎องการหรือไมํ เป็นต๎น
5.3.1 ประเภทของการสังเกต ที่นิยมใช๎กันโดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ
1) การสั ง เกตแบบมี สํ ว นรํ ว ม โดยผู๎ สั ง เกตอาจมี ส ถานภาพและบทบาท
เชํนเดียวกับผู๎ถูกสังเกต หรือเข๎าไปใช๎ชีวิตมีกิจกรรมรํวมกับผู๎ถูกสังเกต การสังเกตแบบมีสํวนรํวม
ประกอบด๎วยกระบวนการ 3 ขัน้ คือ การสังเกตหรือเฝ้าดู การซักถามซึ่งเป็นการสัมภาษณ๑อยํางไมํ
เป็นทางการ และการบันทึกกิจกรรม เชํน การจดบันทึก การถํายวีดิทัศน๑ เป็นต๎น
2) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม โดยผู๎สังเกตเป็นบุคคลภายนอก หรือกระทาตน
เป็นคนภายนอกที่ไมํได๎เข๎ารํวมในการใช๎ชีวิต ไมํเข๎ารํวมกิจกรรมที่ทาอยูํ
5.3.2 ข้อดี-ข้อจากัดของการสังเกต มีดังนี้
1) ข๎อดี คือ เหมาะสมสาหรับการศึกษาเหตุการณ๑หรือพฤติกรรมที่ คํอนข๎าง
ลึกซึ้ง การแสวงหาข๎อเท็จจริงที่ไมํสามารถแสดงออกด๎วยคาพูด ไมํต๎องการเปิดเผย สามารถใช๎ได๎
กับบุคคลทุกระดับ และเก็บข๎อมูลจากสถานการณ๑จริง ๆ ได๎ละเอียด
2) ข๎อ จ ากัด คื อ ใช๎ เ วลานานในการเก็บ รวบรวมข๎ อมู ล เพราะเหตุก ารณ๑
บางอยํางไมํได๎เกิดขึ้นบํอย ๆ มีเหตุการณ๑อื่นแทรกหรือผู๎ถูกสังเกตเปลี่ยนพฤติกรรม ไมํสามารถ
สังเกตเหตุการณ๑หลาย ๆ เหตุการณ๑หรือบุคคลหลาย ๆ คนได๎พร๎อมกัน การวิเคราะห๑ข๎อมูลยากแกํ
การประเมินคําเป็นตัวเลข และแปลความหมายถ๎าผู๎สังเกตมีอคติ เลือกสังเกตเหตุการณ๑ บุคคล
ตลอดจนการแปลความหมาย จะทาให๎เกิดปัญหาความนําเชื่อถือ และความเที่ยงตรงของการ
สังเกตได๎ นอกจากนี้ยังต๎องลงทุนสูง
5.4 แบบทดสอบ ในการประเมินงานห๎องสมุดมีการนาแบบทดสอบมาใช๎ตามความ
เหมาะสม
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แบบทดสอบที่นามาใช๎สํวนมากเกี่ยวข๎องกับการประเมินผลงานของบุคลากร เชํน การสอบแขํงขัน
เพื่อบรรจุ แตํงตั้ง เป็นต๎น นอกจากนี้ยังนิยมใช๎ในกระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมการศึกษา
อบรม
อยํางไรก็ตาม ในการประเมินห๎องสมุดนิยมใช๎เครื่องมือการประเมินหลายชนิดเพื่อ
เพิ่มความเชื่อมั่นในผลการประเมิน เชํน การประเมินบุคลากร หากอาศัยข๎อมูลจากการสังเกต
พฤติกรรมอาจกํ อให๎เกิดอคติและความลาเอียงได๎โดยงําย จึงควรใช๎เครื่องมืออื่น ๆ ที่เหมาะสม
ประกอบด๎วย เชํน แบบสัมภาษณ๑ เป็นต๎น
โครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ของสานักงานอุทยานการเรียนรู้
ส านั ก งานอุ ท ยานการเรี ย นรู๎ (สอร.) สั ง กั ดส านั ก งานบริ ห ารและพัฒ นาองค๑ ค วามรู๎
(องค๑การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ.2547 เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎
ที่ มุํ ง เน๎ น การปลู ก ฝั ง และสํ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอํ า น การเรี ย นรู๎ และการแสวงหาความรู๎ อ ยํ า ง
สร๎างสรรค๑ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กและเยาวชน ที่จะได๎เรียนรู๎จากการผสมผสาน เชื่อมโยงกัน
ระหวํ า งหนั ง สื อ กิ จ กรรมและสื่ อ หลากหลายรู ป แบบ มี พื้ น ที่ ใ ห๎ ไ ด๎ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ จ าก
ประสบการณ๑ในการฝึกปฏิบัติจริง อันจะนาไปสูํการค๎นหาตัวตนตามความถนัด
เพื่อให๎มีการขยายแนวคิดการจัดการห๎องสมุดในรูปแบบ ‚ห๎องสมุดมีชีวิต‛ และการนาไป
ประยุกต๑ใช๎ เป็นการกระตุ๎นให๎หนํวยงานตําง ๆ ให๎ความสนใจในการสร๎าง ปรับปรุง ห๎องสมุดหรือ
แหลํงเรียนรู๎ที่สร๎างสรรค๑ ทันสมัย เป็นการสํงเสริมและจูงใจให๎ผู๎ใช๎บริการได๎เรียนอยํางสร๎างสรรค๑
ตลอดชีวิต โดยเฉพาะองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งจะกระจายองค๑ความรู๎ไปสูํคนสํวนใหญํของ
นวัตกรรมขององค๑ความรู๎เพื่อสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ โดยมีเอกลักษณ๑และความงดงามใน
แบบเฉพาะตนตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน สอร. จึงได๎จัดโครงการประกวด
และสํงเสริมแหลํงเรียนรู๎ด๎านการอําน ‚ห๎องสมุดมีชีวิต (TKpark Living Library Award)‛ ขึ้น ซึ่ง
เป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร๑ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของ สอร. คื อ การเป็ น
หนํวยงานที่สนับสนุนกลไกโครงสร๎างการศึกษาพื้นฐาน โดยการเผยแพรํองค๑ความรู๎ในการพัฒนา
การจัดการ และการดาเนินการ ‚ห๎องสมุดมีชีวิต‛ ให๎เป็นทางเลือกใหมํของการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎าง
ปัญญาให๎สังคมได๎อยํางแท๎จริง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค๑ กลุํมเป้าหมาย ผลที่คาด
วําจะได๎รับ ขั้นตอนการดาเนินงานและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้(สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ 2551 )
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นการกระตุ๎น สํงเสริมและสนับสนุน ให๎หนํวยงานตําง ๆ เห็นความสาคัญ
และเกิดการพัฒนาห๎องสมุดสาธารณะ ซึ่งเป็นแหลํงค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎ สาหรับเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน ให๎เป็น ‚ห๎องสมุดมีชีวิต‛ โดยมีเอกลักษณ๑และความงดงามในแบบเฉพาะตน
ตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน เพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการสร๎างสังคมไทยให๎เป็น
สังคมแหํงการเรียนรู๎
1.2 เพื่อสํงเสริม สนับสนุนและสร๎างโอกาสให๎หนํวยงานตําง ๆ และผู๎ที่สนใจได๎พัฒนา
‚ห๎องสมุดมีชีวิต‛
1.3 เพื่อเป็นการแบํงปันประสบการณ๑และสํงตํอประกายความคิดของ ‚ห๎องสมุดมี
ชีวิต‛ และนวัตกรรมการบริหารจัดการของอุทยานการเรียนรู๎และนาแนวคิดไปประยุกต๑ใช๎
1.4 เพื่อสํงเสริม และสนับสนุนให๎เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดการแสวงหา สั่งสม
ความรู๎ และรักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ในชุมชนมากขึ้น
2. กลุ่มเป้าหมาย
ห๎องสมุดทั่วประเทศที่ให๎บริการแกํประชาชน
2.1 ห๎องสมุดประชาชนในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ: ห๎องสมุดประชาชนชนจังหวัด ห๎องสมุดประชาชนอาเภอ ห๎องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี หอสมุดรัชมังคลาภิเษก
2.2 ห๎องสมุดประชาชนในสังกัดสานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร: ห๎องสมุด
ประชาชนกรุงเทพมหานคร บ๎านหนังสือ ห๎องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
2.3 ห๎องสมุดประชาชนในสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2.4 ห๎องสมุดของหนํวยงานเอกชนและองค๑กรเอกชนตําง ๆ
2.5 ห๎องสมุดเฉพาะที่ให๎บริการทรัพยากรสารสนเทศในกลุํมวิชาเฉพาะสาขาใดสาขา
หนึ่งและห๎องสมุดเฉพาะอื่น ๆ
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 หนํวยงานตําง ๆ เห็นความสาคัญ และเกิดการพัฒนาห๎องสมุดสาธารณะให๎เป็น
‚ห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ‛ ที่ ส อดคล๎ อ ง เหมาะสมกั บ บทบาทและภารกิ จ ของแตํ ล ะหนํ ว ยงาน โดยมี
เอกลักษณ๑และความงดงามในแบบเฉพาะตน ตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน เพื่อ
เป็นรากฐานสาคัญในการสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
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3.2 ความรํวมมือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ ความคิดเห็นระหวํางหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการความรู๎
3.3 เยาวชนและประชาชนมีเจตคติแสวงหา สั่งสมความรู๎ และรักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ในชุมชนมากขึ้น
โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 เป็นสํวนหนึ่งของโครงการประกวด
และสํงเสริมแหลํงเรียนรู๎ด๎านการอําน ‚ห๎องสมุดมีชีวิต‛ ดาเนินการจัดเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2549
และจัดตํอเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2551 ภายใต๎การดาเนินการและควบคุมดูแลโดยสานักงาน
อุท ยานการเรี ยนรู๎ (สอร.) ในสั ง กั ดส านั กงานบริ หารและพั ฒ นาองค๑ ความรู๎ องค๑ การมหาชน
ดาเนิ นงานโดยบริษั ท แปลน ฟอร๑ คิ ดส๑ จ ากั ด ในนาม ‚ศู นย๑ ป ระสานงานโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวิต‛
4. ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
รับสมัครห๎องสมุด
สาธารณะ
200 แหํง
อบรมบรรณารักษ๑
ครั้งที่ 1
200 แหํง
อบรมบรรณารักษ๑
ครั้งที่ 2 200 แหํง

สํงรายงานการ
ดาเนินงาน

นตามหัวข๎อที่
กาหนด
สํงรายงานการ
ดาเนินงานตาม
หัวข๎อที่กาหนด

ชิงรางวัลชนะเลิศ
สุดยอดบรรณารักษ๑
(Presentation)

พิจารณาคัดเลือก
ห๎องสมุด
เข๎ารอบ 30 แหํง
(consensus)

จัดนาเสนองาน
(10 แหํง)

อบรมบรรณารักษ๑ครั้งที่
3
30 แหํง
สํงแผนงาน/
รายงานการ
ดาเนินงาน/
ผลของแผนงาน

คณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม
ห๎องสมุด
(30 แหํง)

ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ

พิจารณาคัดเลือก
ห๎องสมุด
เข๎ารอบ 10 แหํง
Consensus)
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5. วิธีการดาเนินงานโครงการ
วิธีการดาเนินงานโครงการแบํงเป็น 4 ชํวง ชํวงการประชาสัมพันธ๑โครงการ การรับ
สมัครและการคัดเลือกห๎องสมุดเข๎ารํวมโครงการ 200 แหํง ชํวงการจัดอบรมครั้งที่ 1 และการจัด
อบรมครั้งที่ 2 ชํวงการคัดเลือกห๎องสมุดเข๎ารอบ 30 แหํง การจัดอบรมครั้งที่ 3 และการลงพื้นที่คัด
เหลือ 10 แหํงและชํวงการประกวดห๎องสมุดมีชีวิตรอบชิงชนะเลิศ การประกาศผลมอบรางวัล
5.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครห้องสมุดเข้าร่วมโครงการ
การประชาสัมพันธ๑โครงการให๎กลุํมเป้าหมายรับทราบ ผํานหนํวยงานต๎นสังกัด และ
ทางไปรษณีย๑ เว็บไซต๑ของ Tkpark รวมถึงการจัดสํงเอกสารถึงผู๎ที่เคยเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ของ
Tkpark การรับสมัครห๎องสมุดเข๎ารํวมโครงการ 200 แหํง
พิจ ารณาจากคุ ณ สมบั ติต รงตามเกณฑ๑ ที่ก าหนด ความครบถ๎ วนของข๎อ มู ล พร๎อ มจั ด ท าสรุ ป
รายละเอียดข๎อมูลพื้นฐานของห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการ
คุณสมบัติของห๎องสมุดที่มีสิทธิ์สมัครเข๎ารํวมโครงการ
1. เป็นห๎องสมุดที่เปิดให๎บริการแกํสาธารณตลอดทั้งปีอยํางน๎อย 5 วันตํอสัปดาห๑
2. เป็นห๎องสมุดที่เปิดให๎บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศห๎องสมุด
3. เป็นห๎องสมุดที่มีกิจกรรมรณรงค๑สํงเสริมการอํานกับชุ มชน และเปิดโอกาสให๎
ชุมชนมีสํวนรวม
4. บรรณารักษ๑หรือเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด และผู๎บริหาร ตลอดจนบุคลากรในห๎องสมุด
นั้น ๆ มีความสนใจ กระตือรือร๎นในการพัฒนาห๎องสมุดอยํางตํอเนื่องตลอดโครงการ
5. ห๎องสมุดที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าโครงการ ต๎องมีผู๎แทน 1 คนเข๎ารํวมกิจกรรมของ
โครงการตั้งแตํต๎นจนจบโครงการ
6. กรอกรายละเอียด ประกอบด๎วยข๎อมูลเกี่ยวกับห๎องสมุดพร๎อมภาพถํายสถานที่
จริง ของห๎ องสมุ ดทั้ ง ภายในและภายนอกอาคาร ผลงานที่ทาในระยะเวลาไมํ เ กิน 2 ปี พร๎อ ม
แผนงานและรูปแบบกิจกรรมในปีที่ผํานมาพร๎อมภาพประกอบ (ถ๎ามี) ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริ ห ารจั ด การห๎ อ งสมุ ด สํ ง รายงานผลการด าเนิ น งานห๎ อ งสมุ ด จ านวนเอกสารรวมไมํ เ กิ น 7
หน๎ากระดาษ A4 พร๎อมไฟล๑
5.2 การอบรมครั้งที่ 1 และการอบรมครั้งที่ 2
ห๎องสมุดที่ผํานการพิจารณาให๎เข๎าโครงการ 200 แหํง จะต๎องสํงบรรณารักษ๑ หรือ
เจ๎ า หน๎ า ที่ ห๎ อ งสมุ ด เข๎ า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 1 คน ที่ ส านั ก งานอุ ท ยานการเรี ย นรู๎
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการอบรมครั้งละ 2 วัน
แนวคิดการจัดการอบรม
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ห๎องสมุ ดมี ชีวิต หมายถึง ห๎องสมุ ดที่มีผู๎ คนในชุม ชนเข๎าใช๎บริการ เป็นแหลํง การ
เรียนรู๎ที่ทันสมัย สํงเสริมและจูงใจให๎ผู๎ใช๎บริการได๎เรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑
บรรณารั ก ษ๑ ห รื อ เจ๎ า หน๎ า ที่ ห๎ อ งสมุ ด นั บ เป็ น บุ ค คลส าคั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะชํ ว ยพั ฒ นา
ห๎องสมุ ดสูํ การเป็นห๎องสมุ ดมี ชี วิ ต ให๎มี ผู๎ ใช๎ บริการมากขึ้น โดยผสานความเป็นแหลํ ง เรียนรู๎ ที่
ทันสมัยเข๎ากับวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางสร๎างสรรค๑
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง เป็นการเตรียมความพร๎อมและการพัฒนา
ศักยภาพของบรรณารักษ๑หรือเจ๎าหน๎าที่ ห๎องสมุด เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ แนวคิดในการแก๎ปัญหา
การศึ ก ษาข๎ อ มู ล และสร๎ า งสรรค๑ ก ลยุ ท ธ๑ ใ นการบริ ห ารจั ด การให๎ “ห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ” โดยผํ า น
กระบวนการคิด ผํานงานที่วิทยากรมอบหมายในแตํละครั้ง
เพื่อเป็นการเชื่อมร๎อยความตํอเนื่องของโครงการประกวดห๎องสมุดมีชี วิตครั้งที่ 1กับ
ครั้งที่ 2 บรรณารักษ๑ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจากโครงการประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งแรกได๎เข๎า
รํวมเป็นวิทยากรถํายทอดประสบการณ๑และผลสาเร็จจากการเข๎ารํวมโครงการครั้งกํอน และรํวม
เป็นที่ปรึกษากลุํมในการอบรมและการเตรียมแผนงานของห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการทั้ง 200 แหํง
ตลอดโครงการ
เนื้อหาการอบรมครั้งที่ 1
เป็นการปูพื้นฐาน ปรับความรู๎ความเข๎าใจในการเป็นห๎องสมุดมีชีวิตให๎กับตัวแทน
ห๎องสมุดทั้ง 200 แหํง ไมํเน๎นการบรรยายเชิงทฤษฎี แตํเน๎นการให๎กรอบความคิดในเรื่องที่จาเป็น
ตํอการสร๎างห๎องสมุดมีชีวิต อาทิ
- นวัตกรรม Living Library
- การพัฒนาและปรับปรุงห๎องสมุดสูํมาตรฐานห๎องสมุดประชาชน 2550
- เทคนิคการสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ
- ระดมสมองหาแนวคิดในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคของห๎องสมุด (ประมวลจากใบ
สมัคร)
หลังการอบรมครั้งแรก ห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการจะต๎องนาความรู๎ที่ได๎จากการ
อบรม ไปดาเนินการตามโครงการห๎องสมุดจาลองที่วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิกาหนดหัวข๎อให๎ พร๎อม
จัดทารายงานความคืบหน๎าของการดาเนินการ เพื่อให๎สามารถประเมินผลจากการนาความรู๎จาก
การอบรมไปประยุกต๑ใช๎ได๎จริง (นามาสํงในการอบรมครั้งที่ 2 เพื่อเก็บคะแนน)
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เนื้อหาการอบรมครั้งที่ 2
การอบรมเชิ งปฏิบัติการในครั้งที่ 2 มุํ งเน๎นให๎บรรณารักษ๑มี แนวคิดใหมํ ๆ ในการ
บริ ห ารจั ด การ ด าเนิ น การสร๎ า งชี วิ ต ให๎ ห๎ อ งสมุ ด โดยการทดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความ
สอดคล๎องกับห๎องสมุดของตนเอง และเชิญให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล TKpark Living Library
Award ครั้งที่ 1 มาถํายทอดประสบการณ๑ และเป็นที่ปรึกษาพิเศษ เพื่อเป็นการเชื่อมตํอโครงการ
ทั้ง 2 ครั้ง
- CSR กับการบริหารจัดการห๎องสมุด
- เทคนิคการจัดทาแผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ขององค๑กร
- ระดมสมองสร๎างพันธมิตร
- ความส าเร็จ ของการเติม ชี วิตให๎ห๎องสมุ ดโดยห๎องสมุ ดที่ไ ด๎รับรางวัล TKpark
Living Library Award # 1
หลังการอบรมครั้งที่ 2 นี้ ผู๎เข๎ารํวมโครงการจะต๎องนาความรู๎ที่ได๎จากการอบรมทั้ง
2 ครั้งไปดาเนินการพัฒนาและปรั บปรุงห๎องสมุดของตนเองเพิ่มเติม จากโครงการจาลอง ทั้งนี้ มี
การแบํงเขตที่ปรึกษา โดยให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล ครั้งที่ 1 เป็นที่ปรึกษาพิเศษ และต๎องจัดทา
แผนการดาเนินงานและสรุปผลสาเร็จของโครงการ สํงภายในเวลาทีก่ าหนด (30 วัน โดยประมาณ)
การประเมินผลการนาความรู๎ที่ได๎ จากการเข๎ารํวมอบรมทั้ง 2 ครั้งไปประยุกต๑ใช๎
เป็นการกาหนดรูปแบบของการสร๎างห๎องสมุดมีชีวิตจาลองโดยวิทยากร เพื่อให๎ทุกคนได๎โจทย๑และ
หัวข๎อเดียวกัน เพื่อความชัดเจนและโปรํงใสในการพิจารณา
5.3 ช่วงการคัดเลือกห้องสมุดเข้ารอบ 30 แห่ง และการลงพื้นที่คัดเหลือ 10 แห่ง
การคัดเลือกห้องสมุดรอบแรก (จาก 200 แห่ง เหลือ 30 แห่ง)
การพิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่ได๎รับมอบหมายจากวิทยากรให๎จัดทาหลังการ
เข๎ารํวมอบรมและรายงานสรุปผลสาเร็จของการพัฒนาและการดาเนินการ รวมถึงการให๎ความ
รํวมมือในกิจกรรมตําง ๆ ของโครงการโดยจะต๎องผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรและ
สอร. โดยแบบฟอร๑ ม การให๎ ค ะแนนและเกณฑ๑ ก ารพิ จ ารณาตั ด สิ น ผํ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิและ สอร.การประกาศผลห๎องสมุดที่ผํานเข๎ารอบ 30 แหํง ทางเว็บไซด๑
TKpark และจดหมายแจ๎งทางไปรษณีย๑
ห๎องสมุ ดที่ผํ านเข๎า รอบ 30 แหํ ง จะต๎ องเข๎า รับการอบรมเชิ ง ปฏิบั ติก ารครั้ง ที่ 3
เพื่อให๎แนวคิดและกลยุทธ๑ในการบริหารจัดการห๎องสมุด รวมถึงวิธีการเขียนแผนงานอยํางถูกต๎อง
อันเป็นจุดเริ่มต๎นในการพัฒนาห๎องสมุดอยํางมีทิศทาง
เนื้อหาการอบรมครั้งที่ 3
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การอบรมในครั้งที่ 3 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุํงเน๎นให๎บรรณารักษ๑มีแนวคิดใน
เชิงกลยุทธ๑การบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิต โดยให๎เขียนแผนงานโครงการที่สอดคล๎องกับบริบท
ของห๎องสมุดตน พร๎อมทั้งดาเนินการตามแผนโครงการที่ นาเสนอ ซึ่งเป็นการนาความรู๎ที่ได๎จาก
การอบรม ไปประยุกต๑ใช๎ ลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรง (learning by
doing) มีสาระสาคัญ ดังนี้
- เทคนิคการวางแผนยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดมีชีวิต
- เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงาน โครงการ
- เรียนรู๎ดูงานจากห๎องสมุดต๎นแบบ
การอบรมครั้งนี้ห๎องสมุดสามารถสํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมอบรม 2 คน เพื่อแสดงให๎เห็น
ความรํวมมือ รํวมใจในการดาเนินงานเติมชีวิตให๎ห๎องสมุด (ผู๎เข๎าอบรม 1 คน ต๎องเป็นผู๎ที่เข๎ารํวม
อบรมครั้งที่ 1 และ 2 กับโครงการฯ) และจัดทาแผนงานสํงตามเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ณ อุทยานการเรียนรู๎ กรุงเทพมหานคร
การคัดเลือกห๎องสมุดรอบสอง (จาก 30 แหํง เหลือ 10 แหํง)พิจารณาคัดเลือกจาก
แผนการดาเนินงานพัฒนาและปรับปรุงห๎องสมุดของตนให๎มีชีวิตที่สํงมา ประกอบการลงพื้นที่เข๎ า
เยี่ยมชมห๎องสมุด เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน รวมถึงการมีสํวนรํวมของผู๎บริหารและ
ชุ ม ชนในการด าเนิ น งานและกิ จ กรรมของห๎ อ งสมุ ด นั้ น ๆโดยจะต๎ อ งผํ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการคัดสรรและ สอร. โดยใช๎แบบฟอร๑มการให๎คะแนนและเกณฑ๑การพิจารณาตัดสิ น
ผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิและ สอร. เพื่อสรุปผลและประกาศผลห๎องสมุด
ที่ผํานเข๎ารอบ 10 แหํง ทางเว็บไซด๑ TKpark และจดหมายแจ๎งทางไปรษณีย๑
5.4 การประกวดห้องสมุดมีชีวิตรอบชิงชนะเลิศ
ห๎องสมุดที่ผํานการคัดเลือกทั้ง 10 แหํง เตรียมการนาเสนอ แผนกลยุทธ๑เพื่อสร๎าง
ต๎นแบบ ห๎องสมุดมีชีวิต ภายใต๎ข๎อมูลที่กาหนดโดยวิทยากรผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิ
การประกวดห้องสมุดมีชีวิตรอบชิงชนะเลิศ พิจารณาคัดเลือกโดยการนาเสนอ
ของห๎องสมุดทั้ง 10 แหํง ตํอคณะกรรมการโดยการกาหนดเวลานาเสนอของแตํละแหํง 15 นาที
รวมเวลาซักถามของคณะกรรมการ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด องค๑ประกอบ
ที่ใช๎ในการพิจารณาการนาเสนอประกอบด๎วย ความละเอียดชัดเจน และมีความเป็นไปได๎จริงของ
แผนงาน ความคิดสร๎างสรรค๑ การเตรียมตัวและการนาเสนองาน และประกาศผลผู๎ชนะเลิศ 1
รางวัล รองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลชมเชย 4 รางวัล และรับมอบรางวัลภายในวันเดียวกัน
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เกณฑ๑ ก ารคั ด เลื อ กห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต จาก 200 แหํ ง เหลื อ 30 แหํ ง พิ จ ารณาจาก
แผนงานและรายงานความคืบหน๎าที่สํงเข๎ามา โดยให๎คะแนนแยกตามหัวข๎อตําง ๆ โดยจัดแบํง
คะแนนเป็น 2 สํวน คือ
สํวนที่ 1 การมี สํวนรํวมในโครงการหรือคะแนนจิตพิสัย คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ประกอบด๎วยการสํงเอกสารตําง ๆ ครบถ๎วนและการเข๎ารํวมอบรมอยํางสม่าเสมอ
สํ ว นที่ 2 การตรวจสอบเอกสารแผนงานและรายงาน คะแนนเต็ ม 80 คะแนน
ประกอบด๎วยความเป็นไปได๎ของแผน การใช๎ความรู๎จากการอบรม และความคิดสร๎างสรรค๑ การ
จัดการทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ประโยชน๑ที่ชุมชนได๎รับ การชํวยเหลือเกื้อกูลกันระหวํางห๎องสมุดกับ
ชุ ม ชนและ แผนงานมี รายละเอีย ดชั ด เจนและครบถ๎ วน ในสํ ว นที่ 2 การประเมิ นจากเอกสาร
แผนงานและรายงาน ประเมินด๎วยเกณฑ๑การประเมินเดียวกัน โดยกรรมการ/เจ๎าหน๎าที่ ต๎องผําน
การอบรม เรื่องวิธีการและรูปแบบการประเมิ นแล๎ว และดาเนินการโดยการ Consensus จาก
คณะกรรมการ 3 ครั้ง เพื่อให๎ได๎ห๎องสมุด 30 แหํงที่เข๎ารอบการ Field Audit
 การ Consensus ครั้งที่ 1 ดาเนินการโดย
1. แบํงกลุํมห๎องสมุดออกเป็น 3 กลุํม โดยคละประเภทห๎องสมุด
2. แผนงานและรายงานของทุกห๎องสมุดในแตํละกลุํม ต๎องผํานการพิจารณา
รํวมจากกรรมการประเมิน 3 ทําน
3. รวมคะแนนของห๎องสมุดในแตํละกลุํม เพื่อคัดห๎องสมุดที่มีคะแนนสูง
เข๎ารอบการ Consensus ครั้งที่ 2
 การ Consensus ครั้งที่ 2 ดาเนินการโดย
1. ห๎องสมุดที่ผํานการ Consensus ครั้งที่ 1 นามาคละรวมกันและจัดแบํง
ออกเป็น 3 กลุํม
2. แผนงานและรายงานของทุกห๎องสมุดในแตํละกลุํม ต๎องผํานการพิจารณา
รํวมจากกรรมการประเมิน 3 ทําน
3. รวมคะแนนของห๎องสมุดในแตํละกลุํม เพื่อคัดห๎องสมุดที่มีคะแนนสูงสุด 13
อันดับแรก เข๎ารอบการ Consensus ครั้งที่ 3
 การ Consensus ครั้งที่ 3 (รอบรวม) ดาเนินการโดย
1. แผนงานและรายงานของทุกห๎องสมุดในแตํละกลุํม ต๎องผํานการพิจารณา
รํวมจากกรรมการประเมิน 9 ทําน
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2. รวมคะแนนของห๎องสมุดในแตํละกลุํม เพื่อคัดห๎องสมุดที่มีคะแนนสูงสุด 30
อันดับแรก เข๎ารอบ Field Audit 30 แหํง
การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
ห๎องสมุดที่ได๎รับการคัดเลือกจะต๎องจัดเตรียมเอกสารรูปเลํม ‚แผนงานห๎องสมุดมี
ชีวิตฉบับสมบูรณ๑‛ และซีดีบรรจุไฟล๑ เอกสารรูปเลํม พร๎อมเตรียมการนาเสนอ การนาเสนอ
กาหนดให๎ผู๎แทนห๎องสมุดมีเวลาในการนาเสนอแผนงานประมาณ 10 นาที และมีเวลาตอบข๎อ
ซักถาม 5 นาที
เกณฑ๑การพิจารณา พิจารณาจากองค๑ประกอบ 9 ด๎าน คือ
1) แผนงานมีรายละเอียดชัดเจนและครบถ๎วน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ
เป้าประสงค๑ที่ตั้งไว๎
2) แผนงานมีความเป็นไปได๎ และสามารถปฏิบัติได๎ภายใต๎การจัดการทรัพยากรของ
องค๑กรอยํางคุ๎มคํา เกิดประโยชน๑สูงสุดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว๎
3) การสร๎างความพึงพอใจให๎กลุํมเป้าหมาย
4) ชุมชนได๎ประโยชน๑และเป็นสํวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของชุมชน
5) ความสามารถสร๎างความรํวมมือเครือขํายและพันธมิตรเพิ่มขึ้น
6) ความคิดสร๎างสรรค๑
7) การเตรียมตัวและการนาเสนอ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการห้องสมุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการประเมิน โครงการในศาสตร๑และสาขาวิทยาการตํางๆ มีเป็น
จ านวนมาก ในสํ ว นงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ โครงการอบรมและประกวดห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ของ
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎และการประเมินโครงการและการประเมิน ผลการดาเนินงานห๎องสมุด
ประชาชนมีดังนี้
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ของ
สานักงานอุทยานการเรียนรู้
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรม
โครงการอบรมและประกวดห๎ องสมุ ด มี ชี วิ ต ครั้ง ที่ 1 ในด๎ า นตํา ง ๆ มี คํ า ร๎ อ ยละใกล๎ เ คี ย งกั น
เรียงลาดับดังนี้ วิทยากร (ร๎อยละ 66) ประโยชน๑ของการนาเนื้อ หาการอบรมไปใช๎ (ร๎อยละ 65)
ความเข๎าใจในเนื้อหาการอบรม (ร๎อยละ 64) สถานที่อบรม (ร๎อยละ 63) ระยะเวลาในการอบรม
(ร๎อยละ 61) รูปแบบ/วิธีการอบรม (ร๎อยละ 60) และการติดตํอประสานงาน (ร๎อยละ 54)
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สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (2551) สารวจความพึงพอใจของบรรณารักษ๑ผู๎เข๎ารับ
การอบรมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 ผลการประเมินพบวํา ผู๎เข๎ารับการ
อบรมสํวนใหญํมีความพึงพอใจในเนื้อหาการอบรมระดับมากที่สุด โดยเห็นวําเนื้อหาการอบรมเป็น
การบริหารจัดการสมัยใหมํ และสรุปบทเรียนการอบรมห๎องสมุดมีชีวิตเป็นประโยชน๑และใช๎ได๎จริง
สํ วนเนื้อหาเทคนิค การนาเสนองานอยํางมี ประสิ ทธิ ภ าพอยูํในระดับมาก ความพึง พอใจด๎ า น
วิ ท ยากร พบวํ า สํ ว นใหญํ มี ค วามพึ ง พอใจระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง ในด๎ า นความรู๎ ความสามารถ
ประสบการณ๑ และการใช๎เวลาเหมาะสม สํวนการนาเสนออยูํในระดับมาก ความพึงพอใจสถานที่
จัดอบรมอยูํในระดับมาก สํวนสถานที่ศึกษาดูงาน TKpark อยูํในระดับมากที่สุด และมูลนิธิสิกขา
เอเชียระดับมาก และความพึงพอใจด๎านการติดตํอสื่อสารอยูํในระดับมากที่สุด สํวนระยะเวลาการ
อบรม 2 วัน และการแบํงเวลาแตํละหัวข๎อกิจกรรมอยูํในระดับมาก
2. การประเมินโครงการ
วิภาวี พงษ๑อนันต๑ (2539) ประเมินการดาเนินงานโครงการจัดตั้งห๎องสมุดประชาชน
‚เฉลิมราชกุมารี‛ พ.ศ. 2534-2539 โดยใช๎รูปแบบการประเมินของไทเลอร๑ เครื่องมือที่ใช๎ในการ
เก็บรวบรวม ได๎แกํ แบบสอบถาม ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราช
กุม ารี ‛ ที่เ ปิดดาเนินการแล๎วจานวน 51 แหํง สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ
คําเฉลี่ย ฐานนิยมและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความสอดคล๎องของปรัชญาและ
ความมุํงหมายโครงการจัดตั้งห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ พบวํา ไมํสามารถประเมินได๎
การประเมินกระบวนการดาเนินการ พบวํา ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ใช๎แนวทางการจัด
กิจกรรมห๎องสมุดประชาชนแนวใหมํเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑โครงการ และการประเมินผลผลิต
จากกระบวนการ พบวํ า ห๎ อ งสมุ ด ประชาชน ‚เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ‛ มี ผ ลผลิ ต จากกระบวนการ
ดาเนินการสอดคล๎องตามวัตถุประสงค๑โครงการ
ภัชรี ภูมิ หาทอง (2540) ประเมินโครงการการจัดมุมหนังสือและห๎องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ตามความคิดเห็นของผู๎บริหาร
โรงเรียน ครูบรรณารักษ๑ และครูวิชาการโรงเรียน ในด๎านสภาพแวดล๎อม ด๎านปัจจัยเบื้องต๎น ด๎าน
การดาเนินงาน และด๎านผลที่ได๎รับ กลุํมตัวอยํางได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ๑และครู
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จานวน 363 คน
ได๎ม าโดยการสุํ ม แบบแบํ ง ชั้ น เครื่ องมื อที่ ใช๎ ในการเก็ บรวบรวมข๎ อมู ล เป็น แบบสอบถามการ
วิเคราะห๑ สังเคราะห๑จากรูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) และมาตรฐานขั้นต่าของ
ห๎องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ มี 54 ข๎อ มีคํา
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อานาจจาแนกระหวําง 0.37-0.70 คําความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.91 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวํา
1) ความคิดเห็นของผู๎บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ๑ และครูวิชาการโรงเรียนตํอ
โครงการการจัดมุมหนังสือและห๎องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร พบวําโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
ตามความคิดเห็นของแตํละกลุํมพบวํา 1.1) ความคิดเห็นของผู๎บริหารโรงเรียนตํอผลการประเมิน
โครงการ การจัดมุมหนังสือและห๎องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูํใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํามี การปฏิบัติอยูํในระดับมาก 1 ด๎าน คือ ด๎าน
สภาพแวดล๎อม ในระดับปานกลาง 3 ด๎าน คือ ด๎านการดาเนินงาน ด๎านผลที่ได๎รับ และด๎านปัจจัย
เบื้องต๎น 1.2) ความคิดเห็นของครูบรรณารักษ๑ตํอผลการประเมินโครงการการจัดมุมหนังสือและ
ห๎องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎านพบวํามีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลางทุกด๎านเชํนกัน 1.3) ความคิดเห็นของครูวิชาการ
โรงเรียนตํอผลการประเมินโครงการการจัดมุมหนังสือและห๎องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํามี การปฏิบั ติอยูํใน
ระดับมาก 1 ด๎าน คือ ด๎านสภาพแวดล๎อม ในระดับปานกลาง 3 ด๎าน คือ ด๎านการดาเนินงาน ด๎าน
ผลที่ได๎รับ และด๎านปัจจัยเบื้องต๎น
2) ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู๎ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู บ รรณารั ก ษ๑ และครู
วิ ช าการโรงเรี ย น พบวํ า โดยภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ แ ตกตํ า งกั น อยํ า งมี
นั ยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 โดยผู๎ บ ริห ารโรงเรี ยนและครูวิ ช าการโรงเรี ยน มี ความคิด เห็ น
เกี่ย วกั บการปฏิบัติ อยูํ ในระดั บมากกวําครูบ รรณารั กษ๑ สํ ว นผู๎ บริห ารโรงเรี ยนและครูวิ ช าการ
โรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตํางกันอยํางไมํมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎านพบวํา ด๎ านปัจจัยเบื้องต๎น ผู๎บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ๑ และครูวิชาการโรงเรียน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู๎บริหาร
โรงเรี ย นและครู วิ ช าการโรงเรี ย น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ อ ยูํ ใ นระดั บ มากกวํ า ครู
บรรณารักษ๑ สํ วนผู๎ บริหารโรงเรียนและครูวิช าการโรงเรียน มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตํางกันอยํางไมํมีนัยสาคัญทางสถิติ ในด๎านการดาเนินงานและด๎านผลที่ได๎รับ ผู๎บริหารโรงเรียน ครู
บรรณารั ก ษ๑ และครู วิ ช าการโรงเรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ แ ตกตํ า งกั น อยํ า งมี
นัยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยผู๎ บ ริห ารโรงเรี ยนและครูวิ ช าการโรงเรี ยน มี ความคิด เห็ น
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เกี่ย วกั บการปฏิบัติ อยูํ ในระดั บมากกวําครูบ รรณารั กษ๑ สํ ว นผู๎ บริห ารโรงเรี ยนและครูวิ ช าการ
โรงเรี ย น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตํ า งกั น อยํ า งไมํ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ใ นด๎ า น
สภาพแวดล๎อม ผู๎บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ๑ และครูวิชาการโรงเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ชี้ ใ ห๎ เ ห็ น วํ า โครงการการจั ด มุ ม หนั ง สื อ และห๎ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ประสบปัญหาในด๎านปัจจัย
เบื้องต๎น ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ วัสดุครุภัณฑ๑ ทาให๎การดาเนินงานโครงการ
ดังกลําวไมํสามารถบรรลุจุดมุํงหมายเทําที่ควร ครูบรรณารักษ๑และผู๎บริหารโรงเรียน ตลอดจนผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องทุกคนควรให๎การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณและการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อให๎
การดาเนินงานโครงการการจัดมุมหนังสือและห๎องสมุดโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิวั ฒ น๑ ศรี ส มพงษ๑ (2544) ประเมิ น โครงการจั ดมุ ม หนั ง สื อ และห๎ อ งสมุ ดโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองจันทบุรี โดยศึกษาใน 4 ด๎าน คือ ความ
เหมาะสมขององค๑ประกอบของโครงการ ความเหมาะสมของปัจจัยนาเข๎า ความมีประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงาน และความมีคุณภาพของผลที่ได๎รับ กลุํมตัวอยํางได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียนและครู
ผู๎ทาหน๎าที่บรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองจันทบุรี ปี
การศึกษา 2543 จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
สํวนประมาณคํา 5 ระดับ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคําที ผลการวิจัยพบวําผู๎บริหารโรงเรียนและครูผู๎ทาหน๎าที่บรรณารักษ๑
ห๎องสมุดโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองจันทบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการจั ดมุ ม หนัง สื อ และห๎อ งสมุ ดโรงเรียนประถมศึกษาอยูํในระดั บปานกลางและผลการ
เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของผู๎ บริห ารและครูผู๎ ทาหน๎าที่ บรรณารักษ๑ ห๎องสมุ ด โรงเรี ยนสั ง กั ด
สานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองจันทบุรี พบวําแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยครู ผู๎ ท าหน๎ า ที่ บ รรณารั ก ษ๑ ห๎ อ งสมุ ด โรงเรี ยนมี ค วามคิด เห็ น วํ า มี ความเหมาะสมมากกวํ า
ผู๎บริหารโรงเรียน
ณัฐกานต๑ ภูมิคอนสาร (2551) ประเมินโครงการห๎องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในอาเภอ
วังชิ้ น สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพรํ เขต 2
ในด๎านปัจจั ยเบื้องต๎นของโครงการ
กระบวนการปฏิบัติงาน และ ผลผลิ ตของโครงการห๎องสมุดมีชี วิตของโรงเรียนในอาเภอวังชิ้ น
สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาแพรํ เขต 2 ผู๎ ใ ห๎ ข๎อ มู ล หลั ก ได๎ แกํ ผู๎ บริ ห ารสถานศึก ษา
ครูผู๎สอน บรรณารักษ๑ห๎องสมุด และนักเรียนของโรงเรียนในอาเภอวังชิ้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาแพรํ เขต 2 รวมทั้งสิ้น 453 คน เครื่องมือวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
คํา 5 ระดับ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณ ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คํ าเฉลี่ย และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนข๎อมูลเชิงพรรณนาใช๎ การวิเคราะห๑เนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ (1) ด๎านปัจจัยเบื้องต๎นของโครงการห๎องสมุดมีชีวิต พบวํา
ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน มีความคิดเห็นวํามีความเหมาะสมอยูํในระดับปานกลาง สํวน
บรรณารักษ๑ห๎องสมุดเห็นวํามีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก (2) ด๎านกระบวนการปฏิบัติงานของ
โครงการห๎องสมุดมีชีวิต พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน มีความคิดเห็นวํามีการปฏิบัติ
อยูํในระดับมาก สํวนบรรณารักษ๑ห๎องสมุดเห็นวํามีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง และ (3) ด๎าน
ผลผลิตของโครงการห๎องสมุดมีชีวิต พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความพึงพอใจอยูํ
ในระดับปานกลาง สํวนบรรณารักษ๑ห๎องสมุดและนักเรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก
3. การประเมินผลการดาเนินงานห้องสมุดประชาชน
ชุติมา สัจจานันท๑ บุญศรี พรหมมาพันธุ๑ และศิริพร สัจจานันท๑ ( 2550 ) ประเมินผล
การดาเนินงานห๎องสมุดประชาชนในประเทศไทยตามมาตรฐานห๎องสมุดประชาชนและตัวชี้วัดที่
ได๎พัฒนาขึ้นในการวิจัยระยะที่ 1 และ2 วิธีการวิจัยใช๎การวิจัยเชิงสารวจ กลุํมตัวอยํางการวิจัย
ประกอบด๎ว ย ห๎องสมุ ดประชาชนสยามบรมราชกุม ารี ห๎องสมุ ด ประชาชนจั ง หวัด ห๎องสมุ ด
ประชาชนอาเภอ สังกัดสานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ห๎องสมุด
ประชาชนตาบล สังกัดกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกกลุํม
ตัวอยํางแบบแบํงชั้น จาแนกตามภูมิภาคและประเภทของห๎องสมุดประชาชน โดยใช๎ตารางกาหนด
ขนาดของกลุํมตัวอยํางของเครจซีและมอร๑แกน ได๎ 269 แหํง และเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง
ห๎องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครและสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคละ 2 แหํง รวม
10 แหํง รวมกลุมํ ตัวอยํางห๎องสมุดประชาชนจานวนทั้งสิ้น 279 แหํง และประชาชนผู๎ใช๎และไมํใช๎
ห๎องสมุดประชาชนที่เป็นกลุํมตัวอยํางแหํงละ 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง รวมกลุํมตัวอยําง
จานวน 8,370 คน
เครื่องมือการวิจัยเพื่อการประเมินผลการดาเนินงานห๎องสมุดประชาชนประกอบด๎วย
แบบสอบถาม 2 ชุด ชุดแรกสาหรับผู๎ให๎ข๎อมูล คือผู๎บริหาร/ บรรณารักษ๑ ผู๎ปฏิบัติงานห๎องสมุด
ประชาชนที่เป็นกลุํมตัวอยําง และชุดที่สองสาหรับประชาชน ทั้งกลุํมผู๎ใช๎และผู๎ไมํใช๎ห๎องสมุ ด
ประชาชนที่เป็นกลุํมตัวอยําง และแบบสัมภาษณ๑ เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลเพิ่มเติม แบบสอบถาม
ผู๎บริหาร/บรรณารักษ๑/ผู๎ปฏิบัติงาน สํงออกไปจานวน 279 ฉบับ ได๎รับกลับคืนมา จานวน 244
ฉบับ คิดเป็นร๎อ ยละ 87.46 และแบบสอบถามประชาชนผู๎ ใช๎ /ไมํ ใช๎ บริการ สํ ง ออกไปจ านวน
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8,370 ฉบับ ได๎รับกลับคืนมา จานวน 7,260 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 86.74 การวิเคราะห๑ข๎อมู ล
ข๎อมูลเชิงปริมาณใช๎การหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ๑ผํานการประเมิน
กาหนดที่คําเฉลี่ย 3.00 สํ วนข๎อมู ลเชิ ง คุณภาพที่ไ ด๎จ ากคาถามปลายเปิดและข๎อมู ลจากการ
สัมภาษณ๑ ใช๎การสังเคราะห๑เนื้อหา การสรุปประเด็นและการพรรณนาความ
ผลการประเมินการดาเนินงานห๎องสมุดประชาชนในประเทศไทยโดยเฉลี่ยรวมอยูํ ใน
ระดับน๎อย เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของห๎องสมุดประชาชนในประเทศไทยตามเกณฑ๑การ
ประเมินผล พบวําห๎องสมุดประชาชนในประเทศไทยโดยรวม และเมื่อจาแนกตามประเภทของ
ห๎ อ งสมุ ด ประชาชน และจ าแนกตามภู มิ ภ าค มี ผ ลการด าเนิ น งานไมํ ผํ า นเกณฑ๑ ม าตรฐาน
องค๑ประกอบหลักที่มีผลการดาเนินงานน๎ อยที่สุดและมีคําเฉลี่ยต่าสุดของห๎องสมุดประชาชนทุก
ประเภทและทุกภูมิ ภ าค คือ งบประมาณและการเงิ น และระดับน๎อย คือการสื่ อสารและการ
ประชาสัมพันธ๑
เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานห๎องสมุดประชาชนในประเทศไทยตามตัวชี้วัดจาแนก
ตามประเภทของห๎องสมุดประชาชน พบวํา ตัวชี้วัดที่ห๎องสมุดประชาชนทุกประเภทผํานเกณฑ๑
มาตรฐาน มี 5 ตัวชี้วัด ได๎แกํ ร๎อยละของงานห๎องสมุดที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ใน
การบริหารจัดการและดาเนินงาน เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา การจัดชั้นหนังสือ /
ทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกต๎ องผู๎ใช๎ค๎นหาพบได๎อยํางรวดเร็ว จานวนชั่วโมงการบริการตํอ
สั ป ดาห๑ จ านวนครั้ ง ที่ บุ ค ลากรห๎ อ งสมุ ด ได๎ เ ข๎ า รั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในรู ป แบบตํ า งๆ และ
ลักษณะอาคารสถานที่ห๎องสมุด
ผลการประเมินการดาเนินงานห๎องสมุดประชาชนจากประชาชนทั้งผู๎ใช๎บริการและไมํ
ใช๎บริการ ผลการวิจัยพบวําผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํ เป็นเพศหญิง (ร๎อยละ 59.8) อายุต่ากวํา 20 ปี
(ร๎อยละ 33.9) การศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา (ร๎อยละ 35.4) รองลงมาปริญญาตรี (ร๎อยละ 35.2)
เป็นนักเรียน (ร๎อยละ 21.7) สํวนใหญํใช๎บริการห๎องสมุดประชาชนอาเภอ (ร๎อยละ 69.8) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร๎อยละ 28.9) และใช๎บริการห๎องสมุดประชาชนเป็นระยะเวลา 1 ปี (ร๎อยละ
46.3) มีวัตถุประสงค๑ในการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการค๎นคว๎า (ร๎อยละ 62.6) รองลงมาเพื่อการศึกษา
(ร๎อยละ 59.1)และข๎อมูลขําวสาร (ร๎อยละ 56.9) เหตุผลในการใช๎ห๎องสมุดประชาชน ได๎แกํ มี
เวลาวําง/ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ (ร๎อยละ 74.1) และรองลงมาในจานวนใกล๎เคียงกันคือ
สถานที่ตั้งของห๎องสมุดอยูํใกล๎ สะดวกในการเดินทาง (ร๎อยละ 57.6) และได๎รับข๎อมูล ขําวสาร
การประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุด (ร๎อยละ 50.0) ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดที่ใช๎บริการเป็น
ประจา ได๎แกํ หนังสือ (ร๎อยละ 82.1) และหนังสือพิมพ๑ (ร๎อยละ 63.3)
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ผลการประเมิ น การรั บ รู๎ ห รื อ การมี สํ ว นรํ ว มของประชาชนผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารในผลการ
ดาเนินงานห๎องสมุดประชาชนตามมาตรฐานห๎องสมุดประชาชนจาแนกตามประเภทห๎องสมุ ด
ประชาชน และจาแนกตามภูมิภาค พบวํา ตัวชี้วัดที่ประชาชนผู๎ใช๎บริการจานวนสูงสุดรับรู๎หรือมี
สํวนรํวมสามอันดับแรก ได๎แกํ วัตถุประสงค๑ในการใช๎ ห๎องสมุ ดมี ความสอดคล๎ องกับปรัช ญา
พันธกิจ วิสัยทัศน๑ และวัตถุประสงค๑ของห๎องสมุดประชาชน (ร๎อยละ 82.8) เคยใช๎บริการแตํละ
ประเภทของห๎องสมุด เชํน บริการการยืมคืน บริการตอบคาถาม (ร๎อยละ 81.6) และเป็นสมาชิก
ห๎องสมุด (ร๎อยละ 80.5) ตัวชี้วัดที่ประชาชนผู๎ใช๎บริการจานวนสูงสุดใกล๎เคียงกัน ไมํรับรู๎หรือไมํมี
สํวนรํวม ได๎แกํ การใช๎เครื่องมือชํวยค๎นหาทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด เชํน บัตรรายการ
หรือฐานข๎อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ–โอแพค (ร๎อยละ 55.1)การมีสํวนรํวมในกิจกรรมระดม
ทุนของห๎องสมุดประชาชน (ร๎อยละ 55.0) การใช๎เว็บไซต๑ของห๎องสมุด (ร๎อยละ 54.3) การเป็น
อาสาสมัครหรือชํวยงานห๎องสมุดประชาชน (ร๎อยละ 51.8)
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู๎ใช๎บริการ โดยรวมและเมื่อจาแนกตาม
ประเภทของห๎องสมุ ดและภูมิ ภ าคอยูํในระดับปานกลาง และมีตัวชี้ วัดที่ประชาชนผู๎ ใช๎ บริการ
ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดพึงพอใจระดับมาก ได๎แกํ การบริหารจัดการและดาเนินงานห๎องสมุด
และการจัดชั้น/จัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ และประชาชนผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด
ประชาชนกรุงเทพมหานครและองค๑กรสํวนท๎องถิ่นพึงพอใจระดับมาก ได๎แกํ ความรวดเร็วในการ
บริการหรือลดขั้นตอนการดาเนินงาน ความหลากหลายของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ
โดยสรุป เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องแสดงให๎เห็นวํา งานวิจั ยประเมิ นโครงการ
ห๎องสมุดในประเทศไทยยังมีไมํมากนัก และเป็นการประเมินโครงการของห๎องสมุดประชาชนและ
ห๎องสมุดโรงเรียน โดยมีมีงานวิจัยเรื่องหนึ่ง เกี่ยวข๎องกับประเมินโครงการห๎องสมุดมีชีวิตของ
โรงเรียนด๎วย สํวนรูปแบบการประเมินที่ใช๎มีทั้งรูปแบบของไทเลอร๑และซิปป์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเมินผล โดยใช๎รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ และใช๎ระเบียบ
วิธีการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได๎แกํ ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจากโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 2 จานวน 10 แหํง ดังนี้
1. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
3. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
4. ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดขอนแกํน
5. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก
6. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา
7. หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
8. ห๎องสมุดโรงเรียนยางอู๎มวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ๑
9. ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคาร จังหวัดราชบุรี
10. ห๎องสมุดประชาชนอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
กลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจากโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุด
มีชีวิตครั้งที่ 2 จานวน 10 แหํง โดยมีผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับโครงการ จาแนก
เป็นบุคคล 3 กลุํม คือ
กลุํมที่ 1 ผู๎ใช๎บริการ ได๎แกํ ประชาชนที่มาใช๎บริการ จาแนกตามเพศ (ชาย หญิง) วัย
(เด็ก วัยรุํน ผู๎ใหญํ ผู๎สูงอายุ) การศึกษาสูงสุด (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา) อาชีพ (เชํน
ครู นักเรียน ข๎าราชการ พํอค๎า แมํค๎า เกษตรกร)
กลุํมที่ 2 ผู๎ให๎บริการ ได๎แกํ บรรณารักษ๑ห๎องสมุดประชาชน 10 แหํง
กลุํมที่ 3 ผู๎บริหาร ได๎แกํ ผู๎กากับดูแลห๎องสมุดหรือหัวหน๎าบรรณารักษ๑ทั้ง 10 แหํง
ผู๎วิจัยกาหนดกลุํมตัวอยํางการวิจัย โดยวิธีการสุํมแบบหลายขั้นตอน (multi – stage
random sampling) ดังนี้
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1. เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เลือกห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลชนะเลิศ 1 แหํง
รางวัลรองชนะเลิศ 3 แหํง และรางวัลชมเชยอีก 1 แหํง รวม 5 แหํง กระจายตามภูมิภาค สาหรับ
การทาสนทนากลุํม (focus group) / การสัมภาษณ๑เจาะลึก (in depth interview) ดังนี้
1. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
2. ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดขอนแกํน
3. หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
4. ห๎องสมุดโรงเรียนยางอู๎มวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ๑
5. ห๎องสมุดประชาชนอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ผู๎วิจัยทาการสนทนากลุํม/สัมภาษณ๑เชิงเจาะลึก ผู๎บริหาร 10 แหํง ๆละ 1 คน รวม 10
คน และกลุํมผู๎ใช๎บริการ จานวน 5 แหํง ๆ ละ 12 คน รวม 60 คน ทั้งนี้สาหรับการสนทนากลุํม
ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียนยางอู๎มวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ๑ ได๎แยกการสนทนากลุํมเป็นสอง
กลุํม คือ กลุํมที่ 1 กลุํมนักเรียน และกลุํมที่ 2 คือ กลุํมครูและประชาชนผู๎มาใช๎บริการ ทั้งนี้
เพื่อให๎นักเรียนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
2. สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ผู๎ใช๎บริการเพื่อให๎ครอบคลุมเพศ ชํวง
วัย การศึกษา อาชีพ รวม 650 คน จากห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล จานวน 5 แหํง ๆ ละ 130 คน ได๎แกํ
1. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
2. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
3. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก
4. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา
5. ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคาร จังหวัดราชบุรี
นอกจากนี้ผู๎วิจัยเลือกแบบเจาะจงบรรณารักษ๑ห๎องสมุดทั้ง 10 แหํง ที่ได๎รับรางวัลซึ่งผู๎วิจัย
สํงแบบสอบถามไปให๎กลุํมตัวอยํางตอบทางไปรษณีย๑
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ตารางที่ 3.1 กลุํมตัวอยํางการวิจัย
การสนทนากลุํมและสัมภาษณ๑ การสํงแบบสอบถามทาง
กลุํมตัวอยําง
เจาะลึก
ไปรษณีย๑
ผู๎บริหาร
ประชาชน บรรณารักษ๑ ประชาชน
1. ห๎องสมุดที่ได๎รับ
5
60
5
รางวัลโดยการ
เลือกแบบเจาะจง
จานวน 5 แหํง
2. ห๎องสมุดที่ได๎รับ
5
5
650
รางวัลโดยการสุํม
แบบแบํงชั้น
จานวน 5 แหํง
รวมทั้งสิ้น
10
60
10
650

รวม
70

660

730

จากตารางที่ 3.1 แสดงกลุํมตัวอยํางการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 730 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามบรรณารักษ๑ แบบสอบถามผู๎ใช๎บริการ ซึ่งมี
ลักษณะคาถามปลายเปิดและปลายปิดชนิดสารวจรายการ และมาตรประมาณคํา 5 ระดับ แบบ
สัมภาษณ๑และแบบสนทนากลุํม จานวน 4 ชุด
1. ชุดที่ 1 แบบสอบถามบรรณารักษ์ มีลักษณะคาถามปลายเปิด และปลายปิดชนิด
สารวจรายการ และมาตรประมาณคํา 5 ระดับ โดยแบํงออกเป็น 4 ตอน ได๎แกํ
ตอนที่ 1 ข๎อมูลผู๎ตอบแบบสอบถามและการใช๎บริการห๎องสมุด
ตอนที่ 2 การเข๎ารํวมโครงการและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิตของ สอร.
ตอนที่ 3 การนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางาน ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะ
ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของสอร.
(ดูภาคผนวก ก)
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2. ชุดที่ 2 แบบสอบถามผู้ใช้บริการ มีลักษณะคาถามปลายเปิด และปลายปิดชนิด
สารวจรายการ และมาตรประมาณคํา 5 ระดับ โดยแบํงออกเป็น 3 ตอน ได๎แกํ
ตอนที่ 1 ข๎อมูลผู๎ตอบแบบสอบถามและการใช๎บริการห๎องสมุด
ตอนที่ 2 การรับรู๎และความคิดเห็นเกี่ยวกับห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของ สอร. ที่ใช๎บริการ
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของ สอร.
(ดูภาคผนวก ข)
3. ชุ ด ที่ 3 แบบสั ม ภาษณ์ผู้ บ ริ ห าร มี ลั กษณะค าถามปลายเปิ ดครอบคลุ ม ข๎อ มู ล
เกี่ยวกับผู๎ให๎สัมภาษณ๑ ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการรับทราบข๎อมูลขําวสารโครงการฯ การรับทราบ
วําห๎องสมุดได๎รับรางวัล ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ การดาเนินงานของห๎องสมุดที่กากับดูแล
ความพึงพอใจตํอบรรณารักษ๑ ผู๎ใช๎บริการ ความรํวมมือและเครือขํายห๎องสมุดและแนวทางการ
พัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของ สอร. (ดูภาคผนวก ค)
4. ชุ ด ที่ 4 แบบสนทนากลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ใช๎ ส าหรั บ สั ม ภาษณ๑ ก ลุํ ม ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก าร มี
ลักษณะคาถามปลายเปิดครอบคลุม ข๎อมู ลเกี่ยวกับผู๎เข๎ารับการสนทนากลุํม ประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับการใช๎ห๎องสมุด การรับทราบข๎อมูลขําวสาร การรับทราบวําห๎องสมุดได๎รับรางวัล ความ
พึงพอใจตํอบรรณารักษ๑ ผู๎ใช๎บริการ ความรํวมมือและเครือขํายห๎องสมุดและแนวทางการพัฒนา
โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของ สอร. (ดูภาคผนวก ง)
เครื่องมือการวิจัยทุกชนิดที่พัฒนาขึ้นได๎ผํานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิ จั ย โดยผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ น ผู๎ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ๑ ที่
เกี่ย วข๎อ งกับ การบริ หารห๎องสมุ ด การบริห ารการศึกษา การบริ หารจั ดการและการประเมิ น
โครงการ ห๎องสมุดประชาชน การวิจัย หรือชุมชน จานวน 11 คน (ดูภาคผนวก จ) เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อประเมินวําข๎อคาถามครอบคลุมเนื้อหา เนื้อหา
ถูกต๎องและตรงกับสิ่งที่ต๎องการวัด และการทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับ
ประชากร เพื่อหาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยคานวณความ
สอดคล๎องภายในของแบบสอบถามที่มีลักษณะคาถามเป็นมาตรประมาณคํา 5 ระดับ ใช๎สูตร
แอลฟา(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) แล๎วนาคาตอบมาคานวณหาความ
แปรปรวนของคาตอบแตํละข๎อ และความแปรปรวนของคาตอบทั้งฉบับ นาคําที่ได๎ไปแทนคําใน
หรือสัมประสิทธ๑ความเที่ยง
สูตรเพื่อคานวณหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - coefficient)
กาหนดคําความเที่ยงเกิน . 70 จึงจะยอมรับวําเป็นแบบสอบถามที่ใช๎ได๎
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สูตรแอลฟา ของครอนบัค มีดังนี้
2
K   si 
1  2 

K 1 
st 


เมื่อ 
K

สัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
จานวนข๎อคาถาม
S i2
ความแปรปรวนของคะแนนแตํละข๎อ
2
st ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบสอบถามบรรณารักษ๑ นักวิจัยได๎นาไปทดลองใช๎กับบรรณารักษ๑ที่มีลักษณะ
ใกล๎เคียงกับกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย จานวน 26 คน ได๎ผลดังนี้
คําความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ จานวน 137 ข๎อ มีคําเทํากับ .9829
คําความเชื่อมั่นด๎านความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ของ สอร. จานวน 69 ข๎อ มีคําเทํากับ .9805
คําความเชื่อมั่นด๎านการนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางาน ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะ จานวน 26 ข๎อ มีคําเทํากับ .9661
คําความเชื่อมั่นด๎านแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของ
สอร. จานวน 42 ข๎อ มีคําเทํากับ .9725
2. แบบสอบถามผู๎ใช๎บริการ นักวิจัยได๎นาไปทดลองใช๎กับผู๎ใช๎บริการที่มีลักษณะใกล๎เคียง
กับกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย จานวน 40 คน ได๎ผลดังนี้
คําความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ จานวน 68 ข๎อ มีคําเทํากับ .9756
คําความเชื่อมั่นด๎านความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ของ สอร. จานวน 26 ข๎อ มีคําเทํากับ .9449
คําความเชื่อมั่นด๎านแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ของ สอร. จานวน 42 ข๎อ มีคําเทํากับ .9636
เกณฑ๑การประเมินผล มีดังนี้
คําเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เรื่องที่ประเมินมีความเหมาะสมมากที่สุด
คําเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง เรื่องที่ประเมินมีความเหมาะสมมาก
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คําเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง เรื่องที่ประเมินมีความเหมาะสมปานกลาง
คําเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง เรื่องที่ประเมินมีความเหมาะสมน๎อย
คําเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง เรื่องที่ประเมินมีความเหมาะสมน๎อยที่สุด
ในการประเมินครั้งนี้ ใช๎เกณฑ๑คําเฉลี่ยมากกวํา 3.50 จึงถือวําเรื่องที่ประเมินมีความ
เหมาะสมระดับมาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู๎วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองในการจัดสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการแหํงละ
12 คนและสัมภาษณ๑ผู๎บริหารเชิงเจาะลึกแหํงละ 1 คน จานวน 5 แหํง รวมทั้งสิ้น 65 คน ดังนี้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแกํน
วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ห๎องสมุดโรงเรียนยางอู๎มวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ๑
วันที่ 8 ธันวาคม 2552 ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 22 ธันวาคม 2552 หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
วันที่ 23 ธันวาคม 2552 ห๎องสมุดประชาชนอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎เดินทางไปสัมภาษณ๑ผู๎บริหารห๎องสมุดแหํงอื่น นอกเหนือจากที่จัด
สนทนากลุํม ซึ่งมีจานวน 5 แหํง รวม 5 คน รวมเป็นผู๎บริหารจานวน 10 คน
2. ผู๎วิจัยสํงแบบสอบถามให๎บรรณารักษ๑ทั้ง 10 แหํง ที่เข๎ารํวมโครงการซึ่งมีจานวน 10 คน
ผู๎วิจัยได๎รับแบบสอบถามกลับคืนมา 10 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100.0 ของจานวนที่สํงออก
3. ผู๎วิจัยสํงแบบสอบถามให๎ผู๎ใช๎บริการ 5 แหํง ๆ ละ 130 ชุด รวมเป็น 650 ชุด เพื่อให๎กลุํม
ตัวอยํางตอบและสํงกลับคืนทางไปรษณีย๑ ระหวํางวันที่ 15 ธันวาคม 2552 – 15 มกราคม 2553
ดังนี้
1. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
2. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
3. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก
4. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา
5. ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคาร จังหวัดราชบุรี
ผู๎วิจัยสํงแบบสอบถามจานวน 650 ชุด ได๎รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 589 ชุด
คิดเป็นร๎อยละ 90.62 ของจานวนที่สํงออก ดังตารางที่ 3.2

39

ตารางที่ 3.2 จานวนแบบสอบถามที่ได๎รับกลับคืน
ห๎องสมุด
1. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
2. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
3. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอ
บ๎านตาก จังหวัดตาก
4. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา
5. ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคาร จังหวัด
ราชบุรี
รวม

จานวน
ที่สํงออก
130
130
130

ได๎รับกลับคืน
100
108
129

คิดเป็น
ร๎อยละ
76.92
83.08
99.23

130

124

95.38

130

128

98.46

650

589

90.62

นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังได๎เดินทางไปสังเกตการณ๑ที่ห๎องสมุดประชาชนเชียงรายเมื่อวันที่ 2425 ตุลาคม 2552 เพื่อเก็บข๎อมูลเบื้องต๎น และผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑เพิ่มเติมบรรณารักษ๑ ห๎องสมุดทุก
แหํ ง โดยสั ม ภาษณ๑ บ รรณารั ก ษ๑ 5 คนด๎ ว ยตนเองในชํ ว งที่ ผู๎ วิ จั ย เดิ น ทางไปจั ด สนทนากลุํ ม
ผู๎ใช๎บริการที่ห๎องสมุดนั้นๆ และสัมภาษณ๑บรรณารักษ๑ห๎องสมุดอีก 5 คนทางโทรศัพท๑
สรุป กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ จาแนกเป็น บรรณารักษ๑ 10 คน และผู๎บริหาร 10
คน (ดูภาคผนวก ฉ) ประชาชนที่ใช๎สนทนากลุํม 60 คน (ดูภาคผนวก ช) และประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถาม 589 คน รวมทั้งสิ้น 669 คน
ตารางที่ 3.3 กลุํมตัวอยํางทั้งหมดที่ใช๎ในการวิจัยจาแนกตามกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล
กลุํมตัวอยําง
จานวน
1. บรรณารักษ๑
10
2. ผู๎บริหาร
10
2. ประชาชน (ที่ใช๎ในการสนทนากลุํม)
60
4. ประชาชนผู๎ใช๎บริการ (ที่ตอบแบบสอบถาม)
589
รวม
669
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ข๎อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และนาเสนอในรูปตารางและภาพประกอบการบรรยาย สํวนข๎อมูลเชิงคุณภาพทาการวิเคราะห๑
เนื้อหาและนาเสนอในรูปสรุปความและความเรียงเชิงพรรณนา
แนวทางการประเมินโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 สรุปดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 แนวทางการประเมินโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
วัตถุประสงค๑ของการ
ตัวชี้วัด
แหลํงข๎อมูลและ
การวิเคราะห๑ข๎อมูล
ประเมิน
เครื่องมือ
และเกณฑ๑ประเมิน
1. เพื่อประเมิน
- กระบวนการบริหาร ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุก ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน
กระบวนการ
กลุํมได๎แกํบรรณารักษ๑ เบี่ยงเบนมาตรฐาน
จัดการ
ดาเนินงานโครงการ - การสื่อสารและการ ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
การวิเคราะห๑เนื้อหา
ประชาสัมพันธ๑
และผู๎บริหาร
เกณฑ์ คําเฉลี่ย
- การจัดอบรมเชิง
เครื่องมือได๎แกํ แบบ มากกวํา 3.50 ถือวํา
ปฏิบัติการ
สอบถาม แบบสนทนา เหมาะสมระดับมาก
กลุํม แบบสัมภาษณ๑
- การจัดประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต
2. เพื่อประเมิน
- ความพึงพอใจของ - ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน
ผลผลิตของ
บรรณารักษ๑ ผู๎บริหาร ทุกกลุํม ได๎แกํ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
โครงการ
และผู๎ใช๎บริการ
ผู๎บริหาร บรรณารักษ๑ การวิเคราะห๑เนื้อหา
- ความสาคัญและ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เกณฑ์ คําเฉลี่ย
คุณคําของความรู๎
และ ผู๎ใช๎บริการ
มากกวํา 3.50 ถือวํา
เกี่ยวกับการพัฒนา
เครื่องมือ ได๎แกํ
เหมาะสมระดับมาก
ห๎องสมุดมีชีวิต
แบบสอบถาม
- ความสามารถ
แบบสนทนากลุํม
ทักษะ และ
แบบสัมภาษณ๑
ประสบการณ๑ที่ได๎
- เจตคติที่ดีในการ
พัฒนาห๎องสมุดมี
ชีวิต
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วัตถุประสงค์ของ
การประเมิน

3. เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด
- การแบํงปัน
ถํายทอดองค๑ความรู๎
และประสบการณ๑
- การนาความรู๎และ
ประสบการณ๑ไปใช๎
ในการพัฒนา
ห๎องสมุดมีชีวิต
- การนาแนวคิดเชิง
กลยุทธ๑ไปใช๎ในการ
บริหารจัดการ
- ห๎องสมุดได๎รับการ
พัฒนาทางกายภาพ
ภูมิทัศน๑และสภาพ
แวดล๎อมของการ
เป็นห๎องสมุดมีชีวิต
- ห๎องสมุดได๎รับการ
สร๎างบรรยากาศที่
สํงเสริมการอํานและ
การเรียนรู๎และความ
รับผิดชอบตํอสังคม
- ห๎องสมุดได๎รับการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการ
- การพัฒนาเป็น
ห๎องสมุดมีชีวิตและ
แหลํงเรียนรู๎ที่
ทันสมัย

แหล่งข้อมูลและ
เครื่องมือ

การวิเคราะห์ข้อมูล
และเกณฑ์ประเมิน

ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุก ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน
กลุํม ได๎แกํ ผู๎บริหาร เบีย่ งเบนมาตรฐาน
บรรณารักษ๑ ผู๎เข๎ารํวม การวิเคราะห๑เนื้อหา
โครงการ ผู๎ใช๎บริการ
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วัตถุประสงค๑ของการ
ประเมิน

ตัวชี้วัด

แหลํงข๎อมูลและ
เครื่องมือ

- การพัฒนาเครือขําย
ห๎องสมุด
4. เพื่อเสนอแนวทาง - ความเป็นไปได๎ของ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุก
การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา กลุมํ เครื่องมือ ได๎แกํ
โครงการ
โครงการ
แบบสอบถาม แบบ
สนทนากลุํม และแบบ
สัมภาษณ๑

การวิเคราะห๑ข๎อมูล
และเกณฑ๑ประเมิน

การวิเคราะห๑เนื้อหา
เกณฑ์
ความเป็นไปได๎ในทาง
ปฏิบัติ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบรรณารักษ์และผู้ใช้บริการห้องสมุด
ที่ได้รับรางวัลโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
ผู๎วิจัยได๎นาเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห๑ความคิดเห็นบรรณารักษ๑ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล
ตอนที่ 1.1 ข๎อมูลบรรณารักษ๑ผู๎ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1.2 การเข๎ารํวมโครงการและความคิดเห็นตํอโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
ตอนที่ 1.3 การนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางานและปัญหา อุปสรรค
ตอนที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 2
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห๑ความคิดเห็นผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล
ตอนที่ 2.1 ข๎อมูลผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด
ตอนที่ 2.2 การรับรู๎และความคิดเห็นเกี่ยวกับห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
ตอนที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 2
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามบรรณารักษ์ห้องสมุดที่ได้รับรางวัล

ตอนที่ 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบรรณารักษ์ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับบรรณารักษ๑ผู๎ตอบแบบสอบถาม (n=10)
ข๎อมูลเกี่ยวกับบรรณารักษ๑ผู๎ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
20- 30 ปี
31 -40 ปี
มากกวํา 40 ปี
3.สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
4.วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
วุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิชาเอก
บรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
นิเทศศาสตร๑

จานวน

ร๎อยละ

1
9

10.0
90.0

3
5
2

30.0
50.0
20.0

4
6

40.0
60.0

8

80.0

(3)
(3)
(1)
(1)

(30.0)
(30.0)
(10.0)
(10.0)

(5)
(1)
(1)
(1)

(50.0)
(10.0)
(10.0)
(10.0)
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ตารางที่ 4.1 (ตํอ)
ข๎อมูลเกี่ยวกับบรรณารักษ๑ผู๎ตอบแบบสอบถาม
ปริญญาโท
วุฒิ
การศึกษามหาบัณฑิต
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
5.พื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
มี
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การอบรมจัดโดยหนํวยงานต๎นสังกัด
การอบรมจัดโดยสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทยฯ
ไมํมี
6.ตาแหน่งงาน
บรรณารักษ๑ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ
ครู/อาจารย๑ ระดับ 8
เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด/ เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดอัตราจ๎าง
พนักงานอัตราจ๎าง/ครูอัตราจ๎าง
7.หน่วยงานที่สังกัดในขณะที่ได้รับรางวัล
สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

จานวน
2

ร๎อยละ
20.0

(1)

(10.0)

(1)

(10.0)

10
(7)
(3)
-

100.0
(70.0)
(30.0)
-

3
2
3
2

30.0
20.0
30.0
20.0

7
1
2
10

70.0
10.0
20.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบวํา บรรณารักษ๑ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง
(ร๎อยละ 90.0) อายุระหวําง 31 – 40 ปี (ร๎อยละ 50.0) สถานภาพสมรส (ร๎อยละ 60.0)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ร๎อยละ 80.0) วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิตและ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ร๎อยละ 30.0) สาเร็จการศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศ
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ศาสตร๑ (ร๎อยละ 50.0) มีพื้นฐานความรู๎ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑
(ร๎อยละ 100.0) โดยได๎รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ร๎อยละ 70.0) มีตาแหนํงงานเป็น
บรรณารักษ๑ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ เทํากับเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด/ เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดอัตราจ๎าง
(ร๎อยละ 30.0) สังกัดสานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ร๎อยละ
70.0)
ตอนที่ 1.2 การเข้าร่วมโครงการและความคิดเห็นต่อโครงการอบรมและประกวด
ห้องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
ตารางที่ 4.2 การเข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 ของบรรณารักษ๑
(n=10)
การเข๎ารํวมโครงการ
จานวน
ร๎อยละ
1. แหลํงที่รับรู๎ข๎อมูลขําวสารโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุด
มีชีวิต (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
จดหมายจากสานักงานอุทยานการเรียนรู๎(สอร.)
10
100.0
เว็บไซด๑สานักงานอุทยานการเรียนรู๎
6
60.0
ผู๎บังคับบัญชา
3
30.0
หนํวยงานต๎นสังกัด
6
60.0
2. การเข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
ความสมัครใจของตนเอง
8
80.0
ผู๎บริหารสํงเข๎ารํวมโครงการ
6
60.0
ความสมัครใจของบุคลากรในหนํวยงาน
2
20.0
3.แหลํงงบประมาณสนับสนุนการเข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต
งบประมาณของห๎องสมุด
6
60.0
งบประมาณของสานักงาน กศน.
2
20.0
งบประมาณขององค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น
1
10.0
งบประมาณสํวนตัว
1
10.0
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ตารางที่ 4.2 (ตํอ)
การเข๎ารํวมโครงการ
4.เหตุผลในการเข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
ตรงกับความสนใจ
เกี่ยวข๎องกับงานที่ทา
ต๎องการพัฒนาตนเอง
ต๎องการเข๎ารํวมการประกวดห๎องสมุด
ผู๎บังคับบัญชามอบหมายให๎มาเข๎ารับการฝึกอบรม
อื่นๆ (ต๎องการประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑กับบรรณารักษ๑แหํงอื่น ความท๎าทายและ
นําสนใจ)

จานวน

ร๎อยละ

10
9
10
8
7
5

100.0
90.0
100.0
80.0
70.0
50.0

จากตารางที่ 4.2 พบวําบรรณารักษ๑ห๎องสมุดสํวนใหญํรับ รู๎ข๎อมูลขําวสารโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 จากจดหมายจากสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร.)
(ร๎อยละ 100.0) เข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตด๎วยความสมัครใจของตนเอง
(ร๎อยละ 80.0)แหลํงงบประมาณสนับสนุนการเข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ได๎แกํ งบประมาณของห๎องสมุด (ร๎อยละ 60.0) เหตุผลในการเข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต ได๎แกํ ตรงกับความสนใจ เทํากับต๎องการพัฒนาตนเอง (ร๎อยละ 100.0)

48

ตารางที่ 4.3 ความคิดเห็นของบรรณารักษ๑ตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
(n=10)
กิจกรรม
1. ด้านปัจจัยนาเข้า
ความชัดเจนของโครงการ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค๑ของโครงการ
แผนการดาเนินงานตามโครงการ
ความสามารถและความพร๎อมของบุคลากรโครงการ
เทคนิควิธีการ กลยุทธ๑ที่ใช๎ในการดาเนินงานให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑และเป้าหมาย
เทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ๑ที่ใช๎ในการดาเนินงาน
คุณสมบัติของห๎องสมุดที่มีสิทธิสมัครเข๎ารํวมโครงการ
ความเหมาะสมของรางวัล
รวมเฉลี่ย
2. ด้านกระบวนการ
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการมีระบบและเป็นขั้นตอน
การทางานแบบมีสํวนรํวม
การประสานงานมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ถึงกลุํมเป้าหมาย
วิธีการคัดเลือกห๎องสมุดเข๎ารอบในแตํละรอบ(รอบที่ 1 – 3)
รวมเฉลี่ย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
หลักสูตร
หัวข๎อการฝึกอบรม
วิทยากร
กิจกรรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม

แปลความ

x

S.D.

4.25
4.25
4.08
4.17
4.25

.62
.62
.79
.83
.87

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.08
4.00
3.92
4.13

.67
.85
.67
.60

มาก
มาก
มาก
มาก

4.08
3.83
4.08
4.00
3.92
3.98

.67
.94
.90
.74
1.08
.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.08
4.08
4.25
4.08
3.58

.99
.90
.86
.79
.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4. 3 (ตํอ)
กิจกรรม
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
หลักสูตร
หัวข๎อการฝึกอบรม
วิทยากร
กิจกรรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สถานที่/ห๎องประชุม
อาหาร
การบริการของเจ๎าหน๎าที่
รวมเฉลี่ย
การจัดประกวดห้องสมุดมีชีวิต
กระบวนการดาเนินงานในการจัดประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
การกาหนดเกณฑ๑การคัดเลือกห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยด้านกระบวนการ
3. ด้านผลผลิต
ความพึงพอใจตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมี
ชีวิต ครั้งที่ 2 โดยรวม
ความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนา
ห๎องสมุดมีชีวิตที่ได๎รับ
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑ที่ได๎รับจากการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
เจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
การแบํงปัน ถํายทอดองค๑ความรู๎และประสบการณ๑ห๎องสมุด
มีชีวิต

แปลความ

x

S.D.

4.17
4.00
4.33
4.17
3.83
3.75
4.17
4.17
4.25
4.09

.94
.85
.89
.83
.72
.62
.72
.72
.62
.63

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.83
4.00
3.92
3.99

.58
.85
.67
.56

มาก
มาก
มาก
มาก

4.42

.67

มาก

4.42

.90

มาก

4.17

.72

มาก

4.42
4.25

.67
.62

มาก
มาก
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ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
กิจกรรม
โดยรวมผลผลิตมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
รวมเฉลี่ย
4.ด้านผลลัพธ์
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ ความสามารถและทักษะในการ
บริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิต
ผู๎เข๎ารํวมโครงการนาแนวคิดเชิงกลยุทธ๑ไปใช๎ในการบริหาร
จัดการและดาเนินงาน ห๎องสมุดมีชีวิต
ผู๎เข๎ารํวมโครงการนาความรู๎และประสบการณ๑ไปใช๎ในการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงเอกลักษณ๑ตามบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ผู๎เข๎ารํวมโครงการนาความรู๎และประสบการณ๑ไปใช๎ในการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎ได๎มาตรฐาน
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
ให๎ เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ยั่งยืน
ห๎องสมุดได๎รับการพัฒนาเป็นห๎องสมุดมีชีวิตและแหลํง
เรียนรู๎ที่ทันสมัย
ห๎องสมุดได๎รับการพัฒนาทางกายภาพ ภูมิทัศน๑ และ
สภาพแวดล๎อมของการเป็นห๎องสมุดมีชีวิต
ห๎องสมุดได๎รับการออกแบบตกแตํง จัดพื้นที่อยํางเหมาะสม
ห๎องสมุดได๎รับการสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและ
การเรียนรู๎และความรับผิดชอบตํอสังคม
ห๎องสมุดมีเทคโนโลยี ครุภัณฑ๑ เครื่องมือ อุปกรณ๑และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ทันสมัยและพร๎อมใช๎งาน
ห๎องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
ห๎องสมุดมีการอนุรักษ๑ภูมิปัญญาและสารสนเทศท๎องถิ่น

แปลความ
มาก
มาก

4.17
4.31

S.D.
.72
.64

4.00

.60

มาก

4.08

.51

มาก

4.25

.45

มาก

3.92

.79

มาก

4.08

.79

มาก

4.00

.60

มาก

4.00

.60

มาก

4.00
4.08

.60
.67

มาก
มาก

3.67

.65

มาก

3.75

.45

มาก

3.67

.49

มาก

x
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ตารางที่ 4.3 (ตํอ)
กิจกรรม
ห๎องสมุดมีเครื่องมือชํวยค๎นเพื่ออานวยความสะดวกแกํ
ผู๎ใช๎บริการในการเข๎าถึง สืบค๎นและใช๎ทรัพยากร
สารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ
ห๎องสมุดได๎รับการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ห๎องสมุดมีคูํมือห๎องสมุดมีชีวิตที่มีเนื้อหาสมบูรณ๑มากขึ้น
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิตมีจานวนเพิ่มขึ้น
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอดความรู๎ มีจานวน
เพิ่มขึ้น
เครือขําย/ ความรํวมมือกับห๎องสมุด หนํวยงานและชุมชน
เพื่อขับเคลื่อนชุมชน/ สังคมการเรียนรู๎มีจานวนเพิ่มขึ้น
ผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎
ความสาคัญในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน
ผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความ
รํวมมือ สนับสนุนบทบาทและการดาเนินงานห๎องสมุดมี
ชีวิตในการขับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎
เพิ่มขึ้น
รวมเฉลี่ย
ความคิดเห็นตํอโครงการโดยภาพรวม

แปลความ
มาก

3.83

S.D.
.58

4.08
3.83
3.92
3.83

.67
.72
.51
.39

มาก
มาก
มาก
มาก

4.00

.60

มาก

4.00

.60

มาก

4.00

.60

มาก

3.93
4.09

.43
.55

มาก
มาก

x

จากตารางที่ 4. 3 พบวํา บรรณารักษ๑มี ความคิดเห็นตํอโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =4.09) เรียงตามลาดับได๎แกํ ด๎าน
ผลผลิต ( x = 4.31) ด๎านปัจจัยนาเข๎า ( x =4.13) ด๎านกระบวนการ ( x =3.99) และด๎านผลลัพธ๑
( x = 3.93) และทุกกิจกรรมมีคําเฉลี่ยระดับมาก กิ จกรรมที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมาก 3
รายการเทํากัน โดยทุกกิจกรรมอยูํในด๎านผลผลิ ต ได๎แกํ ความพึง พอใจตํอโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 โดยรวม ความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนา
ห๎องสมุดมีชีวิตที่ได๎รับ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต ( x = 4.42)
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ด้านปัจจัยนาเข้า กิจกรรมที่คําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ความชัดเจนของ
โครงการความเหมาะสมของวั ต ถุ ป ระสงค๑ ข องโครงการ เทคนิ ค วิ ธี ก าร กลยุ ท ธ๑ ที่ ใ ช๎ ใ นการ
ดาเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และ เป้าหมาย ( x = 4.25)
ด้านกระบวนการ การบริหารจัดการมีระบบและเป็นขั้นตอน และการประสานงานมี
ประสิทธิภาพ มีคําเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก ( x = 4.08) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ได๎แกํ วิทยากรมีคําเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก ( x = 4.25 และ x =
4.33) กิจกรรมที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมากรองลงมาของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
มีคําเฉลี่ยเทํากันสามรายการ ได๎แกํ หลักสู ตร หัวข๎อการฝึกอบรม และกิจกรรม ( x = 4.08) สํวน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ได๎แกํ การบริการของเจ๎าหน๎าที่ ( x = 4.25)
ด้านผลผลิต กิจกรรมที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดเทํากันมีสามรายการอยูํในระดับมาก ได๎แกํ
ความพึงพอใจตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 โดยรวม ความสาคัญและ
คุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตที่ได๎รับ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุด
มีชีวิต ( x =4.42)
ด้านผลลัพธ์ กิจกรรมที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก ได๎แกํ ผู๎เข๎ารํวมโครงการนา
ความรู๎และประสบการณ๑ไปใช๎ในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงเอกลักษณ๑ตามบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ( x =4.25) คําเฉลี่ยลาดับรองลงมา ได๎แกํ ผู๎เข๎ารํวมโครงการนา
แนวคิดเชิงกลยุทธ๑ไปใช๎ในการบริหารจัดการและดาเนินงาน ห๎องสมุดมีชีวิต ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
เจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ยั่งยืน และห๎องสมุดได๎รับการพัฒนา
คุณภาพการบริการ ( x =4.08)
ความคิดเห็นของบรรณารักษ๑ตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
แสดงผลดังภาพที่ 4.1 และ 4.2 ตํอไปนี้
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ค่าเฉลี่ย
4.31

4.4
4.3

4.13

4.2

3.99

4.1

3.93

4
3.9
3.8
3.7
1

ปัจจัยนาเข้า

2

กระบวนการ

3

ผลผลิต

4

ผลลัพธ์

ภาพที่ 4.1 ความคิดเห็นของบรรณารักษ๑ตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
จาแนกตามกรอบการประเมินของซิปป์
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ค่าเฉลี่ย
4.4
4.3

4.01
4.13
4.09

4.2
4.1

3.98

3.92

3.93

4
3.9
3.8

4

5

6

ผลลัพธ์

กระบวนการ

3

ผลผลิต

2

การจัดอบรม
เชิง
ปฏิบัติการ
การจัดประกวด

1

ปัจจัยนาเข้า

3.7

ภาพที่ 4.2 ความคิดเห็นของบรรณารักษ๑ตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
จาแนกตามกรอบการประเมินโครงการฯ
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ตอนที่ 1.3 การนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดห้องสมุด
มีชีวิตครั้งที่ 2 ไปพัฒนางานและปัญหาอุปสรรค
ตารางที่ 4.4 การนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางาน (n=10)
กิจกรรม
การบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงเอกลักษณ๑
บริบทสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนกลยุทธ๑ในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
การจัดทาแผนงาน /โครงการที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
ห๎องสมุดมีชีวิต
การพัฒนาห๎องสมุดสูํมาตรฐาน
การพัฒนากายภาพ ภูมิทัศน๑และสภาพแวดล๎อมของการเป็น
ห๎องสมุดมีชีวิต
การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด อยํางเหมาะสม
การสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎และ
ความรับผิดชอบตํอสังคม
การจัดเทคโนโลยี ครุภัณฑ๑ เครื่องมือ อุปกรณ๑และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ทันสมัยและพร๎อมใช๎งาน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎ บริการ
การอนุรักษ๑ภูมิปัญญาและสารสนเทศท๎องถิ่น
การจัดหมวดหมูํหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศเป็นระบบ
การจัดทาเครื่องมือชํวยค๎นเพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข๎าถึงสืบค๎นและใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดมี
ชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การจัดบริการที่มีคุณภาพ ( เชํน ความนําเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น การเข๎าถึงจิตใจ และการตอบสนองผู๎ใช๎บริการ)

แปลความ
มาก

4.00

S.D.
.60

4.08
4.12

.67
.58

มาก
มาก

4.00
4.17

.74
.58

มาก
มาก

4.08
4.17

.51
.58

มาก
มาก

3.75

.62

มาก

4.00

.60

มาก

3.75
4.42
4.08

.62
.51
.29

มาก
มาก
มาก

4.17

.58

มาก

x

56

กิจกรรม
การจัดทาคูํมือห๎องสมุดมีชีวิตที่มีเนื้อหาสมบูรณ๑
การจัดกิจกรรมเชิงรุกที่หลากหลาย ตอบสนองความ
ต๎องการและความพึงพอใจผู๎ใช๎และเติมชีวิตให๎ห๎องสมุด
การสร๎างเสริมนิสัย รักการอําน ใฝ่รู๎ และรักการเรียนรู๎แกํผู๎ใช๎
บริการ
การพัฒนาความรู๎และทักษะการแสวงหาความรู๎และการใช๎
ห๎องสมุดแกํผู๎ใช๎บริการ
การสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/ชุมชน อยํางมี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาความรํวมมือ/ เครือขํายกับห๎องสมุด หนํวยงาน
และชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสูํชุมชนการเรียนรู๎
การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/อาสาสมัครห๎องสมุด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอดความรู๎แกํชุมชน
รวมเฉลี่ย

3.50
4.33

S.D.
.52
.49

แปลความ
ปานกลาง
มาก

4.25

.62

มาก

4.08

.51

มาก

4.00

.60

มาก

4.08

.67

มาก

3.67
3.92
4.03

.89
.67
.44

มาก
มาก
มาก

x

จากตารางที่ 4.4 บรรณารักษ๑ห๎องสมุดนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางานโดยภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก ( x =4.03) รายการที่อยูํในระดับมาก เรียงตามลาดับ คําเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
ได๎แกํ การจัดหมวดหมูํหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอยํางเป็นระบบ ( x = 4.42) การจัด
กิจกรรมเชิงรุกที่หลากหลาย ตอบสนองความต๎องการและ ความพึงพอใจผู๎ใช๎และเติมชีวิตให๎
ห๎องสมุด( x = 4.33) และการสร๎างเสริมนิสัย รักการอําน ใฝ่รู๎ และรักการเรียนรู๎แกํผู๎ใช๎บริการ
( x =4.25) รายการที่อยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ การจัดทาคูํมือห๎องสมุดมีชีวิตที่มีเนื้อหาสมบูรณ๑
( x =3.50)
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ตารางที่ 4.5 ปัญหา อุปสรรคของบรรณารักษ๑ในการนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางาน (n=10)
ปัญหา อุปสรรคของบรรณารักษ๑ในการนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางาน
ผู๎บริหาร
ให๎ความสาคัญงานห๎องสมุดประชาชนน๎อย
บรรณารักษ๑ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ
บรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนมีภาระงานสอน ไมํได๎ทางานห๎องสมุดเต็มเวลา
บรรณารักษ๑อัตราจ๎างที่ทางานห๎องสมุดประชาชน มีเพียงคนเดียวทาให๎การ
ประสานงานเครือขํายลาบาก การจัดกิจกรรมไมํบรรลุผลเทําที่ควร
งบประมาณและการเงิน
งบประมาณไมํเพียงพอ
งบประมาณมีจากัด ต๎องใช๎งบสํวนตัวและการรับบริจาค
เทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ๑
ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียนมีจานวนมาก ทาให๎เครื่องมือชารุดเสียหาย
มีจานวนน๎อยและเสียบํอย
ผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/ประชาชน/ชุมชน
มีนิสัยรักการอํานน๎อยลง
คืนหนังสือลําช๎าทาให๎หนังสือหมุนเวียนไมํเพียงพอ
ทาหนังสือชารุด

จานวน

ร๎อยละ

1

10.0

1

10.0

1

10.0

5
1

50.0
10.0

1
3

10.0
30.0

4
3
2

40.0
30.0
20.0

จากตารางที่ 4.5 พบวํ า ปั ญ หาอุ ป สรรคในการน าความรู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ ไปพั ฒ นางานของ
บรรณารั ก ษ๑ ห๎ อ งสมุ ด สํ ว นใหญํ ได๎ แ กํ งบประมาณไมํ เ พี ย งพอ (ร๎ อ ยละ 50.0) ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก าร/
กลุํมเป้าหมาย/ประชาชน/ชุมชน มีนิสัยรักการอํานน๎อย (ร๎อยละ 40.0) และคืนหนังสือลําช๎าทาให๎
หนังสือหมุนเวียนไมํเพียงพอ (ร๎อยละ 30.0)
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ตอนที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต
ตารางที่ 4.6 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต จัดโดยสานักงาน
อุทยานการเรียนรู๎ ตามความคิดเห็นของบรรณารักษ๑ห๎องสมุด (n=10)
แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
1.ด้านปัจจัยนาเข้า
ผู้บริหารห้องสมุด
มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับโครงการห๎องสมุดมีชีวิต
มีความตระหนักและเจตคติที่ดีตํอการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
ให๎การสนับสนุนสํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ
รวมเฉลี่ย
บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด
มีความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพที่
เหมาะสม
มีความตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว เจตคติ และ
ความมุํงมั่นในการทางาน
มีภาวะผู๎นา มนุษยสัมพันธ๑และความสามารถในการ
ประสานงาน
มีความสามารถถํายทอด แบํงปันความรู๎ เผยแพรํ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎อื่น
มีความสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ผลงาน การ
บริการและกิจกรรมถึงกลุํมเป้าหมาย
มีความสามารถสร๎างเนื้อหาสาระและคูํมือ
มีการพัฒนาบุคลากรตํอเนื่อง
รวมเฉลี่ย

x

S.D.

แปลความ

4.42
4.58
4.58
4.52

.51
.51
.51
.46

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.33

.65

มาก

4.33

.65

มาก

4.33

.65

มาก

4.42

.51

มาก

4.33

.65

มาก

4.08
4.42
4.32

.67
.51
.52

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.6 (ตํอ)
แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
กายภาพของห้องสมุด
มีภูมิทัศน๑/บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม
มีอาคารสถานที่ และทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม
มีการออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด อยํางเหมาะสม
มีการจัดเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ห๎องสมุด สิ่งอานวย
ความสะดวก ทันสมัย พร๎อมใช๎งาน
รวมเฉลี่ย
งบประมาณและการเงิน
ห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการจัดสรรงบประมาณการดาเนินงาน
ตามโครงการตํอเนื่อง
มีการระดมทุนหรือจัดตั้งกองทุนพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการโครงการให๎อุทยาน
การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการโครงการให๎อุทยาน
การเรียนรู๎เพิ่มขึ้นเพื่อการสนับสนุนกลุํมเป้าหมายกว๎าขึ้น
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่เข๎ารํวม
โครงการฯ
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับ
รางวัลเพื่อเป็นต๎นแบบ
รวมเฉลี่ย
เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์
มีเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ ที่ทันสมัยและพอเพียง
มีการใช๎เทคโนโลยี เครือขํายอินเทอร๑เน็ต
มีเว็บไซต๑ห๎องสมุดที่เป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยด้านปัจจัยนาเข้า

แปลความ

x

S.D.

4.50
4.33
4.33
4.33

.52
.65
.49
.65

มาก
มาก
มาก
มาก

4.38

.48

4.08

.99

มาก
มาก
มาก

3.92
4.00

1.24
.85

มาก
มาก

4.25

.87

มาก

4.00

1.04

มาก

4.00

1.04

มาก

4.04

.95

มาก

4.08
4.33
4.25
4.22
4.25

.99
.65
.62
.67
.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.6 (ตํอ)
แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
2. ด้านกระบวนการ
การบริหารจัดการของห้องสมุด
มีการกาหนดนโยบายและบรรจุแผนยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุด
และหนํวยงานต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องกับโครงการไว๎ชัดเจน
มีการจัดสรรงบประมาณการเข๎ารํวมโครงการและรับการอบรม
เป็นการเฉพาะและตํอเนื่อง
รวมเฉลี่ย
ความร่วมมือและเครือข่าย
มีความรํวมมือกับห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎หรือองค๑กรอื่นใน
ท๎องถิ่นอยํางกว๎างขวาง
มีเครือขํายบุคคล/ชุมชน / เครือขํายภูมิปัญญาหรือเครือขําย
ท๎องถิ่น/เครือขํายการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
มีชมรมหรือโครงการเพื่อนห๎องสมุดหรืออาสาสมัครห๎องสมุด
รวมเฉลี่ย
ด้านการบริหารจัดการของสานักงานอุทยานการเรียนรู้
มีการบริหารโครงการในลักษณะโครงการรํวมมือระหวําง
สานักอุทยานการเรียนรู๎กับหนํวยงานต๎นสังกัดอยํางเป็น
ทางการ
มีการบริหารโครงการในลักษณะภาคีความรํวมมือระหวําง
สานักอุทยานการเรียนรู๎กับสถาบันการศึกษาในวิชาชีพ
สถาบันห๎องสมุดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางเป็น
ทางการ
มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรตํอเนื่องใหมํๆ
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยด้านกระบวนการ

แปลความ

x

S.D.

4.42

.51

มาก

4.17

.72

มาก

4.29

.58

มาก

4.25

.75

มาก

4.17

.72

มาก

4.00
4.14

.95
.77

มาก
มาก

4.25

.75

มาก

4.25

.62

มาก

4.42
4.31
4.22

.79
.66
.65

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.6 (ตํอ)
แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
3. ด้านผลผลิต
การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ
การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องในการบริหาร
จัดการ และดาเนินโครงการ
การมุํงเน๎นความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ
การมุํงเน๎นความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑การ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎ข๎ารํวมโครงการให๎สามารถ
นาไปใช๎ในบริบทตํางๆ
การสร๎างเจตคติที่ดีแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการในการพัฒนา
ห๎องสมุด มีชีวิต
รวมเฉลี่ย
4. ด้านผลลัพธ์
การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการจากผลการดาเนินการ
โครงการ
การมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและให๎ความรํวมมือของผู๎ใช๎บริการ
ประชาชนและชุมชนในการสนับสนุนการดาเนินงาน
การเพิ่มจานวนสมาชิกห๎องสมุด
การสํงเสริมผู๎ใช๎บริการ/ ประชาชน ให๎ใช๎บริการและเข๎ารํวม
กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต
การสํงเสริมผู๎ใช๎บริการ/ ประชาชน ให๎เป็นผู๎ใฝ่รู๎ รักการอําน
และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
การพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีบทบาท
สาคัญในชุมชน
รวมเฉลี่ย
แนวทางการพัฒนาโดยภาพรวม

แปลความ

x

S.D.

4.42
4.33

.79
.65

มาก
มาก

4.58

.51

มากที่สุด

4.42

.51

มาก

4.42

.51

มาก

4.33

.48

มาก

4.42

.67

มาก

4.58

.51

มากที่สุด

4.42
4.33

.51
.65

มาก
มาก

4.42

.51

มาก

4.50

.52

มาก

4.44
4.34

.43
.49

มาก
มาก

62

จากตารางที่ 4. 6 พบวํา บรรณารักษ๑มีความคิดเห็นตํอแนวทางการพัฒนาโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.34) เรียงตามลาดับได๎แกํ
ด๎านผลลัพธ๑ ( x = 4.44) ด๎านผลผลิต ( x = 4.33) ด๎านปัจจัยนาเข๎า ( x = 4.25) และด๎าน
กระบวนการ ( x = 4.22)
ด้านปัจจัยนาเข้า ผู๎บริหารห๎องสมุด มีคําเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( x = 4.52) คําเฉลี่ย
ระดับมากรองลงมาคือ กายภาพของห๎องสมุ ด ( x = 4.38) และตัวบรรณารักษ๑และบุคลากร
ห๎องสมุด ( x = 4.32) รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดในแตํละด๎านมีดังนี้ ด๎านผู้บริหารห้องสมุด ได๎แกํ
ผู๎บริหารห๎องสมุดมีความตระหนักและเจตคติที่ ดีตํอการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตมีคําเฉลี่ยเทํากับให๎
การสนับสนุนสํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ ( x =4.58) เป็นสองรายการที่มีคําเฉลี่ยระดับ
มากที่สุด และเป็นรายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดในด๎านปัจจัยนาเข๎า ด้านตัวบรรณารักษ์และบุคลากร
ห้องสมุด ได๎แกํ มีความสามารถถํายทอด แบํงปันความรู๎ เผยแพรํ แลกเปลี่ยนและมีการพัฒนา
บุคลากรตํอเนื่อง ( x = 4.42) ด้านกายภาพของห้องสมุด ได๎แกํ มีภูมิทัศน๑/บรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมที่สวยงาม ( x = 4.50) ด้านงบประมาณและการเงิน ได๎แกํ รัฐสนับสนุนงบประมาณ
การด าเนิ นการโครงการให๎ อุทยานการเรี ยนรู๎ เพิ่ม ขึ้นเพื่อการสนั บสนุ นกลุํ ม เป้า หมายกว๎ างขึ้ น
( x = 4.25) ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ได๎แกํ มีการใช๎เทคโนโลยี เครือขํายอินเทอร๑เน็ต
( x = 4.33)
ด้านกระบวนการ การบริหารจัดการของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎มีคําเฉลี่ยสูงสุด
อยูํในระดับมาก ( x = 4.31) รองลงมาอยูํในระดับมาก คื อ การบริหารจัดการของห๎องสมุ ด
( x = 4.29) และความรํวมมือและเครือขําย ( x = 4.14) และทุกรายการมีคําเฉลี่ยระดับมาก โดย
รายการที่มีคําเฉลี่ ยสู งสุ ด ระดับมากเทํากัน คือ การบริหารจัดการของห๎องสมุ ด มีการกาหนด
นโยบายและบรรจุแผนยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดและหนํวยงานต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องกับโครงการไว๎
ชั ดเจน และการบริหารจั ดการของส านักงานอุทยานการเรียนรู๎ มี การพัฒ นาและจั ดฝึ กอบรม
หลักสูตรตํอเนื่องใหมํ ๆ ( x = 4.42)
ด้านผลผลิต รายการที่มีคําเฉลี่ยระดับมากที่สุดได๎แกํ การมุํงเน๎นความสาคัญและ
คุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ ( x = 4.58) นอกนั้นมี
คําเฉลี่ยระดับมาก
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ด้านผลลัพธ์ รายการที่มีคําเฉลี่ยระดับมากที่สุด ได๎แกํ การมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและ
ให๎ความรํวมมือของผู๎ใช๎บริการประชาชนและชุมชนในการสนับสนุนการดาเนินงาน ( x = 4.58)
นอกนั้นมีคําเฉลี่ยระดับมาก
แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 ตามความคิดเห็น
ของบรรณารักษ๑แสดงผลดังภาพที่ 4.3 และ 4.4 ตํอไปนี้
ค่าเฉลี่ย

4.44

4.45
4.4

4.33

4.35

4.25
4.3

4.22
4.25
4.2
4.15
4.1
1

2

ปัจจัยนาเข้า

3

กระบวนการ

4

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ภาพที่ 4.3 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตตามความ
คิดเห็นของบรรณารักษ๑จาแนกตามกรอบการประเมินของซิปป์

64

ค่าเฉลี่ย
4.6

4.52

4.44

4.5

4.32
5

4.4

4.3
8

4.29

4.3

4.22

4.31

4.33

4.14

4.2

4.0
4

4.1
4
3.9

งบประมาณ

7

8

9

10

ผลลัพธ์

กายภาพ

6

ผลผลิต

บรรณารักษ์

5

การบริหารจัดการของ
สอร.

4

ความร่วมมือ เครือข่าย

3

การบริหารจัดการ

2

เทคโนโลยี

1

ผู้บริหาร

3.8

ภาพที่ 4.4 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตตามความ
คิดเห็นของบรรณารักษ๑จาแนกตามกรอบการประเมินโครงการฯ
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ตารางที่ 4.7 ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมของบรรณารักษ๑ห๎องสมุดตํอการพัฒนาโครงการฯ (n=10)
(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
ข๎อเสนอแนะ
จานวน
สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
จัดอบรมและประกวดอยํางตํอเนื่อง
7
มาเยี่ยมห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล เพื่อสร๎างขวัญกาลังใจ
3
จัดทาทาเนียบห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลและเผยแพรํประชาสัมพันธ๑จุดเดํนของ
2
แตํละแหํง
หน่วยงานที่ห้องสมุดสังกัด/ผู้บริหาร
สํงบรรณารักษ๑เข๎ารับการอบรมเพื่อการพัฒนา
8
สนับสนุนให๎บุคลากรมีความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
4
สนับสนุนบุคลากรดูงานทั้งในและตํางประเทศ
2
จัดสวัสดิการให๎บรรณารักษ๑อัตราจ๎างคําเบี้ยเลี้ยงเทํากับข๎าราชการ
1
เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
8
จัดตั้งงบเฉพาะในการพัฒนาห๎องสมุดโดยตรง
2
เพิ่มเทคโนโลยี ครุภัณฑ๑ เครื่องมือ อุปกรณ๑ สํงอานวยความสะดวกให๎
3
ทุกห๎องสมุดเพื่อการบริการที่สมบูรณ๑
เน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน
2
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสมาชิกในเครือขํายให๎มากขึ้น
2
หน่วยงาน/บริษัทที่รับจัดอบรมและประกวด/ห้องสมุดมีชีวิต
ควรมีการบริจาคหนังสือและคอมพิวเตอร๑
2
ควรดูบริบทของห๎องสมุดแตํละแหํงอยํางเข๎าใจ โดยไมํจาเป็นต๎องจัดประกวด
2
กาหนดแนวทางและเกณฑ๑การประเมินที่ชัดเจน
7
บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด
มีจิตสานึกในการให๎บริการ
7
เป็นผู๎ใฝ่รู๎และพัฒนาวิชาชีพห๎องสมุด
5
ผู้รับบริการ/ประชาชน/ชุมชน
มุํงเน๎นความพึงพอใจระดับดี จึงต๎องปรับปรุงการบริการให๎ดีอยูํเสมอ
2
สร๎างนิสัยรักการอําน โดยมาใช๎บริการห๎องสมุดให๎มากขึ้น
6

ร๎อยละ
70.0
30.0
20.0

80.0
40.0
20.0
10.0
80.0
20.0
30.0
20.0
20.0
20.0
20.0
70.0
70.0
50.0
20.0
60.0
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จากตารางที่ 4.7 บรรณารักษ๑ห๎องสมุดสํวนใหญํให๎ข๎อเสนอแนะตํอสานักงานอุทยานการ
เรียนรูค้ วรจัดอบรมและประกวดอยํางตํอเนื่อง (ร๎อยละ 70.0) หน่วยงานที่ห้องสมุดสังกัด/ผู้บริหาร
สํงบรรณารักษ๑เข๎ารับการอบรมเพื่อการพัฒนา และในจานวนเทํากันเพิ่มงบประมาณในการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ (ร๎อยละ 80.0) หน่วยงาน/บริษัทที่รับจัดอบรมและประกวด/ห้องสมุดมีชีวิต
กาหนดแนวทางและเกณฑ๑การประเมินที่ชัดเจน (ร๎อยละ 70.0) บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด
มีจิตสานึกในการให๎บริการ (ร๎อยละ 70.0) ผู้รับบริการ/ประชาชน/ชุมชนสร๎างนิสัยรักการอํานโดย
มาใช๎บริการห๎องสมุดให๎มากขึ้น (ร๎อยละ 60.0)
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ใช้บริการห้องสมุดที่ได้รับรางวัล

ตอนที่ 2.1 ข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดที่ได้รับรางวัล
ตารางที่ 4.8 ข๎อมูลผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล (n=589)
ข๎อมูลผู๎ใช๎บริการ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2 อายุ
ไมํเกิน 18 ปี
19 - 25 ปี
26 - 35 ปี
36 - 45 ปี
46 - 55 ปี
มากกวํา 55 ปี
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวําปริญญาตรี
อื่นๆ
4. อาชีพ
ข๎าราชการ
ครู อาจารย๑
นักเรียน
นิสิต นักศึกษา
เกษตรกร

จานวน

ร๎อยละ

216
373

36.7
63.3

298
105
75
70
36
5

50.6
17.8
12.7
11.9
6.1
.8

50
287
59
43
127
17
6

8.5
48.7
10.0
7.3
21.6
2.9
1.0

37
43
247
102
12

6.3
7.3
41.9
17.3
2.0
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ตารางที่ 4.8 (ตํอ)
ข๎อมูลผู๎ใช๎บริการ
นักธุรกิจ/ค๎าขาย
สื่อมวลชน
อาชีพสํวนตัว/อาชีพอิสระ
แมํบ๎าน
อื่นๆ เชํน ลูกจ๎าง
5. ห๎องสมุดที่ใช๎บริการ
ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.บ๎านตาก จ.ตาก
ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.ปากชํอง จ.นครราชสีมา
ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคม จ.ราชบุรี
6. วัตถุประสงค๑ในการใช๎ห๎องสมุด
ข๎อมูลขําวสาร
การศึกษา
การค๎นคว๎า
ความบันเทิง / พักผํอนหยํอนใจ
ใช๎สถานที่ของห๎องสมุด
7. บริการห๎องสมุดที่ใช๎เป็นประจา
บริการการอําน/การศึกษาค๎นคว๎าในห๎องสมุด
บริการยืมคืน
บริการอินเทอร๑เน็ต
บริการตอบคาถามและชํวยการค๎นคว๎า
8. ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช๎เป็นประจา
หนังสือ
วารสาร
หนังสือพิมพ๑
จุลสาร

จานวน
17
1
62
25
43

ร๎อยละ
2.9
.2
10.5
4.2
7.3

100
108
129
124
128

17.0
18.3
21.9
21.1
21.7

326
326
384
280
95

55.3
55.3
65.2
47.5
16.1

377
316
264
86

64.0
53.7
44.8
14.6

457
191
255
35

77.6
32.4
43.3
5.9
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ตารางที่ 8 (ตํอ)
ข๎อมูล
กฤตภาค
ภาพ
เทปเสียง
วีดิทัศน๑
ของเลํน/เครื่องเลํน
ซีดี/ดีวีดี
อินเทอร๑เน็ต
ฐานข๎อมูลคอมพิวเตอร๑
เครื่องมือชํวยค๎นทรัพยากรสารสนเทศของห๎อสมุด
รวม

จานวน
19
52
17
18
35
96
232
68
20
589

ร๎อยละ
3.2
8.8
2.9
3.1
5.9
16.3
39.4
11.5
3.4
100.0

จากตารางที่ 8 พบวําผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดสํวนใหญํเป็นเพศหญิง (ร๎อยละ 63.3) อายุไมํ
เกิน 18 ปี (ร๎อยละ 50.6) รองลงมาได๎แกํ อายุ 19 – 25 ปี (ร๎อยละ17.8) ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษา (ร๎อยละ 48.7) รองลงมาคือ ปริญญาตรี (ร๎อยละ 21.6) เป็นนักเรียน (ร๎อยละ
41.9) นิสิต นักศึกษา (ร๎อยละ 17.3) อาชีพสํวนตัว/อาชีพอิสระ (ร๎อยละ 10.5) ตามลาดับ สํวน
ใหญํใช๎บริการห๎องสมุด 1 - 2 ปี (ร๎อยละ 28.5) ความถี่โดยเฉลี่ยในการใช๎บริการห๎องสมุด
สัปดาห๑ละ 2 - 3 วัน (ร๎อยละ 36.2) วัตถุประสงค๑ในการใช๎ห๎องสมุด ได๎แกํ การค๎นคว๎า (ร๎อยละ
65.2) ข๎อมูลขําวสารและการศึกษา จานวนเทํากัน (ร๎อยละ 55.3) บริการห๎องสมุดที่ใช๎เป็นประจา
คือ บริการการอําน/การศึกษาค๎นคว๎าในห๎องสมุด (ร๎อยละ 64.0) บริการยืมคืน (ร๎อยละ 53.7)
ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช๎เป็นประจา ได๎แกํ หนังสือ (ร๎อยละ 77.6) หนังสือพิมพ๑ (ร๎อยละ 43.3)
และอินเทอร๑เน็ต(ร๎อยละ 39.4) ตามลาดับ
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ตอนที่ 2.2 การรับรู้และความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดที่ได้รับรางวัล
ตารางที่ 4.9 การรับรูข๎ องผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (n=589)
การรับรู๎
จานวน
ร๎อยละ
1. ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ทราบ
358
60.8
ไมํทราบ
231
39.2
2. แหลํงที่มาของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับเกี่ยวกับโครงการ
บรรณารักษ๑
288
48.9
สื่อประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุด
251
42.6
สื่อประชาสัมพันธ๑ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎
23
3.9
สื่อมวลชน
20
3.4
อื่นๆ เชํน วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น
7
1.2
3. ข๎อมูลขําวสารการได๎รับรางวัลห๎องสมุดมีชีวิต
ทราบ
364
61.8
ไมํทราบ
225
38.2
4. แหลํงที่มาของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับเกี่ยวกับการได๎รับรางวัล
บรรณารักษ๑
315
53.5
สื่อประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุด
211
35.8
สื่อประชาสัมพันธ๑ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎
21
3.6
สื่อมวลชน
19
3.2
อื่นๆ (เชํน วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น)
23
3.9
รวม
589
100.0
จากตารางที่ 4. 9 พบวําผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดสํวนใหญํรับ รู๎ข๎อมูลขําวสารโครงการอบรม
และประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (ร๎อยละ 60.8) แหลํงที่มาของข๎อมูล
ขําวสารที่ได๎รับ คือ บรรณารักษ๑ (ร๎อยละ 48.9) รองลงมาคือ สื่อประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุด
(ร๎อยละ 42.6) และรับรู๎วําห๎องสมุดได๎รับรางวัลห๎องสมุดมีชีวิต (ร๎อยละ 61.8) จากบรรณารักษ๑
(ร๎อยละ 53.5) และสื่อประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุด (ร๎อยละ 35.8) เชํนเดียวกัน
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ตารางที่ 4.10 ความคิดเห็นของผู๎ใช๎บริการตํอห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 โดยรวม (n=589)
กิจกรรม
การพัฒนา กายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมของการเป็นห๎องสมุดมีชีวิต
การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด อยํางเหมาะสม
การสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎และ
ความรับผิดชอบตํอสังคม
การจัดเทคโนโลยี ครุภัณฑ๑ เครื่องมือ อุปกรณ๑และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ทันสมัยและพร๎อมใช๎งาน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
การอนุรักษ๑ภูมิปัญญาและสารสนเทศท๎องถิ่น
การจัดหมวดหมูํหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอยํางเป็น
ระบบ
การจัดทาเครื่องมือชํวยค๎นเพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข๎าถึงสืบค๎นและใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด
มีชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การจัดบริการที่มีคุณภาพ (เชํน ความนําเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น การเข๎าถึงจิตใจ และการสอบสนอง
ผู๎ใช๎บริการ)
การจัดทาคูํมือห๎องสมุดมีชีวิตที่มีเนื้อหาสมบูรณ๑

แปลความ
มาก

3.98

S.D.
.71

3.99
3.96

.72
.75

มาก
มาก

3.90

.80

มาก

3.86

.79

มาก

3.85
3.94

1.82
.87

มาก
มาก

3.92

.84

มาก

3.96

.78

มาก

3.76

.79

มาก

x
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ตารางที่ 4.10 (ตํอ)
กิจกรรม
การสร๎างเสริมนิสัย รักการอําน ใฝ่รู๎ และรักการเรียนรู๎แกํ
ผู๎ใช๎บริการ
การพัฒนาความรู๎และทักษะการแสวงหาความรู๎และการใช๎
ห๎องสมุดแกํผู๎ใช๎บริการ
การสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/ชุมชนอยํางมี
ประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ๑ถึงกลุํมเป้าหมายด๎วยรูปแบบหรือ
ชํองทางตําง ๆ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอดความรู๎แกํชุมชน
การสร๎างความรํวมมือ/เครือขํายกับห๎องสมุด หนํวยงาน
และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสูํชุมชนการเรียนรู๎
การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/อาสาสมัครห๎องสมุด
ผู๎ใช๎บริการมีนิสัยรักการอําน ใฝ่รู๎ เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน
ห๎องสมุดชํวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห๎องสมุดมีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชน เป็นชุมชนแหํง
การเรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎
รวมเฉลี่ย

แปลความ
มาก

3.98

S.D.
.82

3.88

.81

มาก

3.83

.85

มาก

3.77

.87

มาก

3.78
3.82

.82
.78

มาก
มาก

3.89
3.97
4.10
4.04
4.03

.85
.79
.77
.76
.80

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.91

.56

มาก

x

จากตารางที่ 4.10 พบวํา ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด มีความคิดเห็นตํอโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก( x =3.91) รายการที่อยูํในระดับ
มาก เรียงตามลาดับคําเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน
ของชุมชน ( x = 4.10) ห๎องสมุดชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ( x = 4.04) ห๎องสมุดมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎ ( x =4.03) การออกแบบ ตกแตํง จัด
พื้ น ที่ ห๎ อ งสมุ ด อยํ า งเหมาะสม( x =3.99) การพั ฒ นากายภาพ ภู มิ ทั ศ น๑ บรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมของการเป็นห๎องสมุดมีชีวิตและการสร๎างเสริมนิสัย รักการอําน ใฝ่รู๎และรักการเรียนรู๎
แกํผู๎ใช๎บริการ ( x =3.98)
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ตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นของผู๎ใช๎บริการตํอห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 จาแนกตามห๎องสมุดที่ใช๎บริการ (n=589)
ห๎องสมุด

การพัฒนากายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพ
แวดล๎อมของการเป็นห๎องสมุดมีชีวิต
การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุดอยํางเหมาะสม
การสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎
และความรับผิดชอบตํอสังคม
การจัดเทคโนโลยี ครุภัณฑ๑ เครื่องมือ อุปกรณ๑และ
สิ่งอานวยความสะดวกทีท่ ันสมัยและพร๎อมใช๎งาน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลาย
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ
การอนุรักษ๑ภูมิปัญญาและสารสนเทศท๎องถิ่น
การจัดหมวดหมูํหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอยําง
เป็นระบบ
การจัดทาเครื่องมือชํวยค๎นเพื่ออานวยความสะดวก
ในการเข๎าถึง สืบค๎นและใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของ
ห๎องสมุดมีชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การจัดบริการที่มีคุณภาพ (เชํน ความนําเชื่อถือ ความ
เชื่อมั่น การเข๎าถึงจิตใจ และการตอบสนอง
ผู๎ใช๎บริการ)
การจัดทาคูํมือห๎องสมุดมีชีวิตที่มีเนื้อหาสมบูรณ๑
การจัดกิจกรรมเชิงรุกที่หลากหลายตอบสนองความ
ต๎องการและความพึงพอใจผู๎ใช๎และเติมชีวิตให๎
ห๎องสมุด
การสร๎างเสริมนิสัย รักการอําน ใฝ่รู๎ และรักการเรียนรู๎
แกํผู๎ใช๎บริการ
การพัฒนาความรู๎และทักษะการแสวงหาความรู๎และ
การใช๎ห๎องสมุดแกํผู๎ใช๎บริการ
การสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/ชุมชน
อยํางมีประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ๑ถึงกลุํมเป้าหมายด๎วยรูปแบบ
หรือชํองทางตําง ๆ

จ.สกลนคร
(n=100)

จ.เชียงราย
(n=108)

x
3.98

เฉลิมราช เฉลิมราช
ร.ร.ปากทํอ
กุมารี จ.ตาก กุมารี จ.
พิทยาคาร
(n=129)
นครราชสีมา
จ.ราชบุรี
(n=124)
(n=128)
S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D.
.56 3.48 .79 4.03 .65 4.06 .63 4.24 .68

4.02
4.11

.66
.69

3.58
3.62

.75
.73

3.96
3.91

.65
.71

4.04
3.93

.77
.77

4.28
4.16

.59
.71

3.94

.74

3.54

.82

4.01

.78

3.88

.77

4.08

.75

3.90

.68

3.44

.84

3.92

.77

3.81

.75

4.17

.68

3.88
4.00

.75
.72

3.41
3.52

.91
.85

3.91
4.03

.83
.84

3.78
3.80

.78
.95

3.90
4.28

.82
.74

4.05

.74

3.49

.85

4.07

.82

3.80

.88

4.11

.70

4.11

.69

3.51

.81

4.10

.67

3.87

.82

4.15

.72

3.83
3.92

.68
.76

3.37
3.42

.82
.79

3.85
3.77

.77
.93

3.74
3.70

.81
.82

3.96
4.10

.73
.73

4.04

.75

3.47

.81

4.06

.82

3.94

.80

4.32

.66

4.11

.70

3.40

.78

3.91

.81

3.89

.80

4.07

.76

3.94

.77

3.32

.82

4.11

.70

3.70

.91

4.01

.77

3.91

.72

3.31

.89

3.94

.85

3.65

.92

3.96

.75
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ตารางที่ 4. 11 (ตํอ)
ห๎องสมุด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอดความรู๎แกํชุมชน
การสร๎างความรํวมมือ/เครือขํายกับห๎องสมุด
หนํวยงานและชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสูํชุมชนการ
เรียนรู๎
การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/อาสาสมัครห๎องสมุด
ผู๎ใช๎บริการมีนิสัยรักการอําน ใฝ่รู๎ เป็นบุคคลแหํง
การเรียนรู๎
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวติ ที่ยงั่ ยืนของ
ชุมชน
ห๎องสมุดชํวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห๎องสมุดมีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชน
แหํงการเรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎
รวมเฉลี่ย

จ.สกลนคร
(n=100)

จ.เชียงราย
(n=108)

เฉลิมราช เฉลิมราช
ร.ร.ปากทํอ
กุมารี จ.ตาก กุมารี จ.
พิทยาคาร
(n=129)
นครราชสีมา
จ.ราชบุรี
(n=124)
(n=128)
x S.D. x S.D. x S.D. x S.D. x S.D.
3.93 .68 3.37 .85 3.91 .79 3.69 .88 3.96 .76
3.90 .71 3.38 .80 3.93 .76 3.79 .81 4.01 .67

4.00
4.14

.81
.72

3.25
3.46

.82
.76

4.10
4.04

.73
.76

3.77
3.97

.84
.75

4.24
4.16

.70
.75

4.15

.77

3.62

.82

4.14

.70

4.20

.71

4.28

.66

4.16
4.09

.67
.69

3.53
3.51

.85
.89

4.13
4.16

.65
.76

4.12
4.12

.70
.71

4.20
4.17

.72
.75

4.00

.46

3.46

.60

4.00

.46

3.88

.55

4.13

.42

ตารางที่ 4.11 พบวําผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดมีความคิดเห็นตํอห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 ที่ใช๎บริการโดยภาพรวมระดับมากเรียงตามลาดับ ได๎แกํ
ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคาร จังหวัดราชบุรี ( x = 4.13) ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
และห๎องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดตาก ( x = 4.00) ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
จังหวัดนครราชสีมา ( x = 3.88) สํวนห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงรายอยูํในระดับปานกลาง
( x = 3.46)
เมื่อจาแนกเป็นรายห๎องสมุดพบวํา ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดประชาชน จังหวัดสกลนคร มีความ
คิดเห็นในระดับมากทุกรายการ รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดใกล๎เคียงกัน ได๎แกํ ห๎องสมุดชํวยพัฒนา
คุณภาพชีวิต ( x = 4.16) ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ( x = 4.15)
ผู๎ใช๎บริการมีนิสัยรักการอําน ใฝ่รู๎ เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ( x = 4.14) การสร๎างบรรยากาศที่
สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎และความรับผิดชอบตํอสังคม การจัดบริการที่มีคุณภาพ ( เชํน
ความนําเชื่อถือ ความเชื่อมั่น การเข๎าถึงจิตใจและการตอบสนองผู๎ใช๎บริการ)และการพัฒนาความรู๎
และทักษะการแสวงหาความรู๎และการใช๎ห๎องสมุดแกํผู๎ใช๎บริการ ( x = 4.11)
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ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นในระดับมาก 8 รายการ
เรียงตามลาดับคําเฉลี่ยสูงสุดลงไป ได๎แกํ การสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎และ
ความรับผิดชอบตํอสังคมมีคําเฉลี่ยเทํากับ ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน
( x = 3.62) การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุดอยํ างเหมาะสม ( x = 3.58) การจัดเทคโนโลยี
ครุภัณฑ๑ เครื่องมือ อุปกรณ๑และสิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัยและพร๎อมใช๎งาน ( x = 3.54)
ห๎องสมุดชํวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ( x = 3.53) การจัดหมวดหมูํหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ
อยํางเป็นระบบ ( x = 3.52) การจัดบริการที่มีคุณภาพ มีคําเฉลี่ยเทํากับห๎องสมุดมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎ ( x = 3.51) รายการอื่นๆนอกจากนั้น
อยูํในระดับปานกลาง
ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อาเภอบ๎านตาก จังหวัดตากมีความคิดเห็น
ในระดับมากทุกรายการ รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลาดับลงไป ได๎แกํ ห๎องสมุดมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนชุมชน เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎ ( x =4.16) ห๎องสมุดเป็นแหลํง
เรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ( x =4.14) ห๎องสมุดชํวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ( x =4.13)
การสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/ชุมชน อยํางมีประสิทธิภาพ ( x =4.11) การจัดบริการที่มี
คุณภาพ ( เชํน ความนําเชื่อถือ ความเชื่อมั่น การเข๎าถึงจิตใจ และการตอบสนองผู๎ใช๎บริการ) มี
คําเฉลี่ยเทํากับ การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/อาสาสมัครห๎องสมุด ( x =4.10)
ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา มีความ
คิดเห็นในระดับมากทุกรายการ รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลาดับลงไป ได๎แกํ ห๎องสมุดเป็น
แหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ( x =4.20) ห๎องสมุดชํวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต มีคําเฉลี่ย
เทํากับ ห๎องสมุดมีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชน เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎
( x =4.12) การพัฒนากายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของการเป็นห๎องสมุดมี
ชีวิต ( x =4.06) การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุดอยํางเหมาะสม ( x =4.04) และผู๎ใช๎บริการ
มีนิสัยรักการอําน ใฝ่รู๎ เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ( x =3.97)
ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคาร จังหวัดราชบุรี มีความคิดเห็นในระดับมาก
ทุกรายการ รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลาดับลงไป ได๎ แกํ การสร๎างเสริมนิสัย รักการอําน
ใฝ่รู๎ และรักการเรียนรู๎แกํผู๎ใช๎บริการ ( x =4.32) การพัฒนากายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมของการเป็นห๎องสมุดมีชีวิต มีคําเฉลี่ยเทํากับการจัดหมวดหมูํหนังสือและทรัพยากร
สารสนเทศอยํางเป็นระบบ และห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ( x =4.28)
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การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/อาสาสมัครห๎องสมุด ( x =4.24) ห๎องสมุดชํวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
( x =4.20) ห๎องสมุ ดมีบทบาทในการขับเคลื่ อนชุม ชน เป็นชุ ม ชนแหํง การเรียนรู๎และสัง คมการ
เรียนรู๎ ( x =4.17) และผู๎ใช๎บริการมีนิสัยรักการอําน ใฝ่รู๎ เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ( x =4.16)
ความคิด เห็ น ของผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารตํ อ ห๎ องสมุ ด ที่ไ ด๎ รั บ รางวั ล โครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 ที่ใช๎บริการ แสดงผลดังภาพที่ 4.5 ตํอไปนี้
ค่าเฉลี่ย
4.2

4.13
4.00

4.00

3.88

4
3.8

3.46

3.6
3.4
3.2

ห้องสมุด

จ. เชียงราย

3

4

5

รร.ปากท่อวิทยาคาร จ.
ราชบุรี

2

เฉลิมราชกุมารี
จ.ตาก
เฉลิมราชกุมารี
จ.นครราชสีมา

1

จ.สกลนคร

3

ภาพที่ 4.5 ความคิดเห็นของผู๎ใช๎บริการตํอห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 จาแนกตามห๎องสมุดที่ใช๎บริการ
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ตอนที่ 2.3 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
ตารางที่ 4.12 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต จัดโดยสานักงาน
อุทยานการเรียนรู๎ตามความคิดเห็นของผู๎ใช๎บริการ (n=589)
แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
1.ด้านปัจจัยนาเข้า
ผู้บริหารห้องสมุด
มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับโครงการห๎องสมุดมีชีวิต
มีความตระหนักและเจตคติที่ดีตํอการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
ให๎การสนับสนุนสํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ
รวมเฉลีย่
ตัวบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด
มีความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพที่
เหมาะสม
มีความตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว เจตคติ และ
ความมุํงมั่นในการทางาน
มีภาวะผู๎นา มนุษยสัมพันธ๑และความสามารถในการ
ประสานงาน
มีความสามารถถํายทอด แบํงปันความรู๎ เผยแพรํ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎อื่น
มีความสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ผลงาน การ
บริการและกิจกรรมถึงกลุํมเป้าหมาย
มีความสามารถสร๎างเนื้อหาสาระและคูํมือ
มีการพัฒนาบุคลากรตํอเนื่อง
รวมเฉลี่ย

x

S.D. แปลความ

4.00
4.04
4.07
4.04

.80
.74
.78
.68

มาก
มาก
มาก
มาก

4.03

.78

มาก

4.08

.79

มาก

4.06

.76

มาก

4.01

.78

มาก

3.98
3.90
3.97
4.00

.78
.78
.79
.63

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.12 (ตํอ)
แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุด
มีชีวิต
กายภาพของห้องสมุด
มีภูมิทัศน๑/บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม
มีอาคารสถานที่ และทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม
มีการออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด อยํางเหมาะสม
มีการจัดเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ห๎องสมุด สิ่งอานวยความ
สะดวก ทันสมัย พร๎อมใช๎งาน
รวมเฉลี่ย
งบประมาณและการเงิน
ห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการจัดสรรงบประมาณการดาเนินงาน
ตามโครงการตํอเนื่อง
มีการระดมทุนหรือจัดตั้งกองทุนพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการโรงการให๎อุทยานการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการโครงการให๎อุทยานการ
เรียนรู๎เพิ่มขึ้นเพื่อการสนับสนุนกลุํมเป้าหมายกว๎างขึ้น
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่เข๎ารํวม
โครงการฯ
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับ
รางวัลเพื่อเป็นต๎นแบบ
รวมเฉลี่ย
ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์
มีเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ ที่ทันสมัยและพอเพียง
มีการใช๎เทคโนโลยี เครือขํายอินเทอร๑เน็ต
มีเว็บไซต๑ห๎องสมุดเป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย
รวมเฉลี่ย

x

S.D. แปลความ

4.11
4.09
4.06
4.00

.79
.81
.83
.85

มาก
มาก
มาก
มาก

4.07

.69

มาก

3.87

.79

มาก

3.81
3.83

.82
.82

มาก
มาก

3.86

.87

มาก

3.88

.86

มาก

3.92

.84

มาก

3.83

.71

มาก

3.87
3.90
3.95
3.91

.88
.87
.86
.79

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.12 (ตํอ)
แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
2. ด้านกระบวนการ
การบริหารจัดการของห้องสมุด
มีการกาหนดนโยบายและบรรจุแผนยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุด
และหนํวยงานต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องกับโครงการไว๎ชัดเจน
มีการจัดสรรงบประมาณการเข๎ารํวมโครงการและรับการอบรม
เป็นการเฉพาะและตํอเนื่อง
รวมเฉลี่ย
ความร่วมมือและเครือข่าย
มีการรํวมมือกับห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎หรือองค๑กรอื่นในท๎องถิ่น
อยํางกว๎างขวาง
มีเครือขํายบุคคล/ชุมชน/เครือขํายภูมิปัญญาหรือเครือขําย
ท๎องถิ่น/เครือขํายการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
มีชมรมหรือโครงการเพื่อนห๎องสมุดหรืออาสาสมัครห๎องสมุด
รวมเฉลี่ย
การบริหารจัดการของสานักงานอุทยานการเรียนรู้
มีการบริหารโครงการในลักษณะโครงการํวมมือระหวํางสานัก
อุทยานการเรียนรู๎กับหนํวยงานต๎นสังกัดอยํางเป็นทางการ
มีการบริหารโครงการในลักษณะภาคีความรํวมมือระหวําง
สานักอุทยานการเรียนรู๎กับสถาบันการศึกษาในวิชาชีพ
สถาบันห๎องสมุดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางเป็นทางการ
มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรตํอเนื่องใหมํ ๆ
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยด้านกระบวนการ

x

S.D. แปลความ

3.94

.81

มาก

3.85

.80

มาก

3.90

.73

มาก

3.88

.82

มาก

3.88

.80

มาก

3.87
3.88

.86
.73

มาก
มาก

3.91

.81

มาก

3.87

0.83

มาก

3.90
3.89
3.89

.81
.74
.67

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.12 (ตํอ)
แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
3. ด้านผลผลิต
การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ
การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการ
และดาเนินโครงการ
การมุํงเน๎นความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ
การมุํงเน๎นความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑การพัฒนา
ห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ ให๎สามารถนาไปใช๎ใน
บริบทตําง ๆ
การสร๎างเจตคติที่ดีแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการในการพัฒนาห๎องสมุด
มีชีวิต
รวมเฉลี่ย
4. ด้านผลลัพธ์
การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการจากผลการดาเนินการ
โครงการ
การมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและให๎ความรํวมมือของผู๎ใช๎บริการ
ประชาชนและชุมชนในการสนับสนุนการดาเนินงาน
การเพิ่มจานวนสมาชิกห๎องสมุด
การสํงเสริมผู๎ใช๎บริการ/ประชาชน ให๎ใช๎บริการและเข๎ารํวม
กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต
การสํงเสริมผู๎ใช๎บริการ/ประชาชน ให๎เป็นผู๎ใฝ่รู๎ รักการอํานและ
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต
การพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีบทบาท
สาคัญในชุมชน
รวมเฉลี่ย
แนวทางการพัฒนาโดยภาพรวม

x

S.D. แปลความ

3.93
4.00

.84
.79

มาก
มาก

3.96

.82

มาก

3.95

.81

มาก

3.97

.80

มาก

3.96

.69

มาก

4.00

.78

มาก

4.02

.77

มาก

3.99
4.01

.79
.80

มาก
มาก

4.05

.78

มาก

4.06

.82

มาก

3.96
3.96

.69
.61

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.12 พบวํา ผู๎ ใ ช๎ บริ การห๎องสมุ ดให๎ความเห็นตํอ แนวทางการพัฒ นา
โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =3.96)เมื่อจาแนกเป็น
รายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน เรียงตามลาดับ ได๎แกํ ด๎านผลลัพธ๑ ( x = 4.02) ด๎าน
ปัจจัยนาเข๎า ( x =3.98) ด๎านผลผลิต ( x = 3.96) และด๎านกระบวนการ ( x =3.89) โดยรายการที่
มี คําเฉลี่ ยสู ง สุ ด ในระดับมาก อยูํในด๎านปัจ จั ยนาเข๎า ได๎แกํ กายภาพของห๎องสมุ ด มี ภูมิ ทัศน๑
บรรยากาศ และสภาพแวดล๎ อมที่สวยงาม ( x 4.11) รองลงมามี อาคารสถานที่แ ละทาเลที่ตั้ ง
เหมาะสม ( x = 4.09) และคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกันคือ ตัวบรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุดมีความ
ตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว เจตคติและความมุํงมั่นในการทางาน ( x = 4.08) ผู๎บริหาร
ห๎องสมุด ให๎การสนับสนุนสํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ ( x = 4.07)
ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า รายการมี คํ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด อยูํ ในระดั บมาก ได๎ แ กํ กายภาพของ
ห๎อ งสมุ ด มี ภู มิ ทั ศ น๑ / บรรยากาศและสภาพแวดล๎ อ มที่ ส วยงาม ( x = 4.11) รองลงมาได๎ แ กํ
บรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุดมีความตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว เจตคติและความมุํงมั่น
ในการทางาน ( x = 4.08) ผู๎บริหารห๎องสมุดให๎การสนับสนุน สํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ
( x = 4.07) งบประมาณและการเงิน รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับ
รางวัลเพื่อเป็นต๎นแบบ ( x = 3.92) และด๎านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ มีเว็บไซต๑ห๎องสมุดเป็น
แหลํงเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย ( x = 3.95)
ด้านกระบวนการ รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมาก ได๎แกํ การบริหารจัดการ
ของห๎องสมุด มีการกาหนดนโยบายและบรรจุแผนยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดและหนํวยงานต๎น
สังกัดที่เกี่ยวข๎องกับโครงการไว๎ชัดเจน( x = 3.94) รองลงมาได๎แกํ การบริหารจัดการของสานักงาน
อุทยานการเรียนรู๎ มีการบริหารโครงการในลักษณะโครงการรํวมมือระหวํางสานักงานอุทยานการ
เรียนรู๎กับหนํวยงานต๎นสังกัดอยํางเป็นทางการ ( x = 3.91) ความรํวมมือและเครือขําย มีความ
รํวมมื อกับห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎หรือองค๑กรอื่นในท๎องถิ่นอยํางกว๎างขวาง มีคําเฉลี่ ยเทํากับมี
เครือขํายบุคคล/ชุมชน / เครือขํายภูมิปัญญาหรือเครือขํายท๎องถิ่น /เครือขํายการเรียนรู๎ที่หลาก
หลาย ( x = 3.88) และคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกัน มีชมรมหรือโครงการเพื่อนห๎องสมุดหรืออาสาสมัคร
ห๎องสมุด ( x = 3.87)
ด้านผลผลิต รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมาก ได๎แกํ การมุํงเน๎นความพึง
พอใจของผู๎เกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการ และดาเนินโครงการ( x = 4.00) รองลงมา การสร๎าง
เจตคติที่ดีแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต ( x = 3.97) และในจานวนใกล๎เคียง
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กันการมุํงเน๎นความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวม
โครงการ( x = 3.96) และการมุํงเน๎นความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑การพัฒนาห๎องสมุด
มีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ ให๎สามารถนาไปใช๎ในบริบทตํางๆ( x = 3.95)
ด้านผลลัพธ์ รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมาก ได๎แกํ การพัฒนาห๎องสมุดให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีบทบาทสาคัญในชุมชน ( x = 4.06) มีคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกับการ
สํงเสริมผู๎ใช๎บริการ/ ประชาชน ให๎เป็นผู๎ใฝ่รู๎ รักการอํานและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ( x = 4.05)
ความคิดเห็น ของผู๎ ใช๎ บริการตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุ ดมีชี วิตครั้ง ที่ 2
แสดงผลดังภาพที่ 4.6 และ 4.7 ตํอไปนี้
ค่าเฉลี่ย

4.02

4.02

3.98

4

3.96

3.98
3.96
3.94

3.89

3.92
3.9
3.88
3.86
3.84
3.82
1

2

3

4

ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์

ภาพที่ 4.6 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ตามความคิดเห็นของผู๎ใช๎บริการจาแนกตามกรอบการประเมินของซิปป์
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คําเฉลี่ย
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3.95
3.9
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3.8

3.8

3.85
3.8
3.75
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ผลลัพธ์

5

ความร่วมมือ
เครือข่าย
การบริหารจัดการของ
สอร.
ผลผลิต

4

เทคโนโลยี
การบริหารจัดการ

3

งบประมาณ

2

บรรณารักษ์
กายภาพ

ผู้บริหาร

1

ภาพที่ 4.7 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตตามความคิดเห็นของ
ผู๎ใช๎บริการ จาแนกตามกรอบการประเมินโครงการฯ
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ตารางที่ 4. 13 ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู๎ใช๎บริการตํอแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวิต (n=589)
ข๎อเสนอแนะ
1. สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร.)
ประชาสัมพันธ๑ให๎รู๎จัก สอร. มากกวํานี้
จัดการประกวดอยํางตํอเนื่อง
ติดตามผลงานและพัฒนาการของห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล
จัดอบรมเรื่องห๎องสมุดมีชีวิต
จัดนิทรรศการการเรียนรู๎ให๎เด็กในชุมชนตํางๆ
2. ห๎องสมุดที่ใช๎บริการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนมาใช๎ห๎องสมุดประชาชนให๎มากขึ้น
จัดหาหนังสือธรรมะ ให๎มากและครบชุด
ปรับปรุงคอมพิวเตอร๑ให๎ทันสมัย ใช๎งานได๎สะดวก
จัดกิจกรรมที่หลากหลายในโอกาสสาคัญ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เพิ่มความสวํางในห๎องสมุดให๎สวํางมากขึ้น
ต๎นสังกัดควรสนับสนุนห๎องสมุดให๎มากขึ้น
3. บรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุด
ประชาสัมพันธ๑ให๎ชุมชนเห็นความสาคัญของห๎องสมุด
เพิ่มจานวนบรรณารักษ๑
มีผู๎ชํวยบรรณารักษ๑

จานวน

ร๎อยละ

75
10
28
12
3

12.7
1.7
4.8
2.0
.6

17
2
5
12
5
3
7

2.9
.3
.8
2.0
.8
.5
1.2

28
7
3

4.8
1.2
.5
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ตารางที่ 4.13 (ตํอ)
ข๎อเสนอแนะ
4. ผู๎รับบริการ/ประชาชน/ชุมชน
ควรมีนิสัยรักการอํานให๎มากขึ้น
ควรชักชวนให๎ผู๎อื่นเข๎ามาใช๎บริการให๎มากขึ้น
คืนหนังสือที่ยืมออกไปให๎ตรงเวลา
รักษากฏระเบียบในการใช๎ห๎องสมุด
5. ความรํวมมือและเครือขําย
เน๎นความมือจากเครือขํายหลายฝ่าย
เครือขํายควรมีบทบาทในการพัฒนาห๎องสมุดให๎มากขึ้น

จานวน

ร๎อยละ

35
28
8
6

5.9
4.8
1.4
1.0

32
27

5.4
4.6

จากตารางที่ 4.13 พบวําผู๎ใช๎บริการจานวนสูงสุดให๎ข๎อเสนอแนะตํอแนวทางการพัฒนา
โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ได๎แกํ สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)ควรประชาสัมพันธ๑ให๎รู๎จัก สอร. มากกวํานี้ (ร๎อยละ12.7) และควรติดตามผลงานและพัฒนาการของ
ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล (ร๎อยละ 4.8) ห้องสมุดที่ใช้บริการ ประชาสัม พัน ธ๑ ให๎ประชาชนมาใช๎
ห๎องสมุดประชาชนให๎มากขึ้น (ร๎อยละ 2.9) ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายในโอกาสสาคัญ (ร๎อย
ละ 2.0 ) บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด ควรประชาสัมพันธ๑ให๎ชุมชนเห็นความสาคัญของ
ห๎องสมุด (ร๎อยละ 4.8 ) ผู้รับบริการ/ประชาชน/ชุมชน ควรมีนิสัยรักการอํานให๎มากขึ้น (ร๎อยละ
5.9) และ ควรชักชวนให๎ผู๎อื่นเข๎ามาใช๎บริการให๎มากขึ้น (ร๎อยละ 4.8) ด๎านความรํวมมือและ
เครือขําย ควรเน๎นความมือจากเครือขํายหลายฝ่าย (ร๎อยละ5.4) และเครือขํายควรมีบทบาทในการ
พัฒนาห๎องสมุดให๎มากขึ้น (ร๎อยละ 4.6 )
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บรรณารักษ์
และการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการ
บทที่ 5 นาเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล การสัมภาษณ๑เจาะลึกผู๎บริหารห๎องสมุดที่ได๎รับ
รางวัลจากการประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 และผลการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดที่ได๎รับ
รางวัลจากการประกวดห๎ องสมุดมี ชีวิตครั้งที่ 2 ที่ได๎จากการวิเคราะห๑เนื้อหาและนาเสนอเชิ ง
พรรณนาประกอบ นอกจากนี้ยังนาเสนอสรุปผลการสัมภาษณ๑เพิ่มเติมบรรณารักษ๑นอกจากความ
คิดเห็นที่ได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณในบทที่ 4 แล๎ว
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
การสัมภาษณ๑ผู๎บริหารห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจากการประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
ประกอบด๎วย ผู๎อานวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวม 7 แหํง
ผู๎อานวยการสานักการศึกษา 1 แหํง และผู๎อานวยการสถานศึกษา 2 แหํง ในจานวนนี้เป็นเพศ
ชาย 9 คน เพศหญิง 1 คน เป็นผู๎บริหารที่มีสํวนรํวมในโครงการฯจานวน 8 คน และ อีก 2
คนเพิ่งย๎ายมาเข๎ารับตาแหนํงหลังจากที่ห๎องสมุดได๎รับรางวัลแล๎วจึงไมํได๎มีสํวนรํวมในโครงการ
ผลการสัมภาษณ๑เจาะลึกกลุํมผู๎บริหารห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจากการประกวดห๎องสมุดมี
ชีวิตครั้งที่ 2 ประมวลนาเสนอในประเด็นหลักดังตํอไปนี้
1) ด๎านปัจจัยนาเข๎า เน๎นประเด็นเกี่ยวข๎องกับการรับทราบข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ และการเข๎ารํวมโครงการ
2) ด๎านกระบวนการ เกี่ยวข๎องกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ การบริหารจัดการ
โครงการ
3) ด๎ า นผลผลิ ต เกี่ ย วข๎ อ งกั บ ความพึ ง พอใจบรรณารั ก ษ๑ ที่ เ ข๎ า รํ ว มโครงการอบรมฯ
ตํอผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดมีชีวิต และตํอความรํวมมือและเครือขําย
4) ด๎านผลลัพธ๑ เกี่ยวข๎องกับผลการพัฒนาห๎องสมุดที่กากับดูแลในด๎านตํางๆ
นอกจากนี้ยังได๎นาเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของ
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ให๎ตํอเนื่องและยั่งยืนและประเด็นที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ
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1.1 ปั จ จั ย น าเข้ า เน๎ น ประเด็ น เกี่ ย วข๎ อ งกั บ การรั บ ทราบข๎ อ มู ล ขํ า วสารเกี่ ย วกั บ
โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎และการเข๎ารํวม
โครงการ
1.1.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ผู๎บริหารรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการจากหลายแหลํงทั้งจากจดหมาย
ที่สอร. สํงผํานมายังหนํวยงานต๎นสังกัดในท๎องถิ่น โดยห๎องสมุดประชาชนสังกัดสานักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได๎รับข๎อมูลขําวสารผํานศูนย๑การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ของอาเภอ ห๎องสมุด ประชาชน สังกัดเทศบาล ได๎รับข๎อมูลขําวสาร
ผํานสานักงานเทศบาล ผู๎บริหารโรงเรียนได๎รับข๎อมูลขําวสารจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสํงมายังโรงเรียนโดยตรง นอกจากนี้บรรณารักษ๑ยังรับทราบข๎อมูลขําวสารการประกวดที่ สอร.
สํงมายังห๎องสมุดโดยตรงด๎วย
1.1.2 การเข้าร่วมโครงการ
ผลการสัมภาษณ๑ผู๎บริหารพบวํา การเข๎ารํวมโครงการฯของห๎องสมุดมีการเริ่ม
ต๎นการดาเนินการในหลายลักษณะและหลายระดับทั้งจากการพิจารณาของเขตพื้นที่การศึกษา
รํวมกับหนํวยงาน การพิจารณาของผู๎บริหาร การนาเสนอโดยบรรณารักษ๑ และการพิจ ารณา
รํวมกันของผู๎บริหาร บรรณารักษ๑ รวมทั้งชุมชนเป็นความตั้งใจและเป็นความเต็มใจของทุกฝ่ายใน
การเข๎ารํวมโครงการ
1) การพิจารณาของเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีการกลั่นกรองในเบื้องต๎นจากต๎น
สังกัดในท๎องถิ่นและถามความสมัครใจของหนํวยงานและขั้นตอนสุดท๎าย การเข๎ารํวมโครงการฯ
เป็นไปตามความสมัครใจของหนํวยงาน
‚ รับทราบขําวจากทางเขตแจ๎งมา เขตจะแจ๎งเฉพาะโรงเรียนที่มีปัจจัยพื้นฐานทางด๎านการ
พัฒนาห๎องสมุด การพัฒนาการสํงเสริมการอํานให๎กับนักเรียน โรงเรียนใดที่ทางานดีใน
เขตพื้นที่ และเขาถามความสมัครใจที่จะเข๎ากับโครงการนี้ จะยินดีไหม เราก็ตอบวํายินดี
มาก ๆ โครงการใดก็ตามที่เป็นประโยชน๑ตํอนักเรียน เกี่ยวกับการอํานการอะไร ก็ยินดี เป็น
ตัวแทนเขตเข๎าไปอบรม‛
2) การพิจารณาของผู๎บริหารที่กากับดูแลห๎องสมุด ผลการสัมภาษณ๑ผู๎บริหาร
ห๎องสมุดแสดงให๎เห็นวําผู๎บริหารห๎องสมุดและการมีสํวนรํวมของทุกฝ่าย ทั้งบรรณารักษ๑และชุมชน
มีความสาคัญยิ่งตํอการเข๎ารํวมโครงการและการได๎รับรางวัล
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ผู๎บริหารห๎องสมุ ดมี การเตรียมความพร๎อมในทุกๆ ด๎านทั้ง ตัวผู๎ บริหารเองในการ
ศึกษารายละเอียดของโครงการ มีความรู๎ ความเข๎าใจขั้นตอนและกระบวนการตามข๎อกาหนดของ
โครงการ นอกจากนี้ยังมีการถํายทอดเพื่อทาความเข๎าใจกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ซึ่งในบริบทของ
การประกวดนี้ คือ บรรณารักษ๑ คณะกรรมการห๎องสมุด คณะครู กศน. นักศึกษา กศน. และ
ชุมชน มีการมอบหมายงานและมีการเตรียมการอยํางเป็นระบบและมียุทธศาสตร๑และมองการ
เข๎ารํวมโครงการฯในเชิงบวกวําเป็นการนาผลงานไปเผยแพรํ และไมํสนใจในเรื่องการได๎รับรางวัล
‚ได๎ศึกษาวัตถุประสงค๑ นโยบายและแผน และยุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการอบรม
และประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ เมื่อได๎ศึกษาจนเข๎าใจแล๎วได๎
ชี้แจงอธิบายให๎บรรณารักษ๑และผู๎เกี่ยวข๎อง เชํน คณะกรรมการห๎องสมุด คณะครู กศน. ใน
การประกวดครั้งนี้ได๎ทราบเพื่อเตรียมเข๎ารับการประกวด...ได๎มอบหมายให๎บรรณารักษ๑
จัดทาแผนงานเป็นลักษณะแผนกลยุทธ๑เชิงรุก ทั้งแผนงานที่จัดกิจกรรมในห๎องสมุด และ
แผนกิจกรรมในชุมชนโดยเน๎นให๎ชุมชนและนักศึกษา กศน. มีสํวนรํวมในทุกกิจกรรมที่จัด
และได๎จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน ทั้งงบประมาณจากสานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร และงบประมาณจากศูนย๑ กศน.อาเภอเอง…. .ในเรื่องคนได๎เตรียมการ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินงานของห๎องสมุด คือ บรรณารักษ๑และครู กศน.
ตลอดจนพนักงานบริการได๎มีความรู๎ความสามารถในงานบทบาทหน๎าที่ ทั้งหน๎าที่ประจา
และหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิตอื่น ๆ โดยการบอกโดยวาจาจากการ
ประชุมการได๎ไปศึกษาดูงานสถานที่อื่นเพื่อ ให๎มีเจตคติที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพ การสร๎าง
มนุษยสัมพันธ๑ ความกระตือรือร๎น โดยเฉพาะเน๎นมากในเรื่องของความเต็มใจให๎บริการ
เพื่อตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการทุกวัย ทุกระดับ‛
‚ครูที่รับผิดชอบมารายงานผอ. วําหลังจากได๎รับคัดเลือกจากเขตแล๎ว จะต๎องเข๎ารํวม
อบรม ไมํทราบวําการอบรมเป็นโครงการประกวดหรือเปลํา พิกุลมาแจ๎งวํา เป็นการอบรม
เป็นระยะ ๆ โดยเราจะต๎องมีโปรเจค (โครงการ) งาน หมายความวํามีกิจกรรมไปเสนอทุก
ครั้ง วําเรามีความก๎าวหน๎า ไปคราวนี้ห๎องสมุดเรามีกิจกรรมอะไรบ๎าง ที่สํงเสริมรักการอําน
และห๎องสมุดเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงสามารถที่จ ะพัฒ นานักเรียน พัฒ นาชุม ชนให๎มี
ความตั้งใจ หมายความวํามีความกระตือรือร๎น อยากมาใช๎บริการ มีเทคนิควิธีการอยํางไร
บ๎าง ก็จะได๎แนวคิดนี้ไป นาโครงการไปเสนอกิจกรรมโครงการที่ทาอยูํ เขาก็ทราบมาวํา
ทําน ผอ เขาจะคัดแล๎วนะ แสดงวําจะมีการประกวดใชํไหม ใชํคะ หลาย ๆ โรง หลาย ๆ
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ห๎องสมุดที่เข๎าไปนิจะมีการเสนอผลงาน ทางคณะกรรมการจะให๎แนวคิด กลับมาก็ม า
น าเสนอกิ จ กรรมหรื อ โครงการของโรงเรี ย นใด หรื อ ห๎ อ งสมุ ด ใด ที่ เ ป็ น ที่ พ อใจของ
คณะกรรมการ เขาก็จะคัดไว๎และเอาไปอีกรอบหนึ่ง รู๎สึกวําจะสองหรือสามรอบนี่แหละ ถ๎า
ผมจาไมํผิด ผมก็เลยบอกวําไหน ๆ เราก็ทาแล๎วนี่จะเป็นการประกวดหรือการแขํงขันกันก็
ตาม อยํางน๎อย ๆ การประกวดก็เป็นการได๎นาผลงานตําง ๆ ที่เราทาอยูํไปเผยแพรํให๎เพื่อน
ห๎องสมุดได๎รับทราบ การจะได๎ชนะหรือได๎รางวัลนั้นไมํใชํประเด็น เพราะผมตั้งใจไว๎แล๎ววํา
เราจะทาไปอยํางนี้ละ ถ๎าเทวดาเห็นก็เห็นไป มนุษย๑เห็นก็เห็นไป ถ๎าคิดวําดีก็สํงเสริม ถ๎า
คิดวําเฉย ๆ ก็เฉย ๆ ไป แตํเราคิดวําขณะนี้เราสร๎าง อานิสงค๑ให๎คนได๎รู๎หนังสื อ ให๎คนได๎
รับทราบข๎อมูลขําวสารตําง ๆ ด๎วยกิจกรรมของเรา แคํนี้ก็เป็นบุญแล๎ว
‚บรรณารักษ๑ที่สํงไปนี้ตั้งใจ และก็ทุํมเทมาก มาทางานตั้งแตํเช๎า ผอ. มาทางานก็เจอแล๎ว
เป็นครูผู๎หญิงอาจจะกลับเร็วกวํา ผอ.นิดหนึ่ง ผอ. ทุํม สองทุํมถึงจะกลับ ทุํมเทอยูํกับเด็ก
ตลอด ผมก็คิดวําคนนี้นําจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได๎ดีที่สุด กอปรกับเขาจบด๎านห๎องสมุด
และเขาทางานในห๎องสมุดอยูํแล๎ว‛
‚ทราบข๎อมูลเบื้องต๎นจากจดหมายจาก สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ ที่แจ๎งผํานจังหวัด
และมอบให๎ครูอาสาที่รับผิดชอบงานห๎องสมุดสืบค๎นหาข๎อมูลเพิ่มเติม‛
3) การนาเสนอโดยบรรณารักษ๑ โดยบรรณารักษ๑เป็นต๎นเรื่องและตัดสินใจใน
เบื้องต๎น
‚โรงเรียนได๎รับหนังสือแจ๎งการเข๎ารํวมโครงการฯ จาก สพท. รบ.1 เมื่อทราบข๎อมูลได๎แจ๎ง
ให๎งานห๎องสมุดทราบ ซึ่งทางห๎องสมุดก็ได๎ทราบโครงการนี้จากการประชาสัมพันธ๑ด๎วยอยูํ
แล๎ว บรรณารักษ๑ก็ตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการฯ จึงสมัครพร๎อมหลักฐานผําน สพท.รบ.1‛
4) การพิจารณารํวมกันของผู๎บริหาร บรรณารักษ๑ รวมทั้งชุมชนมีการนาเสนอเข๎า
ที่ป ระชุ ม โดยมี แ นวคิ ด วํ า การเข๎ า รํ ว มโครงการนี้ ทุ ก ภาคสํ ว นต๎ อ งรํ ว มกั น พัฒ นา ไมํ ใ ชํ เ ฉพาะ
บรรณารักษ๑และผู๎อานวยการ
‚โครงการห๎องสมุดมีชีวิตที่ดาเนินการรํวมกับอุทยานการเรียนรู๎ขั้นตอนแรก บรรณารักษ๑จะ
สอบถามกํ อ น และในฐานะผู๎ บ ริ ห ารผมสนั บ สนุ น เพราะอยากเข๎ า รํ ว มโครงการตั้ ง แตํ
ปีงบประมาณที่แล๎วแตํเนื่องด๎วยการเข๎ารํวมโครงการจะเข๎ารํวมได๎ 1 แหํงตํอ 1 จังหวัดซึ่ง
สกลนครมีห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการแล๎วจึงทาให๎ไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการได๎ แตํในปีนี้
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เมื่ อเริ่ม เปิ ดโครงการให๎บรรณารั กษ๑สมั ครเข๎ารํว มโครงการได๎ทัน ที เพราะนโยบายของ
สานักงาน กศน.สนับสนุนในการพัฒนาห๎องสมุดและมีแผนงานโครงการที่ได๎ดาเนินการ
อยํางตํอเนื่องอยูํแล๎ว และเราก็รับรู๎ด๎วยกันเกี่ยวกับโครงการนี้ ทั้งบุคลากร บรรณารักษ๑และ
ผู๎บริหาร กศน. ในทุกภาคสํวนและได๎นาเรื่องนี้เข๎าที่ประชุมและการพัฒนาก็ทารํวมกันไมํใชํ
เฉพาะบรรณารักษ๑และ ผอ.เทํานั้น‛
1.2 ด้านกระบวนการ เน๎นประเด็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิตของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ การบริหารจัดการโครงการ
1.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโดยรวม
ผู๎ บ ริ ห ารทุ ก คนเห็ น วํ า โครงการนี้ เ ป็ น โครงการที่ ดี ม าก มี ป ระโยชน๑ เป็ น การ
กระตุ๎น จุดประกาย กํอให๎เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต การพัฒนาบรรณารักษ๑
และการพัฒนาสูํสังคมการอํานและการเรียนรู๎ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ๑และกํอให๎เกิดห๎องสมุด
ภาพลักษณ๑ใหมํ และสร๎างการมีสํวนรํวม นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีกระบวนการดาเนินการครบ
วงจร โดยเฉพาะมี ก ารประเมิ น และติ ด ตามผล ผู๎ บ ริ ห ารมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ตํ อ โครงการและ รู๎ สึ ก
ภาคภูมิใจที่ได๎รับรางวัล ผู๎บริหารจึงคาดหวังให๎มีการดาเนินการตํอเนื่องและตํอยอด
‚สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร.) มีความชัดเจนในวัตถุประสงค๑ของโครงการ มีการบริหาร
จัดการโครงการที่ดี มีการประสานงานอยํางดีเยี่ยม มีกลยุทธ๑และเทคนิควิธีสามารถให๎การ
ดาเนินการสาเร็จตามวัตถุประสงค๑และเป้าหมาย รางวัลมีความเหมาะสมเกิดการจุดประกาย
ให๎มีการพัฒนาห๎องสมุด รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเน๎นการมีสํวนรํวมและเกิดการ
สร๎างเครือขําย‛
‚TKpark นี่ ผมรับทราบตั้งแตํเริ่มโครงการแรก ๆ ทางโทรทัศน๑ ซึ่งคิดวําเป็นโครงการที่ดีมาก
และคิดอยูํตลอดวําห๎องสมุดของเรา จะทาอยํางไรถึงจะทาได๎ขนาดนั้น จึงได๎มีโครงการที่มี
ลักษณะที่เอาสํวนแนวคิดนี้มาทาไดโนเสาร๑ขึ้นมาสํวนหนึ่ง‛
‚เห็นด๎วยอยํางยิ่ง ให๎มีโครงการอบรม และประกวดห๎องสมุด เพราะวําการอบรมที่ผํานมาสํวน
อื่น พออบรมไปไมํมีการติดตามประเมินผล อบรมเสร็จก็แล๎วกันไปเลย ซึ่งสิ้นงบประมาณไป
หลายหมื่นหลายล๎านบาท แตํเอาบุคลากรไปอบรมนี่ มี TKpark ที่ผมเห็น ไปเสนอกิจกรรม
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กิจกรรมเข๎าทํา กลับมาแล๎วมาปรับปรุงงาน และนาไปเสนออีก ผมมองวํามันครบวงจร อยาก
ให๎หนํวยงานอื่นได๎ทาแบบนี้ด๎วย หนํวยงานราชการก็ควรจะทา ไมํ ใ ชํ เรียกไปอบรมแล๎ วมี
กิจกรรม มีโครงการมีเป้าหมายเทํานี้อบรมเสร็จแล๎วก็จบไป ไมํรู๎มันเกิดผลได๎อยํางไร อยํางเชํน
ที่กลุํมอาจารย๑มาติดตามผลงาน ยังเห็นวําให๎ความสาคัญเรื่องนี้อยูํ โครงการนี้คงจะไมํเลิกล๎ม
โครงการนี้คงจะมีการตํอยอด และถ๎าโครงการนี้ถ๎าเป็นไปได๎ จะให๎มีทุก ๆ ปี เพราะวํามันเป็น
การกระตุ๎นให๎หนํวยงานโดยเฉพาะที่รับผิดชอบด๎านห๎องสมุดทั้งหลายทั้งปวงได๎มีการพัฒนา
ตัวเอง ผมไมํอยากให๎ห๎องสมุดที่มีสภาพห๎องสมุดคือเก็บหนังสือเกํา ๆ มองเข๎าไปแล๎วไมํมี
ชีวิตชีวาเลย ไมํรู๎จะเข๎าไปทาไม มองเข๎ามาแล๎วไมํนําเข๎า เป็นห๎องเก็บอะไรก็ไมํรู๎ ผมไปเห็น
สภาพตามโรงเรียนตําง ๆ ยิ่งเป็นโรงเรียนประถมด๎วยกัน ผมไปเห็นแล๎วน๎อยใจ ‚
‚เป็นโครงการที่ดี ทาให๎ห๎องสมุดตื่นตัวที่จะปรับปรุง นําจะมีการติดตามกิจกรรมโครงการ
อยํา งตํอ เนื่ อง ถ๎า ไมํ ท าตํ อเนื่ อง จะทาให๎ค นทารู๎สึ ก ‚ไฟมอด‛ และควรมี การแนะนาแนว
ทางการจัดกิจกรรม เพราะคนทา ทาแล๎วอาจมองไมํเห็น จุดที่ควรเติมเต็ม‛
‚เป็นโครงการที่ดีมากมีการจัดอบรมให๎ความรู๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรณารักษ๑ได๎รับประโยชน๑ในการ
นามาใช๎ในการดาเนินงานห๎องสมุดในการประกวดนั้นอยูํที่บรรณารักษ๑ที่เข๎ารับการอบรมจะ
สามารถนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการวางแผนงานสูํการปฏิบัติได๎ในระดับใด ในการวางแผนการ
ทางานมีขั้นตอนที่ชัดเจน เหมาะสม สํวนงบประมาณที่สนับสนุนก็พอใจตามที่ได๎รับ‛
‚โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก มีแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน มีผลดีกับบรรณารักษ๑
ห๎องสมุด และผู๎ใช๎บริการ ควรมีการดาเนินโครงการนี้ตํอไป‛
‚การดาเนินการเกี่ยวกับห๎องสมุดมีชีวิตมีความสาคัญกับท๎องถิ่นและสถานศึกษาและผู๎ที่มาใช๎
ห๎องสมุด ปกติห๎องสมุดจะเน๎นการให๎บริการในเชิงรับเพียงอยํางเดียว เมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นก็
เข๎ากับแนวทางและนโยบายของสานักงาน กศน. ในการรํวมกันสร๎างสังคมการอํานและการ
เรียนรู‛๎
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‚เป็นโครงการที่ดีมาก การเปิดโอกาสให๎ห๎องสมุดเข๎าแขํงขัน ทาให๎ห๎องสมุดเกิดการตื่นตัว
กระตือรือร๎น ได๎ศึกษากิจกรรมของห๎องสมุดอื่น ทาให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเมื่อได๎
รางวัล ก็ได๎นาเงินรางวัลที่ได๎มาปรับปรุงกิจกรรมห๎องสมุดให๎ดียิ่งขึ้น‛
‚โครงการนี้ให๎ประโยชน๑มาก และทาให๎ได๎เรียนรู๎การทางานทั้งในระบบ และนอกระบบ เป็น
การแขํงขันกันทางความคิด สู๎กันด๎วยการจัดกิจกรรมตํางๆ และได๎เรียนรู๎วําการจัดกิจกรรมของ
ห๎องสมุดนั้นบางครั้งก็ไมํจาเป็นต๎องใช๎เงินมาก ก็ทาได๎‛
‚การบริหารโครงการในลักษณะภาคีเครือขํายได๎อยํางเหมาะสมสํงเสริม สนับสนุน และสร๎าง
โอกาสให๎หนํวยงานตําง ๆ ได๎พัฒนาห๎องสมุดโดยคานึงถึงเอกลักษณ๑ตามบริบททางสังคมของ
ชุมชนมีการกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาห๎องสมุดในชุมชน ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่อยํางยั่งยืน โดย
นาความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต๑ใช๎ในการสํงเสริมการอํานอยํางเหมาะสมตามเงื่อนไขสภาพแวดล๎อม
ของแตํละพื้นที่‛
‚ผมคิดวํามีประโยชน๑และควรจะเป็นโครงการที่ต๎องสนับสนุนอยํางตํอเนื่อง‛
‚โครงการนี้เป็นการประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุด ทาให๎ประชาชนรับรู๎ความสาคัญของห๎องสมุด
ทาให๎เด็กและเยาวชนเห็นวําห๎องสมุดของตนมีคุณคํา การได๎รับรางวัลเป็นการประชาสัมพันธ๑
สร๎างการมีสํวนรํวมในระดับหนํวยงานและประชาชน มีการติดตามผล ทาให๎ประชาชนรู๎สึกวํา
ตนเองมีความสาคัญ‛
‚สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ จุดประกายห๎องสมุดมีชีวิต ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติการ
เรียนรู๎ผํานห๎องสมุดมีชีวิต และสื่อที่นําสนใจ เป็นรูปแบบที่ควรพัฒนาเป็นต๎นแบบและกระตุ๎น
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ควรเป็นองค๑การที่สร๎างความรู๎ให๎ประโยชน๑ในท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง‛
‚สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ นับวําเป็นหนํวยงานเดียวที่เป็นผู๎บุกเบิกงานด๎านนี้ และสามารถ
ทาได๎ตามแผนงานที่วางไว๎อยํางถูกต๎อง กลุํมเป้าหมายมีความพึงพอใจ แม๎จะมีงบประมาณ
ด๎านสนับสนุนเพียงน๎อยนิด แตํงบประมาณของทํานไมํจาเป็นต๎องเป็นยอดจานวนเงิน แตํเป็น
ยอดความรู๎ที่จะนาไปใช๎ประโยชน๑ตํอประเทศชาติก็ดีที่สุดแล๎ว‛
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‚มีการอบรมในหัวข๎อที่มีประโยชน๑ เชํ น การจั ดทาแผนงาน/โครงการที่สอดคล๎องกับการ
พัฒนาห๎องสมุด การกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ได๎ชัดเจน นอกจากนี้มีการจัดสรรงบประมาณการเข๎ารํวมโครงการอบรมฯ ได๎เหมาะสมมีการ
สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และโอกาสให๎ ผู๎ ที่ ส นใจได๎ พั ฒ นาห๎ อ งสมุ ด โดยค านึ ง ถึ ง เอกลั ก ษณ๑
สภาพแวดล๎อม ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแตํละชุมชน‛
‚แม๎ไมํ ได๎มี สํวนรํวมโดยตรงในชํวงที่ห๎องสมุดเข๎ารํวมโครงการ แตํก็ได๎รับทราบและเห็นวํา
โครงการนี้มีประโยชน๑ตํอการพัฒนาห๎องสมุดสูํภาพลักษณ๑ห๎องสมุดสมัยใหมํ‛
1.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประกวด ผู๎บริหารสํวนใหญํให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินและเกณฑ๑การตัดสินการประกวดและวิธีการ โดยเห็นวําคํอนข๎างกว๎าง ยังไมํได๎คานึงถึง
ความแตกตํางของบริบทและขนาดขององค๑กร ขาดความชัดเจน และไมํแจ๎งให๎ทราบวําผู๎ชนะหรือ
แม๎ แตํห๎อ งสมุ ดของตนเองที่ไ ด๎รับรางวัลมี จุ ดเดํนอยํ างไร รวมทั้ง วิธี การประเมิ นและคัดเลื อ ก
ห๎องสมุดแตํละรอบ และการนาเสนอผลงานในชํวงการตัดสินควรกาหนดให๎เป็นแนวทางเดียวกัน
‚เกณฑ๑ที่ กาหนดส าหรับ โครงการที่เ ข๎าประกวด บางอยํ างคํอนข๎างกว๎าง เชํ น ให๎ ทาแผน
ยุทธศาสตร๑ห๎องสมุดมีชีวิต ไมํรู๎วําต๎องการให๎ทาอยํางไร การประเมิน อยากให๎ประเมินตามที่
เป็นจริง เป็นการประเมินเชิงประจักษ๑ และควรสอบถามผู๎ใช๎บริการด๎วยเกณฑ๑การตัดสินควรมี
ความชัดเจน ผู๎แพ๎ควรได๎ทราบวําที่แพ๎เพราะอะไร ควรมีข๎อสรุปให๎มี ‚Best practice‛ เพื่อ
ผู๎แพ๎จะได๎แก๎ไขปรับปรุง ‚ควรมีคาตอบ‛
‚การตัดสิ น นําจะใช๎วิธีถามใจคนดูด๎วย ต๎องระวัง ไมํให๎ผู๎เข๎าประกวด รู๎สึกวํากรรมการ
ลาเอียง เพราะที่แปลกคือ ห๎องสมุด ...... (ที่ชนะ) รู๎ข๎อมูลของห๎องสมุด ...... ในการนาเสนอ
แผน ควรให๎ผู๎ปฏิบัติงานนาเสนอด๎วยตนเองของห๎องสมุด ...... ผู๎ปฏิบัติการนาเสนอ แตํของ
ห๎องสมุด....... ผู๎ปฏิบัติงาน ไมํได๎เป็นผู๎นาเสนอ ผู๎นาเสนอคือที่ปรึกษาห๎องสมุด‛
‚หลักเกณฑ๑ต๎องชัดเจนและสมดุล พิจารณาบริบทและความแตกตํางขององค๑กรห๎องสมุด
และจ าแนกให๎ชั ดเจนวําจะเน๎นการประกวดด๎านใด ไมํทราบวัตถุประสงค๑หรือเป้าหมายที่
ชัดเจน”
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‚การตัดสินของคณะกรรมการ นําจะเป็นแบบเชิงประจักษ๑มากกวํามานั่งซักถามในห๎องแคบ ๆ
โดยกรรมการในห๎องแอร๑เย็นๆ 4-5 ทําน สํวนด๎านอื่น ๆ ดีแล๎ว‛
1.2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ ผู๎บริหารไมํได๎เน๎นเงินรางวัลในด๎านจานวน
เงินมากนัก แตํเล็งเห็นวําทาให๎การบริหารจัดการคลํองตัวขึ้ น จะนาไปสูํการตํอยอดในสิ่งที่
ห๎ อ งสมุ ด ต๎ อ งการด าเนิ น การและขาดแคลนงบประมาณ และเสนอแนะให๎ ใ ห๎ ร างวั ล
ผู๎ปฏิบัติงานโดยการพาไปศึกษาดูงานในประเทศหรือตํางประเทศ
‚มีการบริหารจัดการที่คลํองตัวขึ้น โดยมีการนาเงินรางวัลที่ได๎มาพัฒนาบรรยากาศที่
สํงเสริมการอํานและการเรีย นรู๎มากยิ่งขึ้น อาทิ มีการจัดกิจกรรมบ๎านหลังเรียนดึงดูดให๎
นักเรียนมารํวมกันทากิจกรรมตํางๆ หลังเลิกเรียนที่ห๎องสมุด มีการจัดกิจกรรมรถพํวง
ปัญญา‛
‚จากที่ได๎วางรูปแบบและลักษณะเอาไว๎ก็จะนาไปสูํการปฏิบัติ ยิ่งเมื่อทราบขําววําเราจะ
ได๎รั บรางวัล เจ็ ดหมื่ นบาท เราก็ม องเห็น แล๎ ววํ าสํ วนหนึ่ง เราจะได๎ครุ ภัณ ฑ๑ม าอยํา งไร
เทคโนโลยี สื่ อ ตําง ๆ เรามี ซี ดี ดีวี ดีเกี่ ยวกับ เรื่อ งการสอนวิ ช าชี พ สํ วนหนึ่ง มี ห๎อ งให๎ ดู
นอกจากเป็นคาราโอเกะ และอีกสํวนหนึ่งเรามีรถตู๎ออกไปตามชุมชนไปฉายให๎ชุมชนได๎
เห็น เวลาโครงการ กศน. เคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ เทศบาลเคลื่อนที่ เราก็ไปด๎วยบริการ
ตัดผม เสริมสวย และมีทีวีไปด๎วย คอมพิวเตอร๑มีบริการที่ชั้นสาม แตํพบวํากาลังมีปัญหา
เรื่องความเร็วต่า ต๎องมาดูอีกทีวําจะพัฒนาได๎อยํางไร เพิ่มศักยภาพได๎ตรงไหนบ๎าง‛
‚คิดวําจะนาเงินมาใช๎ในกิจกรรมที่ได๎วางแผนเอาไว๎ ไมํ วําจะเป็นการจัดหายานพาหนะ
สาหรับออกไปบริการ Delivery บริการหนังสือ จัดหาสื่อ IT สาหรับออกไปบริการชุมชน
อาจจะได๎ไมํเยอะ แตํโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต๎นเล็ก ๆ จัดหากีต๎าร๑โปรํง เพื่อให๎ครูออกไป
สอนให๎กับเด็กเรํรํอน ตามชุมชน เพื่อจะเอาเด็กสํวนนี้เข๎ามาหาเรา เขาอาจจะชอบดนตรี
ไหม หรือเขาอาจจะชอบกีฬาหรือเปลํา ซื้อฟุตบอล ตะกร๎อบ๎าง‛
‚ควรให๎กาลังใจห๎องสมุดที่เข๎าประกวดและได๎รับรางวัล เชํ น การพาไปศึกษาดูงานใน
ประเทศหรือตํางประเทศ เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาและเป็นกาลังใจให๎ผู๎ปฏิบัติงาน‛
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1.2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัล
ผู๎บริหารรับทราบข๎อมูลขําวสารการได๎รับรางวัลของห๎องสมุดจากบรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวม
โครงการฯ จากจดหมายแจ๎งผลการประกวดของสอร. โดยตรงและจากที่ประชุมกศน. โดยผู๎บริหาร
ทราบข๎อมูลขําวสารความเคลื่อนไหวผลการพิจารณาแตํละรอบจากบรรณารักษ๑ โดยบรรณารักษ๑
รายงานผลให๎ผู๎บริหารทราบเป็นระยะๆ ในทุกขั้นตอนที่กาหนดในโครงการ นอกจากนี้ยังทราบ
จากเว็บไซต๑ของสอร.
ในสํวนของห๎องสมุดและหนํวยงานที่ได๎รับรางวัลก็ได๎มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑
การได๎รับรางวัลตํอ โดยใช๎สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับท๎องถิ่น ตั้งแตํสื่อพื้นฐาน เชํน บอร๑ด
หรือ ป้า ยประกาศ สถานีวิ ทยุ หอกระจายขํ าว เสี ย งตามสาย และ สื่ อบุ คคล คือ ครู ศลช .
ผู๎ใช๎ บริการบอกตํอ รวมถึง สื่ อทันสมัย คือ SMS และเว็บไซต๑ ได๎เข๎ามามี บทบาทส าคัญในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุดยุคใหมํ ขณะเดียวกันห๎องสมุดบางแหํงก็ไมํได๎ประชาสัมพันธ๑
การได๎รับรางวัลมากนัก เพราะผู๎เกี่ยวข๎องย๎ายงาน
‚พอบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ ทุกขั้นตอนที่รํวมกิจกรรมก็ตั้งแตํการเข๎ารํวมอบรมได๎มี
การรายงานให๎ทราบ มีการรายงานผลงานตําง ๆ เป็นระยะ เมื่อได๎รับรางวัลก็แจ๎ง ผอ.
ทราบ นอกจากแจ๎ง ผอ.แล๎ว ทางบรรณารักษ๑ได๎รายงานผลรางวัลให๎หนํวยงานตําง ๆ ที่ให๎
การสนับสนุนทราบด๎วย ได๎ประกาศประชาสัมพันธ๑ไว๎บนบอร๑ดเมื่อได๎รับรางวัลมาแล๎วทาง
ห๎องสมุดได๎นาเงินมาดาเนินการตํออยํางไรบ๎าง‛
‚รั บ ทราบจากหนั ง สื อ แจ๎ ง ผลการคั ด เลื อ กห๎ อ งสมุ ด เข๎ า รอบ

30 แหํง และผลคั ดเลื อ ก
ห๎องสมุด 10 แหํงที่ผํานเข๎ารอบสุดท๎าย หนังสือแจ๎งผลการคัดเลือกห๎องสมุดเข๎ารอบชิง
ชนะเลิ ศโครงการประกวดห๎องสมุดมี ชี วิต เว็บไซต๑ส านักงานอุทยานการเรียนรู๎ สื่ อ
ประชาสัมพันธ๑ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎‛
‚มีความภูมิใจเพราะวําได๎รับการยอมรับจากอุทยานการเรียนรู๎และได๎นาเสนอในที่ประชุม
ผู๎บริหาร และผู๎บริหารทุกคนรับรู๎วําห๎องสมุดได๎รับรางวัล การที่เราทาแผนงานเราทาแตํเรา
ไมํได๎หวังวําเราจะนาเข๎าประกวด เราทาเพื่อให๎บริการแกํประชาชน ได๎เทํานี้เราก็ภูมิใจ
มากแล๎ว กิจกรรมหรือโครงการทาให๎ห๎องสมุดเป็นที่รู๎จักมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบางคนเคยได๎
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ยินแตํไมํรู๎จักการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยจึงทาให๎คนรู๎จักมากขึ้น และเราได๎เปรียบที่มี อาสา
สมัครเป็นคนในพื้นที่ จึงมีการประชาสัมพันธ๑โดยเสียงตามสาย โดยเรามีเงินเดือนให๎‛
‚การสื่อสารประชาสัมพันธ๑ การได๎รับรางวัล จากเอกสาร และได๎เผยแพรํออกรายการชํอง
11 วิทยุท๎องถิ่น เอมเอสเอน งานเทศบาล งานสายใยสายใจชุมชน นายกฯภาคภูมิใจใน
รางวัลมาก‛
‚ด๎านการประชาสัมพันธ๑สูํชุมชนมีชํองทางสถานีวิทยุ คือ การศึกษานอกระบบของเรา มี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทยเพื่อการศึกษา มอบหมายให๎การศึกษานอกระบบ
จังหวัดขอนแกํน จัดรายการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 -18.30 น. อีกชํองทางหนึ่งคือ
ทาป้ายประชาสัมพันธ๑ไปติดตามชุมชน อีกชํองทางหนึ่งคือ ทางตรง ครู ศลช. เองซึ่งมีอยูํ
ในชุ ม ชนทุ ก แหํ ง มี อ ยูํ ใ นต าบลทุ ก ต าบล เขาจะต๎ อ งเดิ น ประชาสั ม พั น ธ๑ ตั ว ตํ อ ตั ว กั บ
ชาวบ๎าน กับกลุํมเป้าหมายให๎รู๎วําขณะนี้เรากาลังจะมีโครงการเหลํานี้นะ เป็นหน๎าที่ของ
ครู ศลช. เองที่จ ะต๎องติดตํ อกับวิทยุชุ ม ชนเพระเขาอยูํ ในชุ ม ชนนั้นติดตํอกับครูชุ ม ชน
อันดับแรกเพราะเขามีอยูํในทุกพื้นที่อยูํแล๎ว เพระฉะนั้นเขาจะต๎องติดตํอหอกระจายขําว
ซึ่งมีอยูํทุกหมูํบ๎านทุกชุมชน สถานีวิ ทยุชุมชนทุกแหํง พอพูดถึงครู ศลช. มันจะครอบคลุม
ไปในทุกพื้นที่ สํวนเรื่องสถานีวิทยุโทรทัศน๑คงจะยากหนํอยเพราะคําใช๎จํายสูงเหลือเกินมัน
เกินความสามารถในสํวนนี‛้
‚หลั ง จากที่ ไ ด๎ รั บ รางวั ล ห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต แล๎ ว ผู๎ ม าใช๎ บ ริ ก ารมี ก ารแนะน าบอกตํ อ ผู๎ อื่ น
เกี่ยวกับห๎องสมุดประชาชนอาเภอโพทะเลที่ได๎รับรางวัลชนะเลิศ‛
‚เนื่ อ งจากบรรณารั ก ษ๑ ย๎ า ย ผอ.ย๎ า ย คนที่ รู๎ ง านเป็ น อยํ า งดี ย๎ า ยทั้ ง 2 คน จึ ง ไมํ ไ ด๎
ประชาสัมพันธ๑วําหนํวยงานได๎รางวัลมากนัก‛
1.3 ด้ า นผลผลิ ต เกี่ ยวข๎ อ งกั บ ความพึง พอใจตํอ บรรณารัก ษ๑ ที่ เข๎ า รํว มโครงการตํ อ
ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดมีชีวิต และตํอความรํวมมือและเครือขําย
1.3.1 ความพึงพอใจต่อบรรณารักษ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ผลการสัมภาษณ๑พบวํา
ผู๎บริหารมีความพึงพอใจตํอบรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวมโครงการมาก ตั้งแตํแรกเริ่มการเสนอเข๎ารํวม
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โครงการและหลังจากได๎พัฒนาตนเองและพัฒนาห๎องสมุด จนได๎รับรางวัล บรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวม
โครงการ เป็น‛บรรณารักษ๑ดี‛ ทั้งในด๎านความรู๎ ความสามารถ ความกระตือรือร๎น ความเต็มใจ
และความตั้งใจในการทางาน ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ๑ ภาวะผู๎นา
ความสามารถในการประสานงาน การท างานกั บชุ ม ชน การสื่ อสารและประชาสั ม พั นธ๑ การ
จั ด บริ ก ารและกิ จ กรรมการสร๎ า งเครื อ ขํ า ย ความใฝ่ รู๎ การพั ฒ นาตนเอง การยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลง การตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการ การนาความรู๎ไปขยายผล ถํายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
การพัฒนาตนเองและอื่น ๆ ผู๎บริหารทํานหนึ่งได๎เน๎นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ภาพลักษณ๑และ
ความมีไหวพริบของบรรณารักษ๑
‚พึงพอใจตํอการปฏิบัติงานของบรรณารักษ๑มาก มีความรู๎ ความสามารถ มีความตั้งใจ
มีความริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีความตั้งใจในการทางานรํวมกับชุมชน มีมนุษยสัมพันธ๑ดีเยี่ยม
มีความรู๎ที่ได๎รับการอบรมจากการเข๎ารํวมโครงการมาพัฒนาห๎องสมุดจนเป็นแบบอยําง
ที่ดีได๎‛
‚พอใจตํ อ ผลการด าเนิ น งานของบรรณารั ก ษ๑ ที่ เ ข๎ า รํ ว มโครงการห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต
บรรณารั ก ษ๑ ป ฏิ บั ติ ง านโดยความรู๎ ความเข๎ า ใจในบริ บ ทของสั ง คม จั ด กิ จ กรรมได๎
สอดคล๎องกับวัฒนธรรมของชุมชน เชํน โครงการบ๎านเด็กตอนเย็น โครงการวั นเด็ก และ
กิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ บรรณารักษ๑ห๎องสมุดเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถในงานหน๎าที่
อยํางดีเยี่ยม มีทัศนคติ เจตคติที่ดีตํอการปฏิบัติงาน มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็น
บรรณารักษ๑ มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี มีความกระตือรือร๎นและความเต็มใจในการให๎บริการ จัด
กิจกรรมหลากหลายตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการ สามารถนาความรู๎ไปขยายผล ถํายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับบุคคลอื่นได๎เป็นอยํางดี‛
‚ขณะนี้ บรรณารักษ๑ดีปฏิบัติหน๎าที่ทั้งบรรณารักษ๑และการเรียนการสอนด๎วย มันอาจจะยัง
ไมํเต็มที่เทําไร ทาอยํางไรถึงจะสนองคาวํา บรรณารักษ๑ดี เราอยากมี งบสํวนหนึ่งที่จะมา
ชํวย ที่มีจิตใจที่ไมํจาเป็นต๎องเป็นบรรณารักษ๑ จ๎างใครก็ได๎สัก 4,000-5,000 บาท มา
ชํวยงานครู เป็นผู๎ชํวยบรรณารักษ๑ จะดีมาก ห๎องสมุดก็จะทางานได๎ดี ณ ขณะนี้เราจะต๎อง
เจียดเวลา เพราะสํวนใหญํจะได๎ทาหลังจากเลิกเรียน‛

98

‚ในการทางานของบรรณารักษ๑ห๎องสมุ ดเรา ผู๎อานวยการมีความพึงพอใจอยูํกํอนแล๎ ว
เพราะเป็นผู๎มีความมุํงมั่น ตั้งใจทางาน ศึกษาหาความรู๎และทาสิ่งใหมํ ๆ ที่ทาให๎ห๎องสมุด
พัฒนาขึ้น พอบรรณารักษ๑ขอเข๎ารํวมโครงการจึงไมํขัดข๎อง เพราะวําต๎องเกิดผลดีทั้งใน
สํวนที่พัฒนาตัวบรรณารักษ๑เองและพัฒนางานห๎องสมุด และหลังจากที่เข๎ารํวมโครงการก็
แสดงถึงความมุํงมั่นในสํวนที่ทาอยูํแล๎วให๎ดียิ่งขึ้น‛
‚บรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวมโครงการประสบผลสาเร็จมากไป จนสอบเป็นข๎าราชการ เลยย๎ายไป
จนต๎องรับลูกจ๎างใหมํมาสอนงานโดยใช๎แนวทางของสานักงานอุทยานเป็นต๎นแบบ‛
‚ผมมาเห็นแนวคิด 3 ดี ผมคิดวําจริงนะ ดีที่หนี่งคือ บรรณารักษ๑เอง คือพัฒนาตัวเอง
ดีที่สองคือ สภาพแวดล๎ อม จั ดภูมิ ทัศน๑ให๎ส วยงาม จั ดสถานที่ให๎สวยงาม ดีที่สามคื อ
หนังสือดีนําอําน ‚
‚บุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม 3 ดีมาแล๎ว เพิ่งไปรับนโยบาย 3 ดีมา จะไปรับนโยบายอื่น
มาท าไม ถ๎ า มั น ไมํ ไ ด๎ อ ะไร ถ๎ า คุ ณ ท าตามที่ ก ระทรวงก าหนดมา ส านั ก ก าหนดมารั บ
นโยบายจากจังหวัดและของผมก็ไปทา ผมวําดังระเบิดแล๎วไมํต๎องไปดูอยํางอื่น‛
‚การติดตํอกับสมาชิก ตัวห๎องสมุดไมํได๎ทาแผนเชิงรุกไว๎เลย บรรณารักษ๑ไมํได๎คิดถึงจุดนี้
เลยในการสํงขําวผําน E-mail ถึงนักเรียน ตั้งรับอยํางเดียว อยูํที่ตัวเขา ไปอบรมร๎อยครั้ง
ถ๎าเขายังไมํปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมํคิดเชิงรุกเขาก็จะยังตั้งรับอยูํอยํางนี้ไปเรื่อย ๆ เห็น
ด๎วยที่จะให๎มีโครงการจัดอบรมบุคลากร‛
1.3.2 ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการห้องสมุดมีชีวิต ผู๎ใช๎บริการและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ห๎องสมุ ดมี เ พิ่ม มากขึ้น แตํบางแหํง ยังมี จ านวนน๎อย ชุม ชนให๎ความรํวมมื อและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของห๎องสมุดในรูปแบบตํางๆ ผู๎บริหารและชุมชนเห็นความสาคัญของการศึกษา การ
เรียนรู๎ และการบริการของห๎องสมุด และห๎องสมุดก็มีการบริหารจัดการและการดาเนินงานที่เน๎น
ชุมชนและกลุํมเป้าหมายเป็นศูนย๑กลาง การตอบสนองและสร๎างความพึงพอใจของผู๎ใช๎ ประชาชน
มีนิสัยรักการอํานเพิ่มขึ้น
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‚ห๎องสมุด มีสมาชิก 1,000 กวําคน ซึ่งถือวําเป็นจานวนคํอนข๎างมาก มีผู๎ใช๎บริการเฉลี่ย
ตํอวัน 35 คน บริการอินเทอร๑เน็ต มีสื่อการเรียนรู๎หลากหลาย เชํน โทรทั ศน๑ ซีดี จัด
กิจกรรมในโอกาสตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ชุมชนได๎ให๎ความรํวมมือกับกิจกรรมตําง ๆ
ของห๎องสมุด‛
‚พึ ง พอใจมาก ผู๎ ใ ช๎ ใ ห๎ ค วามรํ ว มมื อ ดี เข๎ า รํ ว มประชุ ม เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมของห๎ อ งสมุ ด
ให๎ความรํวมมือในการตอบคาถามเพื่อสารวจความคิดเห็น ให๎คาแนะนาตํางๆแตํมีความ
เสียดาย ที่ห๎องสมุดจัดบริการและกิจกรรมได๎น๎อยกวําที่ต๎องการจะทา...เพราะมีข๎อจากัด
หลายด๎าน‛
‚ผู๎ใช๎สํงเสริม สนับสนุนการดาเนินงานห๎องสมุด การให๎ความรํวมมือและการมีสํวนรํวมกับ
ห๎ อ งสมุ ด ในด๎ า นตํ า ง ๆ การแนะน า/บอกตํ อ ผู๎ อื่ น ให๎ รู๎ จั ก ห๎ อ งสมุ ด และมาใช๎ บ ริ ก าร
ห๎องสมุดของเรา‛
‚ชุมชนมีสํวนรํวมดีมาก มีนิสัยรักการอําน นายกเข๎าถึงชุมชน เห็นความสาคัญของการ
ศึกษา‛
1.3.3 ความพึงพอใจต่อความร่วมมือและเครือข่าย ผู๎บริหารมีความพึงพอใจตํอการ
พัฒนาความรํวมมือและเครือขํายของห๎องสมุดกับหนํวยงานตํางๆ และเครือขํายกับบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกห๎องสมุด และท๎องถิ่น ที่มีมากขึ้น เป็นการรํวมมือ รํวมแรง รํวมใจ รวมทั้ง
การสนั บ สนุ น งบประมาณ สื่ อ การศึ ก ษา ทรั พ ยากรสารสนเทศ เพื่ อ ให๎ ก ารท างานบรรลุ
วัตถุประสงค๑และเป้าหมาย แม๎จะมีปัญหาอุปสรรคจากกฎระเบียบบางประการ เชํน การอยูํน อกง
สังกัดทาให๎ไมํสามารถให๎การสนับสนุนเป็นตัวเงินได๎
‚พอใจการเข๎ารํวมโครงการทาให๎เกิดเครือขํายระหวํางภายในองค๑กรเดียวกัน คือ ผู๎บริหาร
บรรณารักษ๑ เกิดเครือขํายระหวํางห๎องสมุดกลางกับห๎องสมุดรอบนอก เกิดเครือขําย
ระหวํางสํวนราชการกับสํวนตํางๆที่เกี่ยวข๎อง เกิดเครือขํายระหวํางศิษย๑เกํา เชํน อบต. อส
ม.โดยมีเป้าหมายที่ให๎บริการรํวมกัน ผลลัพธ๑โดยภาพรวมทาให๎ กศน.มีเครือขํายมากขึ้น
มีมากขึ้น เชํนในปีงบประมาณ 2553 ศูนย๑การเรียนประจาตาบลทุกแหํงให๎ครูจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎ ครู 1 คน ต๎องมีเครือขํายสมาชิก 100 คน เรามีครู 32 คน จะได๎
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3,200 คน ของบรรณารักษ๑ก็มีรถเคลื่อนที่ของจังหวัด และเมื่อมีการประชุมของหนํวย
ราชการเราต๎องนาเรื่องนี้เข๎าที่ประชุม ไมํวําจะเป็นเรื่องการให๎บริการหรือความต๎องการ
ของเราเพื่อให๎หนํวยงานอื่นชํวยสนับสนุนกิจกรรมของเรา‛
‚มี อ งค๑ ก รและบุ ค คลภายนอกให๎ ก ารสนั บ สนุ น มาอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง อยํ า งดี ม ากท าให๎
ห๎องสมุดพัฒนาเป็นห๎องสมุดมีชีวิต‛
‚มีความพึงพอใจมากตํอชุมชนที่ให๎การสนับสนุนตํอวัตถุประสงค๑ของห๎องสมุดฯ‛
‚ห๎องสมุดของเราได๎รับความรํวมมือจากองค๑กรตําง ๆ มาอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํเริ่มกํอสร๎าง
ห๎องสมุด สร๎างห๎องสมุดธรรมชาติ จัดหาครุภัณฑ๑ตําง ๆ ระบบโปรแกรมห๎องสมุด หนังสือ
เรียกได๎วําห๎องสมุดมีชีวิตได๎เพราะชุมชนมีสํวนรํวม มีหลายองค๑กร เชํน กฟผ. อบต.ปาก
ทํอ มูลนิธิคุณพํอประยูร คุณแมํสมพงษ๑ เจียมตระกูล‛
‚งบประมาณที่สนับสนุนโครงการเราต๎องใช๎งบประมาณแตํได๎รับจากต๎นสังกัดปีละ 50,000
บาท ไมํพอในการใช๎ในกิจกรรมตํางๆแตํเราได๎รับเพิ่มเติมจากเครือขํายที่สนับสนุน บางทีมี
ข๎อจากัดเชํน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํสามารถสนับสนุนเป็นตัวเงินได๎เนื่องจากอยูํนอก
สังกัดสนับสนุนได๎โดยการซื้อหนังสือให๎และได๎รับเพิ่มเติมจากการเปิดการเรียนวิชาชีพ‛
1.4 ด้านผลลัพธ์ เกี่ยวข๎องกับผลการพัฒนาห๎องสมุดที่กากับดูแลในด๎านตํางๆ
1.4.1 ภาพรวม การได๎รับรางวัลทาให๎ห๎องสมุดเป็นที่รู๎จักเพิ่มมากขึ้น เกิดการ
พัฒ นาบรรณารัก ษ๑และห๎ องสมุ ด ในทุกๆด๎ าน มี ผู๎ ม าใช๎ บริการห๎องสมุ ดและเข๎ารํวมกิจ กรรม
ห๎องสมุดเพิ่มขึ้น การได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานตํางๆ ในรูปหนังสือ สื่อการศึกษาและอื่นๆ
เพิ่มขึ้น มีผู๎มาศึกษาดูงานห๎องสมุดเพิ่มมากขึ้น และได๎รับการยกยํองให๎เป็นต๎นแบบทั้งห๎องสมุด
ต๎นแบบและบรรณารักษ๑ต๎นแบบ รางวัลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ
‚จากการที่ห๎องสมุดได๎รับรางวัล ยิ่งทาให๎บรรณารักษ๑ต๎องการจัดกิจกรรมให๎เพิ่มมากยิ่งขึ้น
เห็นได๎ชั ดเจนมากขึ้นวําบรรณารักษ๑ไ ด๎พ ยายามที่จ ะนาความรู๎ที่ไ ด๎จ ากการอบรมจาก
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎มาปรับใช๎กับห๎องสมุดของตนเอง เป็นการกระตุ๎นผู๎ใช๎บริการ
ทั้งภายในและภายนอก ‛
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‚การที่ห๎องสมุดได๎รับรางวัล ทาให๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น ทาให๎ได๎รับหนังสือและสิ่งของบริจาค
เพิ่มมากขึ้น ได๎รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร๑จากอาเภอมากขึ้น มีการปรับปรุงมุม
คอมพิวเตอร๑มีสัดสํวนขึ้น ห๎องสมุดมีการจัดทาเว็บไซต๑ของตัวเองโดย ‚แขวน‛ ไว๎กับเว็บ
ของศูนย๑ฯ มีจานวนผู๎ใช๎เพิ่มมากขึ้นเป็นวันละ 200-300 คน จากเดิมประมาณวันละ 100
คน‛
‚สมาชิกของห๎องสมุดเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด มีผู๎มาใช๎บริการเพิ่มมากขึ้น มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
มากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ได๎รับรางวัลห๎องสมุดมีชีวิตแล๎ว ผู๎มาใช๎บริการมีการแนะนา
บอกตํอผู๎อื่นเกี่ยวกับห๎องสมุดประชาชนอาเภอโพทะเลที่ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ผู๎ได๎รับการ
บอกกลําวมาใช๎บริการเพิ่มมากขึ้น ทาให๎เพิ่มจานวนผู๎รักการอํานและสํงเสริมสังคมให๎เป็น
สังคมแหํงการเรียนรู๎‛
‚สมัยกํอน ห๎องสมุดเงียบมาก คนมาใช๎บริการน๎อยมาก ปัจจุบันมีคนใช๎บริการมากขึ้น
โดยเฉพาะเสาร๑ อาทิตย๑ คิดวําเป็นสวนสนุก คนมาใช๎บริการวันละ 400-500 คน‛
‚มีห๎องสมุดโรงเรียนอื่น/หนํวยงานที่นาบรรณารักษ๑ห๎องสมุดเข๎ามาศึกษาดูงานห๎องสมุด
ของเรา‛
‚ห๎องสมุดได๎พัฒนาไปมาก จนเป็นแหลํงศึกษาดูงาน และต๎นแบบของห๎องสมุดฯ ในระบบ
และนอกระบบ และจะพัฒนาไปสูํระบบสากลได๎แนํนอน‛
‚ไมํเฉพาะแตํภาคอีสาน ทั่วประเทศห๎องสมุดประชาชน ของ กศน มาดูงานที่นี่ ใช๎ที่นี่เป็น
ต๎นแบบ ไมํวําจะเป็นสภาพ บรรยากาศ ภูมิทัศน๑ การจัดหาสื่อ แม๎แตํตัวบรรณารักษ๑เอง
ที่นี่สามารถเป็นต๎นแบบให๎ทั่วประเทศได๎
‚รางวัลเป็นเครื่องการันตี‛
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1.4.2 การบริหารจัดการ การจัดทาแผนยุทธศาสตร๑ การบริหารจัดการคือหัวใจสาคัญ
ของการพั ฒ นา ผลการสั ม ภาษณ๑ แ สดงให๎ เ ห็ น วํ า ผู๎ บ ริ ห ารห๎ อ งสมุ ด ที่ ไ ด๎ รั บ รางวั ล ล๎ ว นให๎
ความสาคัญกับการพัฒนาห๎องสมุด และมีแนวคิดการพัฒนาห๎องสมุดในเชิงบูรณาการกับการ
เรียนการสอน วิถีชีวิตไทย การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ยังเน๎นการบริหารแบบมี
สํวนรํวม โดยเฉพาะจากชุมชน การมีคณะกรรมการห๎องสมุ ดประกอบด๎วยผู๎ เกี่ยวข๎องทั้ง จาก
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะชุมชนได๎เข๎ามามีบทบาทอยํางกว๎างขวาง การใช๎ข๎อมูล สถิติเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลการดาเนินงาน นอกจากนี้ผู๎บริหารบางแหํงยังให๎บรรณารักษ๑เข๎ารํวม
ประชุมระดับจังหวัดด๎วย
ในด๎านการจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร๑ มี หลายลั ก ษณะ ห๎องสมุ ดบางแหํง มี การ
จั ดท าแผนยุท ธศาสตร๑ และแผนปฏิบัติ การ ของห๎อ งสมุ ดเองโดยเฉพาะบางแหํ ง ห๎อ งสมุ ดน า
วิสัยทัศน๑และยุทธศาสตร๑ของหนํวยงานต๎นสังกัดมาทาแผน และห๎องสมุดบางแหํงหนํวยงานต๎น
สังกัดเป็นผู๎จัดทาและมีแผนงานของห๎องสมุดรวมอยูํด๎วย โดยมีข๎อสังเกตคือ กระบวนการจัดทา
แผนได๎ใช๎หลักการมีสํวนรํวม เชํน คณะกรรมการห๎องสมุดรํวมกันจัดทา การรํวมกับฝ่ายบริหาร
และฝ่ายแผนงานและมุํงเป้าหมายการพัฒนาห๎องสมุดในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะด๎านผู๎ใช๎บริการ
สถานที่ เครือขําย บริการและกิจกรรม
‚ถ๎าชุมชนใดขาดแหลํงเรียนรู๎ ขุมปัญญาในห๎องสมุดนี่ เสร็จเลยไมํรู๎จะไปเอาตรงไหน ณ
ขณะนี้เราพอพึ่งได๎ ทุกหมูํบ๎านยังมีห๎องสมุด ยังมีโรงเรียน และถ๎าถามวําห๎องสมุดแตํละ
โรงเรียนมีที่ดี ๆ แล๎วหรือยัง‛
‚การพัฒนาห๎องสมุดผมถือวําผมพัฒนาได๎เร็วมาก เพราะวํากํอนปี 46 นั้นก็จะเงียบ ๆ
เป็นห๎องเก็บหนังสือธรรมดา ปริมาณตามสมควรตามที่รัฐบาลจัดให๎ ไมํได๎ทางาน ไมํได๎
ประชาสัมพันธ๑ ไมํได๎ขอบริจาค ไมํได๎ทาอะไรเลย ในชํวงห๎องสมุดนิ่งอยูํ เมื่อผมเข๎ามาเมื่อ
ปี 36 …ไปเป็นผู๎แทนข๎าราชการครู พยายามไปตํอสู๎เอาทรัพยากรตําง ๆ ทรัพยากรบุคคล
งบประมาณตําง ๆ เข๎ามา ในชํวงนั้นมีการพัฒนาไหม มี แตํไปได๎ช๎า เพราะขาดแคลน
บุคลากร คนที่จะมาเป็นหัวเรือให๎ผม บรรณารักษ๑โดยตรงไมํมี ลาพังที่จะหาคนมาสอน
นักเรียนให๎ครบตามกลุํมสาระลาบากมาก... จนมีครูบรรณารักษ๑โดยตรง ครูพิกุลเป็นหลัก
จัดในรูปของคณะกรรมการชํวยกันดูแล มีคณะครู นักเรียน มีผู๎แทนจากชุมชน เป็นกลุํม
คนที่มีสํวนได๎สํวนเสีย มีบารมี เป็นคนมีชื่อเสียง มีแนวคิดตรงกันที่จะพัฒนาการศึกษา
เอามาซะกํอนพอที่จะชํวยเรื่องนี้ได๎ไหม ผมจะสอบถามกํอนวําพอจะมีเวลาไหม พอจะมี
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ความสนใจเรื่องนี้ไหม ไมํได๎มาทุกวันหรอก เขาก็จะบอกวําตกลงครับ ผอ. สาหรับนักเรียน
ก็เอาคนที่มีจิตอาสา มาชํวย นักเรียนเขาชอบหลังจากที่พัฒนาเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีชีวิต‛
‚...จะต๎องมีการบอกกํอน ทุกครั้งที่ผมทางานผมจะบอกกํอน ถ๎าผมจะทาห๎องสมุด ผมจะ
ต๎องทาเสียกํอนเพื่อให๎เขาเห็นวํา ตอนนี้ทางโรงเรียนทาแล๎วนะ พี่น๎องจะชํวยอะไรก็ชํวย
ให๎มีสํวนรํวมแม๎จะน๎อยนิด ให๎เขามีสํวนรํวม‛
‚การบริหารจัดการห๎องสมุดประชาชนจัดการโดยรูปแบบคณะกรรมการ คณะกรรมการ
จะได๎มาจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายสาขา เชํน ข๎าราชการ พระสงฆ๑ ผู๎อานวยการ
โรงเรียน ประชาชนผู๎ใช๎บริการทั่วไป จะมีการประชุมคณะกรรมการห๎องสมุดอยํางน๎อยปี
ละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบความต๎องการในการให๎บริการของห๎องสมุด และรํวมปรึกษาหารือ
ในโครงการตํ า ง ๆ ของห๎ อ งสมุ ด …มี ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร๑ แ ละจั ด ท าแผนงาน
โครงการตํ า ง ๆ โดยจั ด ท ารํ า งแผนและจั ด ประชุ ม คณะกรรมการห๎ อ งสมุ ด เพื่ อ เสนอ
แผนงาน โครงการให๎คณะกรรมการพิจ ารณาเพิ่ม เติม ปรับ ปรุง แก๎ ไ ข เพื่อ จั ดทาเป็ น
แผนปฏิบัติการตํอไป ได๎ศึกษาเกณฑ๑มาตรฐานของห๎องสมุดประชาชนและเกณฑ๑ของ
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาให๎เข๎าสูํเกณฑ๑มาตรฐาน โดยชุมชนมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาเข๎าสูํเกณฑ๑มาตรฐาน‛
‚มีการจัดทาแผนงานของเทศบาลรวมถึงแผนงานของห๎องสมุดด๎วย แตํละปีมี งบประมาณ
คําหนั ง สื อ ปีล ะประมาณห๎า แสนบาท งบแตํละปีประมาณหนึ่ง ล๎ านบาท มี แผนงานที่
เกี่ยวข๎องเชํนนาผู๎อานวยการโรงเรียนในสังกัดไปดูงานห๎องสมุดประชาชนที่อียิปต๑ จัดโดย
สมาคมห๎องสมุดฯ และกลับมาจัดตั้งห๎องสมุดมีชีวิต ห๎องสมุดในสวน ‚
‚บรรณารักษ๑ได๎วางแผนไว๎อยํางสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ และยุทธศาสตร๑ของโรงเรียน มี
การปรึกษากับฝ่ายบริหารและฝ่ายแผนงานของโรงเรียน ทุกฝ่ายรํวมกันจัดหางบประมาณ
เพื่อสนับสนุนแผนงานที่วางไว๎ให๎ลุลํวง‛
‚ยังอยากพัฒนาตํอไป ให๎ผู๎ใช๎ได๎เรียนรู๎มากกวํานี้ ใช๎ห๎องสมุดเป็นฐานการมีสํวนรํวมในวิถี
ไทย การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม‛
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‚การพัฒนาห๎องสมุดประชาชนมีชีวิตโดยการใช๎ยุทธศาสตร๑พั ฒนาระบบบริหารจัดการ
มีมาตรการที่วําพบเห็น เย็นตา เข๎ามา เย็นใจ ภูมิทัศน๑สดใส ถูกใจประชาชน ยุทธศาสตร๑
การให๎บริการครอบคลุมกลุํมเป้าหมาย มีมาตรการที่วําบริการเป็นเลิศเกิดความประทับใจ
ยุทธศาสตร๑ภาคีเครือขํายรํวมใจในห๎องสมุดมีมาตรการที่วํากิจกรรมหลากหลายเครือขําย
เข๎มแข็ง‛
‚ให๎บรรณารักษ๑เข๎ารํวมประชุมในการประชุมของจังหวัด เพื่อการมีสํวนรํวมและได๎ มอง
เห็นภาพกว๎าง‛
‚การจัดทาสถิติผู๎ใช๎ห๎องสมุดโดยแยกประเภทหญิงชาย และสถิติการอํานเพื่อทาการวิจัย
วําทาไมผู๎มาใช๎บริการจึงชอบอํานหนังสือประเภทไหนมาก‛
‚บรรณารักษ๑ได๎ทาการสารวจความพึงพอใจ ในการใช๎บริการห๎องสมุด และสารวจนิสัยรัก
การอํานของผู๎ใช๎บริการ และได๎รายงานผู๎อานวยการทาให๎ทราบวําความพึงพอใจและนิสัย
รั ก การอํ า นอยูํ ใ นระดั บ มาก ข๎ อ มู ล จากการส ารวจได๎ น ามาใช๎ ใ นการวางแผนการ
ดาเนินงานห๎องสมุดและการตัดสินใจตํอไป‛
‚ต๎องรายงานจานวนผู๎ใช๎เป็นสํวนหนึ่งของตัวชี้วัดของหนํวยงาน ผู๎ใช๎ยังมีจานวนน๎อยยังไมํ
ถึงชุมชน‛
1.4.3 การพัฒนากายภาพ ภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ผู๎บริหารทุกทําน
ให๎ความสาคัญในเรื่องภูมิทัศน๑ อาคารสถานที่ของห๎องสมุด และถือเป็นเป้าหมายหลักของการ
พัฒนา เรื่องภูมิทัศน๑เน๎นการจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศ รํมรื่น สวยงาม ตื่นตา ตื่นใจ
สดใส มี ชี วิ ต ชี ว า เอื้ อ ตํ อ การเรี ย นรู๎ แนวคิ ด ส าคั ญ ที่ พ บจากผู๎ บ ริ ห ารคื อ มุํ ง เน๎ น การสร๎ า ง
สภาพแวดล๎ อ มและบรรยากาศโดยใช๎ ธ รรมชาติ จั ดสวน ปลู กไม๎ ดอก ไม๎ ประดับ บริ เวณรอบ
ห๎องสมุด มีการพูดถึงห๎องสมุดในสวน ห๎องสมุดธรรมชาติ การจัดบริเวณห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎
เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม เชํน สมุนไพร นอกจากทาให๎เกิดความสวยงามแล๎วยังเป็นประโยชน๑และให๎
ความรู๎ เชื่อมโยงไปสูํการจัดกิจกรรมของห๎องสมุด เชํน โครงการห๎องสมุดพาเที่ยว จัดทาเส๎นทาง
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เดินศึกษาธรรมชาติแล๎วมาศึกษาค๎นคว๎าในห๎องสมุดฯ เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ เรื่องอาคารสถานที่
กายภาพของห๎องสมุด การออกแบบ ตกแตํงภายใน ให๎มีมุมพักผํอน ดูหนังฟังเพลง มีมุมสาหรับ
ผู๎ใช๎แตํละกลุํม เชํน มุมเด็ก มุมวัยรุํน มีสถานที่ขายเครื่องดื่ม ขนม อาคารสถานที่กว๎างขวาง
เป็นสัดสํวน เป็นเอกเทศ เสริมด๎วยเครื่องปรับอากาศ และมุํงสร๎างความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
ในด๎านทาเลที่ตั้งมี ความสาคัญยิ่ง ตํอการมาใช๎บริการ เชํ น ในใจกลางเมื อง ใกล๎ชุ มชน ใกล๎
สถานศึกษา ทาให๎มีผู๎ใช๎บริการมากยิ่งขึ้น การมีสถานที่ทานอาหาร และขยายแนวคิ ดของการใช๎
สถานที่ห๎องสมุ ดเป็นศูนย๑กลางการจั ดกิจ กรรมของชุ ม ชน และการใช๎ สถานที่ห๎องสมุ ดให๎เกิ ด
ประโยชน๑สูงสุด
‚ผมมาดูสภาพแวดล๎ อมทั้ง หลายทั้ง ปวง อันดับแรกผมต๎องปรับพื้นที่ บริเวณภูมิ ทัศน๑
ทั้งหลายทั้งปวงกํอนให๎เข๎าทํา ระยะที่สองผมจะขึ้นสูํห๎องตําง ๆ ห๎องพิเศษ ห๎องตําง ๆ
ตามกลุํ ม สาระตํ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น โดยเฉพาะห๎ อ งสมุ ด ถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ผมจะต๎ อ ง
พัฒนา… การปรับปรุงบริบทรอบ ๆ อาคาร แล๎วผมกาลังคิดวํา และปรึกษากับคณะครูวํา
สมมุติวําเราจะลงทุนปรับตบแตํงภายในและทาให๎มันดูดี ประตูหน๎าตําง เราคิดวํามันจะ
เหมาะสมไหม ทาเทําที่งบเราได๎ แตํก็จะพยายามรักษาสภาพนี้ให๎ดีไว๎กํอน แตํผมมีแนวคิด
อยูํแล๎ว ผมจะต๎องทาห๎องสมุดให๎เป็นเอกเทศแนํนอน และก็กว๎างขวาง คืออยากจะเอา
ออกแยกจากห๎องเรียน เพราะวําอาคารเรียนเราจ ากัด คือควรแยกห๎องเรียน ปัจ จุ บัน
ห๎องสมุดใช๎ 2 ห๎องเรียนและขยายด๎านหลังออกไป และได๎รับความอนุเคราะห๑จากพระที่
นับถือ แตํทํานมรณภาพเลยยังไมํได๎วางศิลาฤกษ๑ ตั้งใจวําจะสร๎างห๎องสมุด คิดวําจะเอา
แบบอาคารห๎องสมุดของพระเทพฯมาสร๎างให๎ เป็นแบบของห๎องสมุดประชาชนทํานจะ
สร๎างให๎ แตํเราก็ยังจะยืนตามเจตนารมณ๑ของทําน‛
‚พัฒ นาในด๎ า นกายภาพเน๎ น ใช๎ 5 ส. เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นภู มิ ทั ศ น๑ ใ ห๎ มี บ รรยากาศ รํ ม รื่ น
สวยงาม เป็นสัดสํวน มีการสํงเสริมการเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนและท๎องถิ่น เน๎นความพึงพอใจของผู๎รับบริการ เชํน โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ จัดทาสวนหยํอม สวนสมุนไพร โครงการปรับปรุง มุมให๎มีชีวิต เพื่อพิชิตใจผู๎อําน เชํน
มุมเด็ก มุมบริการอินเทอร๑เน็ต ที่อํานหนังสือบริเวณด๎านนอกโดยจัดสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อ
ตํอการเรียนรู๎ มีการแบํงสัดสํวนระหวํางที่อํานหนังสือ และสํวนจัดกิจกรรม เป็นต๎น‛
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‚ในเรื่องการรักษาความสะอาด การจัดภูมิทัศน๑ ให๎ดูสดชื่ น เมื่อกํอนนี้จะไมํมีใครมาเดิน
ออกกาลังกายในตอนเช๎า ๆ เย็น ๆ เพราะมันรก ทุกวันนี้มีคนแกํเขามาเดินออกกาลังกาย
ในสวน มันเหมือนสวนสาธารณะแหํงหนึ่ง เป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎‛
‚ได๎ จั ด ตกแตํ ง ภู มิ ทั ศ น๑ บรรยากาศ และสภาพแวดล๎ อ มจนเป็ น ที่ พ อใจของอ าเภอ
โดยเฉพาะโครงการห๎องสมุดพาเที่ยว...ได๎จัดทาเส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติแล๎วมาศึกษา
ค๎นคว๎าในห๎องสมุดฯ เมื่อมีข๎อสงสัยและมีใบงาน ใบความรู๎แกํผู๎มาศึกษาเส๎นทางเดินโดย
เดินผํานฐานความรู๎ตําง ๆ เชํน สวนกล๎วย สวนไผํ สมุนไพร
‚ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน๑ให๎มีบรรยากาศ รํมรื่น สวยงาม เป็นสัดสํวน มีการสัดสํวนการเรียนรู๎
ที่หลากหลายให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชน เชํน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ จัดทา
สวนหยํอม จัดมุมบริการอินเทอร๑เน็ตแยกเป็นสัดสํวน เพื่อสะดวกตํอผู๎ใช๎บริการเอื้อตํอการ
เรียนรู๎ เน๎นความพึงพอใจของผู๎รับบริการ‛
‚มีการปรับปรุงกายภาพอยํางมาก ปลูกต๎นไม๎ จัดโครงสร๎างพื้นฐานของห๎องสมุดเพื่อให๎
เป็นศูนย๑กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน คานึงถึงการปรับปรุงบรรยากาศทั้งภายในและ
ภายนอกให๎สะอาด รํมรื่น สะดวก สบาย นําดู นําทางาน การบริการดี และมีการสํงเสริม
การเรียนรู๎ที่หลากหลายให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชนและท๎องถิ่นเน๎นให๎ดึงดูดใจ
ประชาชนมาใช๎บริการ ‚
‚ห๎องสมุดจัดสภาพแวดล๎อมได๎รํมรื่น สวยงาม มีซุ๎มสาหรับจัดกิจกรรมตําง ๆ และจัดสร๎าง
เวทีส าหรั บการแสดงออกของเยาวชนในโอกาสตําง ๆ เชํ น วัน เด็ก วัน ขึ้นปี ใหมํ และ
กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิตอื่น ๆ จัดทาสถานที่ออกกาลังกายบริเวณห๎องสมุด ปลูกไม๎ดอก ไม๎
ประดับไว๎อยํางสวยงาม จัดครุภัณฑ๑เพียงพอตํอผู๎มาใช๎บริการ ได๎ดาเนินการปรับภูมิทัศน๑
บริเวณห๎องสมุดทั้งบริเวณ ทาสีใหมํในสํวนที่ทรุดโทรม ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ ซุ๎มอําน
หนังสือ มุมกาแฟ ‛
‚ปรับปรุงจัดห๎องสมุดในสวน ขยายพื้ นที่เพราะมีปัญหาพื้นที่ มีอาคารพื้นที่สาหรับคน
พิการ แตํยังขาดห๎องสาหรับคนพิการ‛
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‚บรรยากาศที่ดีของห๎องสมุดเป็นปัจจัยที่สาคัญอยํางหนึ่งที่จะกระตุ๎น ให๎ผู๎ใช๎บริการมี
ความพอใจที่จะเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด และสํงเสริมนิสัยรักการอํานได๎ ในเรื่องบรรยากาศ
นี้ห๎องสมุดให๎ความสาคัญและจัดไว๎ดีมาก มีหลายสํวนหลายมุม ตามที่ผู๎ใช๎ห๎องสมุดจะ
เลือกใช๎ตามความพอใจ ดูมีชีวิตชีวาสมเป็นห๎องสมุดมีชีวิต‛
‚การพัฒนาบรรยากาศภายในห๎องสมุดให๎สํงเสริมการเรียนรู๎มากยิ่งขึ้น ได๎จัดให๎มีมุม
ตํางๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งปรับปรุงสิ่งที่มีอยูํแล๎วให๎นําดูขึ้น‛
‚ด๎านบรรยากาศกาลังทาให๎ดี ภายในจะปรับปรุง รู๎สึกวําตอนนี้ผมกาลังหางบฯ ในสํวน
หนึ่งที่จะตบแตํงภายใน และก็จะปรับให๎เป็นบรรยากาศ พอเข๎าไปให๎มันตื่นตา ตื่นใจ และ
จะปรับเสริมเครื่องปรับอากาศเข๎าไป‛
‚มีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกโดยรอบ แตํเนื่องด๎วยงบประมาณมีจากัดจึงไมํ
สามารถทาใหมํได๎ ทาได๎เฉพาะปรับปรุงให๎ดีขึ้น และอยากจะเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาให๎
สวยงามมากขึ้นและได๎มีการปรับปรุงมุมของเด็กโดยการปูพรหมให๎เด็กเลํน และได๎เปลี่ยน
พัดลมเนื่องจากตัวเดิมมีเสียงดัง‛
‚การพัฒนาห๎องสมุดประชาชนมีชีวิตโดยการใช๎ยุทธศาสตร๑พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มีมาตรการที่วําพบเห็น เย็นตา เข๎ามา เย็นใจ ภูมิทัศน๑สดใส ถูกใจประชาชน‛
‚เป็นสถานที่ที่ผู๎ใช๎ได๎ใช๎เป็นสถานที่ศึกษาค๎นคว๎า พักผํอนหยํอนใจได๎ด๎วย มีคอมพิวเตอร๑
ที่เข๎าใช๎อินเทอร๑เน็ตได๎ มีมุมพักผํอน ผู๎ใช๎ดูหนังฟังเพลงได๎ มีมุมเด็ก ที่มีของเลํน ผู๎ใช๎ที่
เข๎าห๎องสมุด ไมํจาเป็นต๎องอํานหนังสืออยํางเดียว นําจะมีที่ทานขนม มีที่ขายขนมนําจะมี
การใช๎สถานที่ของห๎องสมุด บริเวณห๎องสมุดให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด‛
‚ห๎องสมุดของเราตั้งอยูํชั้น 1 ของอาคารทาให๎สะดวกตํอการเข๎าใช๎บริการ และขยายพื้นที่
ด๎านข๎างออกไปให๎กว๎างขวางขึ้น ห๎องสมุดจัดแบํงพื้นที่เป็นสํวน ๆ ตามความต๎องการ
ของผู๎ใช๎ มีความรํมรื่นจากสํวนที่เป็นห๎องสมุดธรรมชาติ ซึ่งในสํวนนี้ผู๎ใช๎บริการและผู๎ที่มา
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เยี่ยมชมศึกษาดูงานพอใจมาก เพราะนอกจากรํมรื่นด๎วยพรรณไม๎ตําง ๆ แล๎วยังให๎ความรู๎
พรรณไม๎นั้นด๎วย‛
‛ด๎านกายภาพของห๎องสมุด ทาเลที่ตั้งเหมาะสมมากคืออยูํติดกับโรงเรียนมัธยมของ
อาเภอ โรงเรียนอื่น ๆ ที่อยูํใกล๎ เชํน โรงเรียนบ๎านคลองตางาว โรงเรียนอนุบาลโพทะเล
‚รัฐบารุง‛ ตลอดจนชุมชนในเขตเทศบาลก็อยูํใกล๎เชํนเดียวกัน ห๎องสมุดประชาชนอาเภอ
โพทะเลตั้งอยูํระหวํางชุมชนเขตเทศบาลและที่วําการอาเภอโพทะเล คือชุมชนเทศบาล
ประกอบไปด๎ว ย โรงเรียน ชุ ม ชนในเขตเทศบาล ส านัก งานที่ดิ น อาเภอ ศูน ย๑ฯ กศน.
อ าเภอ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ สํ ว นที่ วํ า การอ าเภอประกอบไปด๎ ว ย สถานี
ตารวจภูธร สํวนราชการอื่น ๆ ของอาเภอ และวิทยาลัยชุมชน‛
1.4.4 ทรัพยากรสารสนเทศ ห๎องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบหลากหลาย
นอกจากสื่อสิ่งพิมพ๑ ได๎แกํ หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ๑แล๎ว ยังจัดหาสื่อโสตทัศน๑และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑มากขึ้น ในด๎านเนื้อหา มีการพิจารณาความหลากหลายของเนื้อหา ความทันสมัย
และสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎ การให๎ความสาคัญกับผู๎ใช๎ โดยสอบถามความต๎องการ
ของผู๎ใช๎ในรูปแบบตํางๆ เชํน การสํงแบบสอบถาม การจัดทาสมุดเสนอแนะ มี คณะกรรมการ
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศและมีแผนการดาเนินงาน ห๎องสมุดที่มีปัญหาขาดแคลนงบประมาณ
ได๎ใช๎แนวทางสร๎างความรู๎โดยการผลิตเอง และที่สาคัญห๎องสมุดให๎ความสนใจและความสาคัญ
กับสารสนเทศท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
‚ห๎องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎ใช๎ การอนุรักษ๑ภูมิปัญญาและสารสนเทศท๎องถิ่น จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
หนังสือ/สื่อ มีตัวแทนนักศึกษา กศน. ครูศูนย๑การเรียนชุมชน จัดทาแบบสารวจความ
ต๎องการสื่อของผู๎ใช๎ บริการเพื่อให๎ได๎สื่อที่ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการอยูํเสมอ
จัดทาแผนการจัดซื้อหนังสือและสื่อโดยจัดชํวงเวลาที่เหมาะสมตามความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ และจัดหาหนังสือ/สื่อที่ทันสมัย ตรงใจผู๎อําน เหมาะสมกับวัย สนุกสนาน
จูงใจผู๎อํานเกิดความเพลิดเพลิน สํงเสริมจินตนาการ และสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎ในวิถี
ชีวิตได๎‛
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‚ถ๎า เป็ น ผู๎ สู ง อายุจ ะสนใจหนัง สื อเกี่ย วกับ ธรรมะ ขอให๎ เ ป็น ตั วหนัง สื อตั ว โต ๆ หนํ อ ย
สํ วนใหญํ ตัวหนัง สื อธรรมดาเขาสนใจในเรื่องจิ ตวิ ญญาณ การเวียนวํายตายเกิดการ
ประเมินผลเข๎าไปในชุมชนโดยการเสวนา (การโสกัน) ถ๎าเป็นคนรุํนใหมํหนํอย คนรุํนใหมํที่
มีครอบครัวแล๎ว เขาจะสนใจหนังสือคูํสร๎างคูํสม เกี่ยวกับดาราคนนั้น คนนี้ เป็นก๏อดซิบ
ลักษณะนั้น ถ๎าเป็นเด็กจะชอบการ๑ตูน เหมือนที่เป็นขําวพบวําเด็กชอบหนังสื อการ๑ตูน
ญี่ปุ่น เราจะหาการ๑ตูนญี่ปุ่นดี ๆ ที่มีคุณคํามาให๎เขาอํานได๎หรือเปลําแคํนั้น‛
‚ห๎องสมุดจัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ๑ วารสาร หลากหลายตามที่ผู๎ใช๎ต๎องการ ให๎ผู๎ใช๎เสนอ
ชื่อหนังสือ และรํวมในการจัดซื้อ นอกจากนี้ยังจัดหาและบริการมุมภูมิปัญญาราชบุรี
ของดีของจังหวัด จัดทาเว็บไซต๑ข๎อมูลความรู๎เกี่ยวกับราชบุรี เผยแพรํไว๎บนเว็บไซต๑ของ
โรงเรียน เป็นผลงานการค๎นคว๎าและการจัดทาของนักเรียนและมีสํงประกวดได๎รับรางวัล
ด๎วย‛
‚มีการสอบถามความสนใจ การทาแบบสอบถาม มีการจัดเก็บข๎อมูลท๎องถิ่น และจัดทา
หนังสือประวัติศาสตร๑พิษณุโลก‛
‚เน๎นการจัดให๎มีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ๑ และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑เพื่อให๎บริการกับผู๎ มา
ใช๎บริการอยํางเพียงพอหนังสือพิมพ๑ จานวน 4 ฉบับตํอวัน วารสาร จานวน 11 ชื่อเรื่อง‛
‚จะต๎องเป็นสื่อที่หลากหลาย เหมาะกับวัย เหมาะกับเพศ อายุ เหมาะกับบริบท เหมาะกับ
อาชีพ จะต๎องมีสื่อที่หลากหลาย อยํางเชํน ชาวไรํ ชาวนา เขาต๎องการอะไร ต๎องการรู๎อะไร
สื่ อ ตั ว นั้ น จะต๎ อ งมาเป็ น แนวทาง หรื อ เป็ น ตั ว แทนของรั ฐ บาล ต๎ อ งเป็ น ความรู๎ เ ดิ ม ที่
เชื่อมโยงกับเขา ไมํให๎เขาเริ่มต๎นใหมํทาอยํางไรถึงจะดี ที่ผมยกตัวอยํางเพราะอะไร เอา
นักวิชาการมาพูดการปลูกมัน การปลูกอ๎อย ทั้งที่เขาไมํได๎แตะ ไมํได๎จับเขาก็จะพูดไปตาม
ทฤษฎี ที่ผมพูดถึงสื่อที่ ตํอยอดได๎เลย ทาอยํางไรถึงจะหาคนที่ประสบผลสาเร็จเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ในท๎องถิ่นเรานี้แหละมาตํอยอดให๎ ...ที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ประสบผลสาเร็จ
แล๎วที่จะมาตํอยอด‛
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‚ให๎แนวทางไปวําจะทาอะไรให๎หนังสือเพิ่ม นอกจากที่เราจัดหามาในราคาแพง ๆ เรา
สามารถที่ จ ะท าเสริ ม ได๎ ไ หม เชํ น สาระท๎ อ งถิ่ น หรื อ สื่ อ ตํ า ง ๆ เชํ น ครู ที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิ ว เตอร๑ ส ามารถที่ จ ะท าสื่ อ ไอที ไ ด๎ ไ หม เขาก็ ท า มี ซี ดี สรภั ญ ญะ นอกนั้ น ก็ เ ป็ น
นวั ต กรรมใหมํ ๆ ใครมี แ นวคิ ด ใหมํ ๆ ลองสร๎ า งมา ถื อ วํ า เป็ น เบสแพรคทิ ส (best
practice) ของแตํล ะคน ทุ กคนจะต๎ องเรีย นรู๎ และท าเป็น ก็ ร วบรวมผญา คาคม (ทาง
โรงเรียนมีการให๎ทาใบงานใสํในบั้งความรู๎นาไปให๎ผู๎ปกครอง) ตัวนั้นผมให๎แนวทางสร๎าง
ความรู๎ ฝากความรู๎ให๎ผู๎ปกครอง‛
1.4.5 เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาห๎องสมุด
สมัยใหมํในทุกๆ ด๎าน ห๎องสมุดมีก ารจัดหาและให๎บริการเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑อานวย
ความสะดวกแกํผู๎ใช๎มีจานวน เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินเทอร๑เน็ต ได๎เข๎ามามีบทบาททั้งในด๎านการ
บริการและการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารของห๎องสมุด และได๎รับความสาคัญ
จากผู๎บริหารในการขยายบริการเพิ่มขึ้น อยํางไรก็ตามห๎องสมุดบางแหํงยังประสบปัญหาเรื่อง
เครือขํายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
‚จัดให๎มีคอมพิวเตอร๑ส าหรับการสื บค๎น และอินเทอร๑เน็ตไว๎บริการเพื่อการสืบค๎นอยําง
เพียงพอโดยบริการฟรี จัดให๎มีโทรทัศน๑และเครื่องเลํนซีดี เพื่อชมรายการตําง ๆ ตามความ
สนใจ มีมุมดูหนังฟังเพลง‛
‚มีเทคโนโลยีสิ่งอานวยความต๎องการของผู๎ใช๎บริการที่ทันสมัย สามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎
อยํางรวดเร็ว
‚เทศบาลจะมีศูนย๑ไอซีทีของเทศบาลกาลังดาเนินการและเมื่อแล๎วเสร็จ มีแผนจะเชื่อมโยง
กับห๎องสมุด และสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต‛
‚มีปัญหาระบบอินเทอร๑เน็ตของเรา การค๎นอินเทอร๑เน็ตยังช๎าบางวันก็เร็ว บางวันก็ช๎าและ
ตอนกลางคืน จะเร็วกวํากลางวัน ผมจึ ง คิดวํา มั นคุ๎ม ถ๎ามี คนใช๎ มี นักเรียนต๎องการใช๎
บุคลากรต๎องการใช๎ มีแล๎วราคาถูกและใช๎คุ๎มในงบประมาณที่เรามีอยูํ มีแนวคิดที่จะเพิ่ม
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คอมพิวเตอร๑ให๎กับห๎องสมุดแนํนอน ขณะนี้มี 3 ห๎อง 1 ห๎องไว๎สืบค๎น และอีก 2 ห๎องเอา
ไว๎เรียน‛
1.4.6 เครื่องมือเข้าถึง/สืบค้น/ค้นหา/ใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ห๎องสมุดให๎
ความสาคัญกับจัดระบบสืบค๎นที่งําย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย บางแหํงจัดระบบงํายๆ เชํน
การใช๎สี สัญลักษณ๑ หลายแหํงจัดระบบอิงมาตรฐานวิชาชีพ และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต๑ใช๎ ห๎องสมุดหลายแหํงสามารถสืบค๎นและค๎นหาทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด
ผํานอินเทอร๑เน็ต ผู๎ใช๎สามารถสืบค๎นด๎วยตนเอง มีบรรณารักษ๑และนักเรียนชํวยงานห๎องสมุดให๎
คาแนะนาและให๎ความชํวยเหลือในการสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด
‚ห๎องสมุดของเรามีระบบสืบค๎นที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัย โดยสามารถสืบค๎นผําน
อินเทอร๑เน็ต นักเรียนอยูํที่ไหนก็สามารถสืบค๎นหนังสือของห๎องสมุดได๎ วิธีการก็คือผู๎ใช๎
พิมพ๑หัวข๎อเรื่องที่ต๎องการ ก็จะได๎วําอยูํในหนังสือชื่ออะไร หมวดใด มีผู๎ยืมไปหรือการ
จัดทาเครื่องมือเข๎าถึง/สืบค๎น/ค๎นหา/ใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดที่สะดวกแกํผู๎ใช๎‛
‚มีการจัดทาระบบสืบค๎นด๎วยตัวเองไว๎บริการสมาชิก 2 ชุด‛
‚จัดทาป้ายแนะนาการสืบค๎นข๎อมูลห๎องสมุดด๎วยโปรแกรม P/S เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการเข๎าถึง
สืบค๎นและใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดอยํางสะดวกและมีประสิทธิภาพ‛
1.4.7 การบริการห้องสมุด แนวคิดของผู๎บริหารห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลในการบริการเน๎น
การบริการที่มีกลุํมเป้าหมายเป็นศูนย๑กลาง ห๎องสมุดประชาชนมีกลุํ มเป้าหมายที่หลากหลาย ทุก
เพศ ทุกวัย หลากหลายภูมิหลังด๎านการศึกษา และอาชีพ ตลอดจนความสนใจและความต๎องการ
และอื่นๆ สํวนห๎องสมุดโรงเรียนกลุํมเป้าหมายหลักคือครูและนักเรียน ขณะเดียวกันก็ได๎ขยาย
บทบาทถึงชุมชนด๎วย บริการของห๎องสมุดเป็นการบริการเชิงรุก เชํน ห๎ องสมุดเคลื่อนที่ การ
บริการโดยไมํคิดคําใช๎จําย การเปิดบริการนอกเวลาทาการและในวันหยุดราชการ การบริการที่มี
คุณภาพ สร๎างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น เข๎าถึงจิตใจและตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ มีการ
ใช๎จิตวิทยาการบริการ บริการที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎แตํ ละกลุํม เชํน การบริการสอน
การบ๎านแกํเด็กนักเรียน การบริหารจัดการการบริการที่มีประสิทธิภาพ การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (one stop service) การลดขั้นตอนการดาเนินงาน เชํน การนาเทคโนโลยีมาใช๎ในการ
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บริการยืมคืนโดยใช๎ระบบบาร๑โคด การรํวมมือกับหนํวยงานอื่น และการจัดทาคูํมือการใช๎ห๎องสมุด
การบริการที่ไ ด๎รับความสนใจอยํางกว๎างขวางจากผู๎ใช๎และห๎องสมุดทุกแหํงมีบริการคือบริการ
อินเทอร๑เน็ตของห๎องสมุดเป็นบริการโดยไมํคิดคําใช๎จํ าย มุํงเน๎นการให๎การศึกษา ค๎นคว๎าด๎วย
ตนเอง และการบันเทิงพักผํอนหยํอนใจของบุคคลและห๎องสมุดบางแหํงมีบริการสาหรับหนํวยงาน
ในชุมชนด๎วย รวมถึงบริการสารสนเทศท๎องถิ่นหรือภูมิปัญญาท๎องถิ่นซึ่งเป็นบทบาทสาคัญของ
ห๎องสมุด
‚บริการยืม-คืน หนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ใช๎ระบบเครื่องอํานบาร๑โค๎ดเข๎ามาชํวยลด
ขั้นตอนการให๎บริการ พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ๑ที่หลากหลายจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ (e-book)
จัดทาแฟ้มแนะนาเว็บไซต๑ที่นําสนใจเพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการได๎ศึกษาค๎นคว๎า จัดทาคูํมือการใช๎
ห๎องสมุดเพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการได๎ทราบระเบียบการใช๎ห๎องสมุด‛
‚เพราะครูแจ๎งวําการเตรียมการสอนสํวนใหญํจะมาค๎นหาความรู๎เพิ่มเติมจากอินเทอร๑เน็ต
เปิดฟรีตลอด ชุมชนอยากใช๎ก็เข๎ามาใช๎บริการ โดยเฉพาะนักเรียน ขณะนี้ให๎บริการห๎อง
อินเตอร๑เน็ตถึง 20.00 น ห๎องสมุดจะเปิดบริการถึง 18.00 น. เพราะ ผอ จะอยูํโรงเรียน
ตลอด และในวันเสาร๑-อาทิตย๑ที่เปิดบริการ‛
‚ขยายเวลาบริการจาก 16.30 ถึง 18.30 น. มีห๎องสมุดเคลื่อนที่ รํวมกับอาเภออื่น มี
ทีมงานจัดตกแตํงห๎องสมุดแกํผู๎สนใจในระบบโรงเรียน สพฐ.‛
‚การจัดบริการครอบคลุมกลุํมเป้าหมาย จัดทาโครงการ one stop service พิชิตใจลูกค๎า
บริการยืม-คืน หนังสือ/สื่อใช๎ระบบเครื่องอํานบาร๑โค๎ดเข๎ามาชํวยลดขั้นตอนการให๎บริการ
เปิดบริการหลังเวลาราชการ เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา ข๎าราชการ ได๎ศึกษาค๎นคว๎า
‚จัดบริการยืม-คืน โดยบาร๑โค๏ด สามารถบริการได๎อยํางรวดเร็ว เปิดบริการนอกเวลาในวัน
ปกติจนถึงเวลา 18.00 น. บริการสอนการบ๎านเด็กนักเรียนนอกเวลาโดยไมํคิดคําบริการ
โดยบรรณารักษ๑ห๎องสมุด‛
‚ห๎องสมุดให๎บริการยืม-คืนที่สะดวก และรวดเร็ว โดยใช๎ระบบบาร๑โค๎ดในการยืมคืนหนังสือ
ผู๎ใช๎ยืมหนังสือโดยไมํต๎องมีบัตร ใช๎เลขประจาตัว ซึ่งชํวยลดปัญหาความยุํงยากในการยืม
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หนังสือ ห๎องสมุดของเราให๎บริการในวันหยุด ผู๎ที่เข๎าใช๎บริการเป็นนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน และชุมชนด๎วย‛
‚การบริการของแตํละแหลํง จะต๎องมีผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญ เชํน สมมุติวําผมไปห๎องสมุด
ประชาชน ผมจะต๎องสามารถรู๎เลยวําประวัติความเป็นมาของไทย อักษรไทยมันมีที่มา
อยํางไร มั นมี กี่รูปแบบ และพยัญชนะ วรรณยุกต๑ ตัวสะกดการันต๑ มันมี ความเป็นมา
อยํางไร ผมเข๎าไปนั้นผมจะต๎องรู๎ทั้ง หลายทั้งปวงเกี่ยวกับภาษาไทย บริบทภาษาไทย
จะต๎องตอบได๎ทุกอยําง หรือตอบไมํได๎ผมก็จะต๎องค๎นได๎ทุกอยํางในตรงนั้น สาระสังคมก็
เชํนเดียวกันเป็นแนวคิดที่เจาะลึกได๎ทุกแขนงของกลุํมสาระสังคม วิชาภูมิศาสตร๑ หน๎าที่
พลเมือง ห๎องสมุดโรงเรียน กลุํ มเป้าหมายอันดับหนึ่งเป็น นักเรียนเป็นตัวยืน ผู๎ปกครอง
รองลงมา และประชาชน นิสิต นักศึกษา คิดวําคนจะมาใช๎บริการที่นี่เยอะเลย นักเรียนที่
จบไปจากที่นี่ทั้ง จากที่นี่และที่อื่นมาใช๎ บริการที่ห๎องสมุดเรา สํ วนมากเป็นศิษย๑เกําพา
เพื่อนมา จะค๎นอะไรก็มา‛
‚ผมมองในสามสํวน สํวนแรกคือหนังสือ สํวนที่สอง คือ ไอที เน๎นความสนุกสนานเมื่อเข๎า
สูํ IT เน๎นความสนุกสนานเป็นหลัก จะเน๎นให๎เด็กเข๎ามาใช๎บริการให๎มากขึ้น มาใช๎บริการ
กํอนแล๎วคํอยเสริมเข๎าไป สํวนที่สามเป็นกิจกรรมในด๎านหน๎า จะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น๎อยๆ เชํน
การแสดงดนตรี ใครสนใจดนตรี มาเรียนดนตรีที่ลานได๎ สนใจวาดรูป มาเรียนวาดรูป ใคร
สนใจเพ๎นเล็บ ใครสนใจดอกไม๎ประดิษฐ๑ หรืออาหาร เราสามารถเคลื่อนเข๎าไปสูํชุมชนได๎
และดึงเข๎ามาตรงนี้ก็ได๎ ให๎เกิดความหลากหลาย ไอทีจะนาเข้าสู่ชุมชนต่อไปนะ ดนตรีกับ
ไอที และหนังสือ จะเคลื่อนเข๎าสูํชุมชน เราวางรูปแบบไว๎พอสมควร เราจะไมํพูดถึงงบ
เราจะทาไปกํอนทาตามศักยภาพของเราจะทาได๎ เพราะสํวนหนึ่งเป็นนักศึกษาของเราซึ่ง
อยูํในชุมชนอยูํแล๎ว เราต๎องเข๎าไปบริการเขา และสํวนที่ได๎มาคือ พวกพ๎องเพื่อนฝูง พี่น๎อง
นักศึกษาเขาสนใจ เขาก็มารับบริการตรงนี้ได๎ มารํวมกันได๎‛
‚มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยตอบสนองตํอผู๎มารับบริการ จนต๎องขยายเวลาจาก 16.3018.30 น. เพื่อสนองตอบตํอกลุํมเป้าหมาย มีห๎องภูมิปัญญาท๎องถิ่นและกลุํมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่สามารถติดตํอได๎แบบตัวตํอตัวเมื่อผู๎ใช๎บริการต๎องการ‛
‚ใช๎เทคโนโลยีและทาให๎ประชาชนเข๎าใจและสามารถใช๎เทคโนโลยีงํายๆ‛
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ขณะเดียวกัน ผู๎บริหารก็ยังคาดหวังจะพัฒนาการบริการห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของชีวิตของคนโดยเพิ่มศักยภาพและบทบาทเชิงรุก บริการถึงตัวผู๎ใช๎ และแสดงถึงบทบาทของ
ผู๎บริหารในการเป็นผู๎นาทางความคิดด๎วย
‚จะต๎องพัฒนาไปสูํจุดนั้น ห๎องสมุดมีชีวิต ไมํใชํวําเราทาอยูํอยํางเดียว ทันสมัย แตํคนใช๎ไมํ
มาใช๎บริการเลย หาเกิดประโยชน๑ไมํ เพราะฉะนั้นกลุํมประชากรที่จะมาใช๎ จะต๎องให๎เขาเห็น
ความสาคัญวํามันเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตฉัน ทาอยํางไรจะพัฒนาวําฉันต๎องไปห๎องสมุด เมื่อ
วานฉั นไมํไ ด๎ ห๎องสมุด ฉั นไมํ ไปวันนี้ฉั นต๎องไปแล๎วละ ถ๎าไมํ มาฉั นขาดอะไรไปแนํ ๆ ทา
อยํางไรจะพัฒนาไปสูํตรงนั้นได๎ แล๎วคนที่บริการจะต๎องมีศิลปะพอสมควร มีเทคนิควิธีการ
ผู๎บริหารก็เชํนกัน ไมํใชํวําบรรณารักษ๑จะเอายังไง ก็วํากัน ยังไงก็เอา ผู๎บริหารต๎องเป็นหัว
เธอไปเห็ นอะไรมาดี ๆ เธอจะต๎ องนามาปรับปรุง เปลี่ ยนแปลง แตํ ทั้ง หลายทั้ ง ปวงต๎อ ง
สอดคล๎ องกัน เริ่ม ตั้งแตํผู๎บริหาร บรรณารักษ๑ นักเรียน ผู๎ ใช๎ บริการทุกคน ทาอยํางไรจะ
เหมือนเซเวํนอีเลเวํน ทาอยํางไรจะพัฒนาไปสูํตรงนั้นได๎ ไมํใชํวําลงทุนซะเยอะแยะ และ
ประชากรที่มาใช๎ไมํคุ๎มคํา ตอนนี้ผมกาลังหาเทคนิควิธีการจะทาอยํางไร ให๎ผํานให๎ได๎ ฉัน
ขาดไมํได๎หรอก ฉั นจะต๎องอํานหนัง สือ ไมํจ าเป็นต๎องมาห๎องสมุดก็ได๎ เออฉันอยากอําน
หนังสือโทรศัพท๑มาบรรณารักษ๑สามารถนาไปสํงได๎ เหมือนร๎านอาหาร ทาอยํางไรเราถึงจะ
บริการได๎ขนาดนั้น สมมุติวําวันนี้ผมอยูํที่บ๎านอยากอํ านหนังสือเรื่องนี้หรือวําผมอาจติดใจ
หนังสือเรื่องหนึ่งที่ขณะนี้กาลังออกขําว ที่ห๎องสมุดเรามีหรือเปลํา โทรศัพท๑มาโอมีซิ ถ๎าเขา
เข๎าอินเทอร๑เน็ตไมํเป็นทาอยํางไรเขาจะใช๎อินเทอร๑เน็ตได๎‛
1.4.8 กิจกรรมของห้องสมุด ห๎องสมุดมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน กิจกรรมสํงเสริม
การเรียนรู๎ กิจกรรมสํงเสริมการใช๎ห๎องสมุด ทั้งเป็นงานปกติของห๎องสมุดและเป็นโครงการพิเศษ
กิจกรรมของห๎องสมุดเป็นกิจกรรมเชิงรุก เชํน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ สัปดาห๑เยี่ยมบ๎าน มีกิจกรรมที่
หลากหลาย เปลี่ยนแปลง ทันตํอเหตุการณ๑ ง ตอบสนองความต๎องการ ความพึงพอใจผู๎ใช๎และ
เติมชีวิตให๎ห๎องสมุด เชํน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างเสริมนิสัยใฝ่รู๎และรักการอําน การพัฒนา
ความรู๎และทักษะการแสวงหาความรู๎และการใช๎ ห๎องสมุ ดแกํผู๎ ใช๎ การจั ดตั้ง ชมรมห๎องสมุ ด /มี
อาสาสมัครห๎องสมุด การสร๎างคูํมือถํายทอดความรู๎และกิจกรรมที่เกี่ ยวข๎องกับการใช๎เทคโนโลยี
เชํน การใช๎อินเทอร๑เน็ตได๎รับความสนใจมากขึ้น มีการบริหารจัดการโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน มีการลงนามความรํวมมือในการทางาน การสร๎างเครือขําย มีการวางแผนการจัดกิจกรรม
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อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ ก ต๑ ใ ช๎ และกิ จ กรรมของห๎ อ งสมุ ด ยั ง มี
ความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องมือการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุด
‚สํงเสริมการจัดกิจกรรมและการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเป้าหมาย สํงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานอยํางสม่าเสมอ จัดกิจกรรมเชิงรุกรํวมกับ
เครือขําย เชํน อาเภอ โรงเรียน อาสาสมัคร บรรณารักษ๑น๎อย ครูศูนย๑การเรียนชุมชนทั้ง 7
ตาบล เชํ น โครงการอาสาพาไป โดยอาสาสมั ครชํ ว ยงานห๎องสมุ ด น าหนัง สื อ วารสาร
หนังสือพิมพ๑ที่ได๎รับบริจาคนาไปยังที่อํานหนังสือประจาหมูํ บ๎าน ร๎านค๎า ที่รอรถโดยสาร
ประจ าทาง เป็นต๎น ประสานงานรํว มกับครูศูนย๑การเรียนชุ ม ชนทั้ง 7 ตาบล จั ดเตรียม
หนังสือ วารสาร ให๎ศูนย๑การเรียนละ 50 รายการ แตํละเดือนให๎หมุนเวียนไป‛
‚สํงเสริมและสนับสนุนให๎เยาวชนและประชาชนเกิดการแสวงหา สั่งสมความรู๎และรักการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ในชุมชน โดยนาความรู๎ที่ไ ด๎รับไปประยุกต๑ใช๎เป็น
การสํ งเสริมและจูง ใจให๎ผู๎ใช๎ บริการได๎เรียนรู๎อยํางสร๎างสรรค๑ ผสมผสานภูมิปัญญาของ
ท๎องถิ่นเข๎ากับนวัตกรรม องค๑ความรู๎ โดยดารงรักษาเอกลักษณ๑ตามบริบททางสังคมของ
ชุมชน‛
‚เราต๎องจัดกิจกรรมในเชิงรุกเพื่อเข๎าหาประชาชน เชํน ผมทากิจกรรมหมุนเวียนกระเป๋า
หนังสือโดยให๎สถานศึกษาในจังหวัดเข๎ารํวมโครงการและเชิญบรรณารักษ๑มาชี้แจงแนวทาง
แตํละเดือนหนังสือจะถูกหมุนเวียนไปตามสถานศึกษาๆ สิ้นเดือนหนังสือจะกลับเข๎ามาที่
ห๎องสมุดและเปลี่ยนหนังสือใหมํเพื่อนาไปให๎บริการตํอไป และประเด็นที่ 2 คือหนํวยงาน
ราชการที่เกีย่ วข๎องที่มีคนมาติดตํองาน เชํน สานักงานที่ดินจังหวัด ขนสํง ศาล ก็นาหนังสือ
หรือวารสารไปให๎บริการสิ้นเดือนก็นามาเปลี่ยนก็ได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดี และในสํวน
ของห๎องสมุดเองก็พัฒนาในเรื่องบรรยากาศภายในห๎องสมุดโดยการจัดให๎โลํง เพื่อให๎คนเข๎า
มาใช๎บริการได๎อยํางสบาย และเนื่องจากห๎องสมุดมีขนาดเล็ก ไมํมีงบประมาณในการตํอ
เติมทาได๎เพียงปรับปรุงบรรยากาศภายในให๎โลํงและแสงสวํางเพียงพอและให๎ผู๎มาใช๎บริการ
มีสํวนรํวมในการเลือกหนังสือ โดยการใช๎แบบสอบถามในการสารวจความต๎องการของผู๎มา
ใช๎บริการ‛
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‚จัดกิจกรรมห๎องสมุดเชิงรุกที่หลากหลาย เชํน โครงการห๎องสมุดบ๎านที่ตาบลทะนง
โครงการห๎องสมุดเคลื่อนที่ โครงการ Book Start โครงการขนาดยํอม จัดให๎มีอาสาสมัคร
ห๎องสมุด‛
‚ผมบอกวําคุณจะเอาอะไรก็ได๎ ไมํต๎องเอามาก สมมุติวํา ณ ขณะนี้กาลังฮอต (นิยม) เรื่อง
อะไร อยํางเมื่อกี่ เรื่องไข๎หวัดสายพันธุ๑ใหมํ 2009 เอาวิธีการป้องกันทาอยํางไรฝากไปให๎
ผู๎ปกครอง ผู๎ปกครองอํานไมํได๎ให๎ลูกอํานให๎ฟัง แล๎วจะรู๎ได๎อยํางไรวําเขาอํานหรือไมํอําน ผม
ก็จะตั้งครูประจาคุ๎มไปติดตามดูซิ ไปสอบถามผู๎ปกครองดูซิ เพราะจะมีสัปดาห๑เยี่ยมบ๎าน
ถามวําลูกได๎อํานหนังสือให๎ฟังหรือเปลํา ที่ฝากความรู๎มาถึงหรือเปลํา ที่เป็นตัวการันตี (เป็น
การประเมิน) ไปสอบถาม เพราะวําสํวนมากครูก็อยูํใกล๎ ๆ ถ๎าบอกเยี่ยมบ๎านวันเดียวก็เสร็จ
จุดแข็ง ของห๎องสมุ ด นําจะเป็นกิจกรรมที่เราเสริม สร๎างขึ้นมาที่เปลี่ยนอยูํตลอดเวลา มี
หนังสือใหมํเข๎ามาตลอดเวลา มีขําวใหมํ ๆ เข๎ามาให๎นักเรียนใช๎ตลอดเวลา และเวลาเข๎าไป
ใช๎บริการจะอบอุํน ถือเป็นจุดแข็ง มีหนังสือหลากหลายพอสมควร‛
‚เดิมห๎องสมุดไมํได๎จัดกิจกรรมเชิงรุก ปัจจุ บันมีการจั ดกิจ กรรมเชิ งรุกเพิ่ม มากขึ้น เชํ น
กิจกรรม ‚หนังสือขึ้นดอย‛ ‚รถพํวงปัญญา‛ได๎สนับสนุนสํงเสริมให๎ห๎องสมุดจั ดกิจกรรม
เพื่อให๎เข๎าถึงผู๎ใช๎ให๎มากขึ้น‛
‚พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและตํอเนื่อง โดยจัดทาปฏิทินความรู๎เพื่อให๎ผู๎ใช๎
บริการได๎ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมสํงเสริมการอํานของห๎องสมุดแตํละสัปดาห๑ที่จัดขึ้น เชํน
โครงการภาพสวยด๎วยมือน๎อง โครงการสํงเสริมอาชีพ การทาการบูรฟักทอง น้ายาล๎างจาน
ดอกไม๎จากผ๎าใยบัว เป็นต๎น‛
‚ห๎องสมุดไปสอดคล๎องกับแหลํงการเรียนรู๎ของการศึกษานอกระบบของเราเป็นการศึกษา
ตามอัธยาศัย กศน.เองมีแนวคิดตลอดวําจะพัฒนาสํวนนี้ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ชาวบ๎าน
ชุมชนได๎เข๎ามาศึกษาหาความรู๎ให๎เกิดการตํอเนื่อง ไมํวําจะเป็นกิจกรรมบันเทิง สนุกสนาน
จะได๎ความรู๎กลับไปเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้ การสํงเสริมการอํานทาโครงการใน
ลักษณะ Books Smiley IT เริงรํา Drama ลานเมือง มีทั้งกิจกรรม Books Smiley จะจัดหา
หนังสือที่คนอําน ได๎รับความบันเทิง สนุกสนาน ไมํเครียด ให๎ อยําง ขายหัวเราะ พวก
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ชาวบ๎านเขาชอบ เชํนคูํสร๎างคูํสม เราจะพยายามหลีกวิชาการ หนังสือวิชาการเขาจะไป
สืบค๎นได๎ในแหลํงมหาวิทยาลัยที่เป็นเฉพาะของเขา แตํของห๎องสมุดประชาชนเองเราจะ
คิดถึงชาวบ๎าน ‛
‚การจัดกิจกรรมของห๎องสมุดมีการจัดอยํางสม่าเสมอตํอเนื่องหลากหลาย บางกิจกรรมครู
ทั้งโรงเรียนรํวมมือกันจัดกิจกรรมและดูแลการอํานของนักเรียน นักเรียนทุกคนต๎องรํวม
กิจกรรมมีชั่วโมงรักการอําน กิจกรรมการอํานผํานชํวงชั้น มีกิจกรรมที่จัดให๎กับทั้งนักเรียนใน
โรงเรียนและตําง ๆ โรงเรียนด๎วย คือ คํายรักการอํานจัดขึ้นด๎วยการสนับสนุนจากองค๑กร
ภายนอก‛
‚เน๎นการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิถีไทย จัดห๎องสมุดเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู๎ ในสี่
โซน 54 ชุมชน ใช๎รถตู๎มาดัดแปลง และเชื่อมโยง ตํอยอดการจัดกิจกรรมกับกลุํมตํางๆ เชํน
เชิญอาสาสมัครมาประดิษฐ๑ ชมรมจักรยาน‛
‚มีการจัดกิจกรรมตําง ๆ ที่หลากหลาย มี อาสาสมัครห๎องสมุด มีการจัดทาคูํมือการใช๎
ห๎องสมุด มีการทาโครงการความรํววมือ MOU กับห๎องสมุดโรงเรียน 10 กวําแหํงภายใน
อาเภอปากชํอง‛
‚ เน๎นอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต ห๎องสมุดเคลื่อนที่ ‚อาเภอยิ้ม ‛ มีครูกศน. ตาบลและ
ภูมิปัญญาในท๎องถิ่นเป็นเครือขํายถํายทอดความรู๎‛
‚จัดโครงการห๎องสมุดเชิงรุก เชํน โครงการอาสาพาไป มีการประชาสัมพันธ๑สมาชิกห๎องสมุด
นาหนังสือ วารสารที่ได๎รับบริจาคไปให๎บริการที่อํานหนังสือประจาหมูํบ๎าน เพื่อบริการคนใน
ชุมชนที่หํางไกล จัดโครงการสื่อหมุนเวียนสูํศูนย๑การเรียนชุมชน ประสานงานความรํวมมือ
ครูศูนย๑การเรียนชุมชน 7 ตาบล โดยจัดเตรียมหนังสือ และวารสาร หมุนเวียนตามไปศูนย๑
การเรียน‛
‚เราทาในรูปแบบที่จะเอามอเตอร๑ไซด๑ คล๎าย ๆ ดิลิเวอรี่ เหมือนพิซซํา เป็นรูปแบบของเรา
เลียนแบบมา แล๎วเราจัดถุงหนังสือ หรือจัดกลํองหนังสือเข๎าไปสูํ ศูนย๑การเรียนรู๎ในชุมชน ซึ่ง
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เป็นหนังสือลักษณะสนุกสนาน เน๎นชาวบ๎านเป็นหลัก เอาไปวางไว๎ เมื่อถึงหนึ่งสัปดาห๑ เราก็
จะไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป กระจายไปเราจะเน๎นเขตเทศบาลกํอนอื่น‛
‚โครงการห๎องสมุดเคลื่อนที่ รํวมกับทางอาเภอจัดโครงการอาเภอเคลื่อนที่พบประชาชน โดย
ห๎องสมุดจัดแนะนาหนังสือ/สื่อ ที่นําสนใจให๎บริการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่และ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานสาหรับเด็ก ๆ เชํน ภาพระบายสี เกมตอบปัญหา เป็นต๎น‛
‚มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานให๎กับโรงเรียนในชุมชน ภายในอาเภอ มีการจัดมุมหนังสือ
ตามหมูํบ๎าน นาหนังสือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพไว๎บริการ มีนักเรียนที่อยูํในชุมชนนั้น
ชํวยกันดูแล และจัดหาหนังสือ/ครูและนักเรียนรํวมกัน ซึ่งเลือกหาหนังสือที่เหมาะสมกับวัยไป
บริจาคให๎กับโรงเรียนประถมในอาเภอ‛
‚บรรณารักษ๑จัดกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักเรียนมีความรักและภูมิใจในท๎องถิ่นของตนเอง ได๎นา
นักเรียนไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ในจังหวัด แล๎วให๎นักเรียนนามาเผยแพรํจัดนิทรรศการ
จัดทาโปสเตอร๑ ทาหนังสือเลํมเล็ก จัดทาเว็บไซต๑แนะนาจังหวัด‛
‚ห๎องสมุดมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานทั้งในและนอกโรงเรียน จัดตั้งชุมนุมห๎องสมุด
อาสาสมัครผู๎นาเยาวชนรักการอํานเพื่อรํวมจัดกิจกรรม มีการเรียนการสอนวิชา มีการจัดทา
คูํมือปฏิบัติงาน มีการเผยแพรํผลงานบนเว็บไซต๑ จัดทาคูํมือการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน
รูปแบบคํายรักการอําน‛
‚มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานอยํางสม่าเสมอ เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการมีสํวนรํวม สามารถปรับ
และประยุกต๑ใช๎ได๎ตามสภาพความพร๎อมและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น‛
‚จัดโครงการแนะนาการใช๎อินเตอร๑เน็ตสาหรับประชาชน เพื่อให๎คนในชุมชนสามารถศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎อยํางตํอเนื่อง รักการค๎นคว๎า เรียนรู๎ด๎วยตนเองทางอินเทอร๑เน็ตเพื่อให๎คนใน
ชุมชนได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต‛
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1.4.9 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ถึงผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย ทั้งภายในและ
ภายนอกด๎วยรูปแบบหรือชํองทางและวิธีการตําง ๆ อยํางเหมาะสม ตั้งแตํสื่อดั้งเดิม เชํน ป้าย
ประกาศ แผํนพับ จดหมายขําว นิทรรศการ สถานีวิทยุ หอกระจายขําว เสี ยงตามสาย วิทยุ
ชุมชน เคเบิลทีวีและ สื่อบุคคล คือ ครู ศลช ผู๎ใช๎บริการบอกตํอ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช๎
สื่อทันสมัย คือ เว็บไซต๑ มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครือขํายอินทราเน็ต สาหรับการสื่อสารภายใน
และเว็บไซต๑ของห๎องสมุดเป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารที่ทันสมั ย ทันเหตุการณ๑ อยํางไรก็ตาม
มุ ม มองที่ นํา สนใจคือ การด าเนิน การในด๎ านการสื่ อ สารและประชาสั ม พั นธ๑ ของห๎ องสมุ ดยั ง มี
ลักษณะตั้งรับและมีข๎อจากัดหลายประการ
‚มีการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมผํานสื่อตําง ๆ จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห๑ประชาสัมพันธ๑การจัดกิจกรรมของห๎องสมุดจากวิทยุชุมชน เสียงตามสายของเทศบาล อบต.
จัดทาแผํนพับประชาสัมพันธ๑การจัดกิจกรรม เชํน แผํนพับโครงการหนังสือเลํมแรก เพื่อ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ปกครองปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎กับเด็กกํอนวัยเรียนและจัดทา
เว็บไซต๑แนะนาห๎องสมุดมีการประชาสัมพันธ๑หลากหลายผํานสื่อตําง ๆ ทาให๎ประชาชน
รู๎จักห๎องสมุดมากขึ้น เชํน เว็บไซต๑ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน แผํนพับ เป็นต๎น‛
‚ในสํวนของการแนะนาการให๎บริการห๎องสมุด ผู๎อานวยการให๎ดาเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ๑ไว๎จุดสาคัญของอาเภอ และได๎นาป้ายประชาสัมพันธ๑การให๎บริการไว๎ตามห๎องสมุด
ตําง ๆ ในอาเภอมีห๎องสมุดประชาชน ห๎องสมุดเทศบาล‛
‚เดิมมีการจัดรายการวิทยุชุมชน จัดทาจดหมายขําว ซึ่งทั้งสองอยําง ใช๎เวลามาก
ปัจจุบันจึงเปลี่ยนมาเป็นการจัดทาเว็บไซด๑ห๎องสมุดแทน‛
‚ห๎องสมุดมีบริการคอมพิวเตอร๑และอินเทอร๑เน็ต โดยใช๎ระบบแลนไร๎สาย ผู๎ใช๎สะดวกใน
การใช๎ มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของห๎องสมุด ซึ่งอยูํบนเว็บไซต๑ของโรงเรียน ซึ่งพบวํา
ข๎อมูลที่ผู๎ใช๎ติดตํอกับห๎องสมุดได๎ทางนี้อินเทอร๑เน็ตไว๎ให๎บริการ ผู๎ใช๎เข๎าใช๎ได๎โดยไมํต๎อง
เสียคําบริการ‛
‚ขอแรงครู ศลช. เหมือนเดิม เข๎าพื้นที่รับสมัครสมาชิก อันดับแรกสมาชิกที่ควรจะได๎ คือ
นักศึกษาของเขานั้นแหละ นักศึกษาจะต๎องเข๎ามาศึกษาค๎นคว๎า ทารายงานอยูํที่นี่อยูํแล๎ว
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เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาใช๎บริการอยูํแล๎ว คุณต๎องสมัครสมาชิก การสมัครก็ไมํได๎เสียอะไร
เป็นบริการฟรี เพราะเป็นโครงการเรียนฟรี 15 ปี เด็กนักเรียนยังไมํทราบขําวการสมัคร
สมาชิกฟรี เพราะที่ผํานมาตัวห๎องสมุดเองไมํสามารถไปพูดคุยกับครูเขาได๎‛
‚มีกิจกรรมเยี่ยมบ๎าน เรียกเป็นคุ๎ม ไมํได๎เรียกวําชุมชน มีวิทยุกระจายเสียงของ อบต. และ
ของกานันผู๎ใหญํบ๎านแตํละคุ๎ม ให๎ครูของเราออกไปประชาสัมพันธ๑ มีครูสัมพันธ๑กับชุมชน
และผอ. ออกไปประชาสัมพันธ๑ เมื่อกํอนมีสถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนและยกเลิก
ไป และมาตํอแล๎วทุกวันอังคารเราจะไปเผยแพรํประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับงานในโรงเรียน
ของเรา โดยเฉพาะเกี่ยวกับห๎องสมุ ด มีการค๎นให๎บริการในเรื่องใดบ๎าง เกี่ยวกับแหลํ ง
เรียนรู๎ในโรงเรียนให๎บริการอะไรบ๎าง มีกิจกรรมฝากความรู๎สูํผู๎ปกครอง เมื่อเวลามีงานเชํน
การประกวดหมูํบ๎านหรือมีงานประเพณีตามชุมชนตําง ๆ คณะครูเราก็จะไปจัดนิทรรศการ
เผยแพรํผลงาน นานักเรียน ผลงานของโรงเรียนของเราไปเผยแพรํ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งที่จะ
ชํวยสํงเสริม โดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจกรรมห๎องสมุดนี่แหละ สํงเสริมการอํ านนี่ละ เราจะขน
ไปเลย ขนไปให๎เป็นตั้ง ...เราไปให๎แบบมีชีวิตชีวาซะหนํอย เมื่อมีกิจกรรมอะไร ชาวบ๎านจัด
กิจกรรมประกวดอะไร เราก็เอาไปตั้งตรงนั้นเป็นการโฆษณาเลย เอาเด็กไปแสดงเป็นการ
ดึง ความสนใจเด็ ก เด็กร๎อ งสรภั ญญะ เด็ก ฟ้อนร าตําง ๆ เขาก็ จ ะไปทานองนั้น เมื่ อ มี
กิจกรรมเราจะรํวมกับชุมชน โดยสอดแทรกเกี่ยวกับกิจกรรมรักการอําน….ในโรงเรียนมี
เสียงตามสายในโรงเรียน การประชาสัมพันธ๑ที่ดีที่สุดคือการไปแสดงผลงานของโรงเรียน
ตามที่ตําง ๆ ‚
‚ประชาสั ม พั น ธ๑ ข องเรายั ง เป็ น การตั้ ง รั บ เป็ น สํ ว นใหญํ

ใช๎ เคเบิ ลที วีแ ละวิ ทยุ ชุ ม ชน มี

ข๎อจากัดหลายด๎าน‛
1.4.10 ความร่วมมือและเครือข่าย ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลได๎พัฒนาความรํวมมือและ
เครือขํายกับชุมชนทั้งอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ โดยมีรูปแบบเครือขํายบุคคล ในรูป
คณะกรรมการห๎องสมุด อาสาสมัครห๎องสมุด เครือขํายผู๎ปกครอง เครือขํายสถาบัน เชํน กับ
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ห๎องสมุดเครือขํายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การใช๎
ทรัพยากรรํวมกัน การดาเนินกิจกรรมรํวมกัน และโดยเฉพาะเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑
นอกจากนี้ยังพบวํา ผู๎บริหารตระหนักวําตนจะต๎องมีบทบาทในการดาเนินการและบรรณารักษ๑ทา
เองตามลาพังไมํได๎
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‚สรรหาคณะกรรมการห๎ อ งสมุ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ระดมความคิ ด
แลกเปลี่ ย นเสนอแนะทางการบริ ห าร จั ด การพั ฒ นาห๎ อ งสมุ ด (ปี ล ะ 4 ครั้ ง ) จั ด ตั้ ง
อาสาสมัคร ชํวยงานห๎องสมุด เชํน โครงการอาสาพาไป โครงการบรรณารักษ๑น๎อย จัดทา
MOU (ข๎อตกลงความรํวมมือ) กับเครือขํายทั้งภาครัฐและเอกชนรํวมทากิจกรรม‛
‚การรํวมมือกับชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการห๎องสมุดและอาสาสมัครห๎องสมุด และ
กิจกรรมตําง ๆ เชํน Book Start กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันขึ้นปีใหมํ กิจกรรมรํวมมือ
เทศบาลโพทะเล‛
‚มีการจัดกิจกรรมตําง ๆ กับชุมชน เมื่อมีวันสาคัญตําง ๆ อยูํอยํางสม่าเสมอ มีอาสาสมัคร
ห๎องสมุดทุกวันเสาร๑ อาทิตย๑ มารํวมทางานกับเจ๎าหน๎าที่‛
‚ในด๎านความรํวมมือ นอกจากผู๎ปกครอง มีห๎องสมุดเครือขํายมนพื้นที่ มีการทาเอ็มโอยู
(ลงนามความรํวมมือ) ...ผมบอกวําเอาอยํางนี้แล๎วกันห๎องสมุดผมก็เหมือนห๎องสมุดทํานใน
สํวนใดที่ทํานไมํมีให๎มายืมที่ห๎องสมุดผมไป ในสํวนใดที่ห๎องสมุดผมไมํมีที่ทํานมีเกินผม
ผมจะยืมจากห๎องสมุดของทําน‚
‚ภายในหนํวยงาน การดาเนินงานยังเป็นไปตามระบบเดิม แตํมีการประสานงานโดยใช๎
ระบบเครือขํายภายนอกมากขึ้น มีการประสานงานกับหนํวยงานภายนอกมากขึ้น เชํน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทศบาล มีความรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ มากขึ้น พึงพอใจ
มีเครือขํายเพิ่มขึ้น ได๎รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากหลายด๎าน‛
‚ในการพัฒนาห๎องสมุดตามที่ได๎วางแผนไว๎นั้น ได๎รับการสนับสนุนจากองค๑กรภายนอก
หลายองค๑กร มีผลทาให๎ห๎องสมุดพัฒนามาได๎ระดับนี้ ห๎องสมุดมีอาสาสมัครที่จัดตั้งขึ้น
ซึ่งเป็นนักเรียนที่ชํวยด๎วยความสมัครใจมีทั้งที่ชํวยงานด๎านบริการ และชํวยจัดกิจกรรม
สํงเสริมการอําน‛
‚หนํวยงานใกล๎เคียงกันทางานแยํงกัน ที่นี่ก็มีลักษณะเดีย วกัน แตํสํวนหนึ่งที่จะทาได๎ใน
เรื่องของเครือขําย เครือขํายในลักษณะไอที ซึ่ ง เป็นจุดอํอนอยูํแล๎ ว หลายสํ วนอาจมา
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รํวมมือกัน ...เอาห๎องสมุดเข๎าไปเชื่อมโยงในการสํงเสริมการอําน คือ Book Smiley IT
เริงรํา ให๎แทรกเข๎าไปทุก ๆ สํวน เราจะจัดถ๎าเด็กสนใจดนตรี เราจะจัดครูดนตรีไปสอนให๎
ถ๎าเด็กสนใจกิจกรรมการละเลํน การแสดงมายากล การแสดงแจปปิ้ง เราก็จะหาครูสํวนนี้
ไปสนับสนุน‛
‚จุดของเราที่จะทา คือ ขยายเครือขํายจากจุด ๆ นี้จุดเดียวเข๎าไปในชุมชน‛
‚ความรํวมมือ กับโรงเรียน และแหลํงเรียนรู๎เป็นหน๎าที่ที่งานบริหารเองต๎องไปทาข๎อตกลง
กับสถานที่โรงเรียนตําง ๆ มีแผนตอนที่ผมอยูํอาเภอได๎ดาเนินการ แตํในจังหวัดมีข๎อจากัด
ต๎องคํอย ๆ แก๎ไขกันไป‛
‚ยุทธศาสตร๑การให๎บริการครอบคลุมกลุํมเป้าหมาย มีมาตรการที่วําบริการเป็นเลิศเกิด

ความประทับใจ ยุทธศาสตร๑ภาคีเครือขํายรํวมใจในห๎องสมุดมีมาตรการที่วํากิจกรรม
หลากหลายเครือขํายเข๎มแข็ง สองยุทธศาสตร๑เชื่อมโยงกัน‛
1.5 แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาบทบาทของห๎องสมุดให๎เป็นมากกวําห๎องสมุด โดยเน๎นการเป็นแหลํงเรียนรู๎
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑
‚แหลํงเรียนรู๎วัฒนธรรม แหลํงเรียนรู๎ด๎านประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นที่มีชีวิต เมื่อเข๎าไปจะรู๎
เลยวําฉันอยูํที่ไหน มาจากไหน กาฬสินธุ๑ ทําคันโท ยางอู๎ม คืออะไร และทุกอาเภอของ
กาฬสินธุ๑คืออะไร จะรู๎ เอากาฬสินธุ๑เป็นหลักกํอน อาเภอตําง ๆ ตอนนี้เขาก็รวมข๎อมูลใน
เขตพื้นที่... อีกด๎านหนึ่งจะเป็นแหลํงเรียนรู๎ทางด๎านสังคมศาสตร๑ จัดตามกลุํมการศึกษา
คือเข๎ามาจะเป็นแหลํงเรียนรู๎ทั้งหมด ภายใต๎ห๎องสมุดมีชีวิต เข๎ามาที่นี่คาวําห๎องสมุดหรือ
นําจะเป็นอุทยานการศึกษามากวํามันจะใหญํกวําห๎องสมุด เป็นปัจจัยหนึ่งของตัวนั้น
ห๎องสมุดมีชี วิตมันมีอะไรบ๎างมันจะไมํมีเฉพาะหนังสือ จะมีหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อยําง
กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑ เมื่อเข๎าไปคุณจะสัมผัสความเป็นวิทยาศาสตร๑ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียนหรือชุมชนหรือประชาชนให๎มากขึ้น‛
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1.6 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมี
ชีวิตของสานักงานอุทยานการเรียนรู้ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนและประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ผู๎บริหารต๎องการได๎องค๑ความรู๎ การเป็นเครือขํายของสอร.และต๎องการให๎สอร.ทางาน
เชิงรุกถึงห๎องสมุดในตํางจังหวัด ประชาสัมพันธ๑หนํวยงานและโครงการให๎มากขึ้น เนื่องจากใน
ตํางจังหวัด ยังมีระดับผู๎บริหารที่ไมํรู๎จักจานวนหนึ่ง และมีบทบาทในการสร๎างองค๑ความรู๎ห๎องสมุด
มีชีวิต
‚ทาอยํางไรเราถึงจะเป็นเครือขํายของ TKpark ได๎ ทาอยํางไร TK Park ถึงจะบริการพวก
เรา TK Park ไมํจาเป็นต๎องอยูํที่กรุงเทพฯ นําจะมี TKpark ที่อมก๐อย TKpark ทาอยํางไร
ถึงจะทาตรงนั้นได๎ และก็รูปแบบในการจัด ทาอยํ างไรเราถึงจะได๎รูปแบบของ TKpark ถ๎า
เราไมํเดินไปดู TKpark TKparkควรจะเดินมาหาเรา ณ ขณะนี้ต๎องยอมรับกลยุทธ๑ในการ
ขับเคลื่อน และประชาสัมพันธ๑ TK Park จะต๎องออกมากํอน มาหากลุํมประชากร เหมือนที่
โรงเรียนเราออก ณ ขณะนี้ …ทาอยํางไร TK Park ถึงจะทาอยํางนั้นได๎ในเรื่องของ
โครงการอบรมและประกวดนําจะตํอเนื่อง ถ๎าไมํตํอเนื่องนําเสียดายที่สุด ในด๎านบุคลากร
ควรได๎ รับการพัฒ นาให๎มี ความเข๎าใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ไมํ จ าเป็นต๎อ งสํ ง บรรณารักษ๑ไ ป
พัฒนาควรที่จะเป็นใครก็ได๎‛
‚ ณ ขณะนี้ถามวํา คนรู๎จัก TKpark มากน๎อยเพียงใด เพราะฉะนั้นทาอยํางไร ที่อื่นยังไมํ
ทราบเลย บางโรงเรียนไมํรู๎เลย ตอนที่ได๎รับรางวัลของ TKpark เขาประกาศในที่ประชุม
ผู๎บริหาร ผู๎บริหารบางคน หรือครูบางคนของโรงเรียนอื่นยังไมํรู๎จัก TKpark นี่คือคาถามวํา
ตัวนี้จะทาอยํางไร โดยเฉพาะห๎องสมุดโรงเรียนตําง ๆ ทาอยํางไร เขาถึงจะรู๎ TKpark หรือ
ผู๎บริหารสถานการศึกษาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ นําจะรู๎จักเกี่ยวกับ TKpark กลุํม
ผู๎บริหารยังถามกันอยูํเลยวํา TKpark คืออะไร เพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหา เป็นคาถาม
กลับไปยัง TKpark …TKparkจะต๎องมีกลยุทธ๑วิธีการที่จะออกสูํประชาชน ประชาสัมพันธ๑
ให๎ ประชาชนได๎รั บทราบ ผมชื่ นชมเสมอ เมื่ อกํอ นสมั ย ของ ดร.สิ ริกร มณี รินทร๑ จะมี
รายการ TKpark ทุกวันพฤหัสบดี ของทางชํอง 11 ‛
‚เสนอแนะให๎มีการประชาสัมพันธ๑โครงการในภาพกว๎างเพื่อสํงเสริมภาคยํอยของแตํละ
กศน.เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจตรงกัน เสนอให๎มีการผลิตสื่อในเชิงประชาสัมพันธ๑โครงการและ
ผลิตสื่อที่ให๎ความรู๎ที่สอดคล๎องกับโครงการเพื่อให๎เราเผยแพรํ‛
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‚การให๎เงินของสอร. เป็นการจุดประกายการทางานตํอเนื่อง สอร. ควรพัฒนาองค๑ความรู๎
ของตนเอง เป็นรูปแบบของตนเอง การถํายทอดความรู๎‛
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุด
ผลการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดครอบคลุมประเด็นผู๎ใช๎และการใช๎ห๎องสมุด การ
รับทราบข๎อมูลขําวสารโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 และการได๎รับรางวัล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานห๎องสมุด ด๎านสภาพ ภูมิทัศน๑และบรรยากาศของห๎องสมุด
ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทาเครื่องมือ สืบค๎น เข๎าถึง
สารสนเทศการจั ดบริการห๎องสมุ ดที่ มี คุณ ภาพการจั ดกิจ กรรมห๎องสมุ ด การสื่ อสารและการ
ประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุดการสร๎างความรํวมมือความพึงพอใจด๎านตํางๆ ตํอบรรณารักษ๑ สมาชิก
ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก าร ความรํ ว มมื อ และเครื อ ขํ า ย แนวทางในการพั ฒ นาโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิตเพื่อให๎ตํอเนื่องและข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได๎ดังนี้
2.1 ผู้ใช้และการใช้ห้องสมุด
กลุํมผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดมีหลากหลาย ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ทุกวัย ทั้ งเด็ก
วั ย รุํ น ผู๎ ใ หญํ ผู๎ สู ง อายุ ทั้ ง กลุํ ม นั ก เรี ย นอนุ บ าล นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู๎ประกอบอาชีพหลากหลาย เชํน ครู อาจารย๑ ข๎าราชการ ข๎าราชการ
บานาญ พํอค๎า แมํค๎า เกษตรกร แมํบ๎าน ผู๎ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต๎น
ผู๎ใช๎มีวัตถุประสงค๑ในการใช๎ห๎องสมุดแตกตํางกันไป ได๎แกํ เพื่อการศึกษา ค๎นคว๎า
หาความรู๎ ความบันเทิง พักผํอนหยํอนใจ เพื่อใช๎สถานที่อํานหนังสือ สถานที่นัดพบ พบปะเพื่อน
สํวนใหญํมาใช๎บริการสัปดาห๑ละ 3-5 วัน ผู๎มาใช๎บริการเป็นประจาทุกวั น ให๎เหตุผลวําห๎องสมุดอยูํ
ใกล๎บ๎าน
บริการของห๎องสมุดที่ผู๎ใช๎ใช๎ เป็นประจ า ได๎แกํ บริการอํานหนัง สือ บริการยืม คืน
หนังสือ บริการอินเทอร๑เน็ต
ทรั พ ยากรสารสนเทศของห๎ อ งสมุ ด ที่ นิ ย มใช๎ ได๎ แ กํ หนั ง สื อ พิ ม พ๑ วารสารและ
นิต ยสาร หนั ง สื อ ซี ดี ร อม เนื้ อ หาของทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ส นใจอํ า น แตกตํ า งกั น ไปตาม
วัตถุประสงค๑ เชํน นักเรียน นักศึกษาใช๎ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการเนื่องจากมีวัตถุประสงค๑
ในการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการค๎นคว๎าเขียนรายงาน ทาการบ๎านสํงครู สํวนผู๎ใหญํ เชํน แมํบ๎าน อําน
หนัง สื อสารคดี นวนิ ยาย ผู๎ สู ง อายุสนใจเรื่อ งเกี่ ยวกั บสุ ขภาพและธรรมะ นอกจากนี้ ยัง พบวํ า
ห๎องสมุดประชาชนหลายแหํงเป็นแหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่นโดยครูพานักเรียนมาศึกษาดูงาน มา
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ค๎นคว๎าจากห๎องสมุด และครูอนุบาลพาเด็กมาห๎องสมุดและรํวมกับบรรณารักษ๑จัดกิจกรรมเลํา
นิทาน เนื่องจากห๎องสมุดมีมุมเด็กและมีหนังสือเด็กที่ทันสมัย
2.2 การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่
2 และการได้รับรางวัล
ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดสํวนใหญํโดยเฉพาะผู๎ใช๎ที่เพิ่งมาใช๎บริการในชํวงไมํนานมานี้จะไมํ
รับทราบข๎อมูลขําวสารโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 และการได๎รับรางวัล
บางคนเคยเห็นโลํรางวัล หลายคนไมํเคยเห็น
‚เคยเห็นวําติดป้ายใหญํเมื่อปีที่แล๎ว แตํปัจจุบันรื้อออกไปแล๎วเพราะปลวกขึ้น ไมํทราบ
วําการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการได๎จากการรับรางวัล อาจจะเป็นเพราะวํา
ห๎องสมุดต๎องการเปลี่ยนแปลงเอง‛
‚บรรณารักษ๑ไมํจัดทาป้ายประกาศวําได๎รับรางวัล คิดวํา บรรณารักษ๑สมถะเกินไป
ภูมิใจอยูํคนเดียว‛
‚เห็นโลํรางวัล แตํไมํทราบวําได๎รับรางวัลอะไร เพราะตั้งไว๎ในชั้นวางสูงกวําสายตา‛
‚ โลํรางวัลตั้งวางไว๎หลังเคาน๑เตอร๑บริการ ไมํสะดุดตา ผู๎ใช๎มองไมํเห็น ไมํมีการ
ประชาสัมพันธ๑ตํอเนื่อง‛
อยํางไรก็ตามผู๎ใช๎แสดงการมีสํวนรํวมและทัศนคติที่ดีตํอการได๎รับรางวัลของห๎องสมุด ดัง
ตัวอยําง
‚ตอนสมัคร ก็ลุ๎นรางวัลการประกวดด๎วย‛
‚ผู๎ใช๎บริการเชียร๑ให๎เข๎าประกวด ไมํคาดคิดวําจะชนะเลิศ แตํเห็นวําบรรณารักษ๑มีสํวน
รํวมกับชุมชนดี หากไมํได๎รางวัลก็ไมํเป็นไร‛
‚เคยเห็นโลํรางวัล เพราะบรรณารักษ๑ถือมาอวด‛
‚ทุกคนที่ทราบวําห๎องสมุดได๎รางวัลชนะเลิศ ดีใจมาก‛
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‚คิดวําห๎องสมุดได๎รางวัลชนะเลิศ เพราะมีกิจกรรมกับชุมชนดีมาก‛
‚รู๎สึกปลื้มใจมากที่หอสมุดได๎รับรางวัล‛
‚รู๎สึกภูมิใจที่ห๎องสมุดได๎รับรางวัล สมควรบอกตํอ เพราะมีคนมาใช๎หมุนเวียน เสาร๑อาทิตย๑คนแนํนมาก มีคนใช๎วันละ 400-500 คน หนังสือไมํพอ ต๎องมารอคิว‛
‚รางวัลทาให๎เกิดการกระตือรือร๎น เป็นที่เชิดชูของจังหวัด‛
ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดที่รับทราบข๎อมูลขําวสารโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 2 และการได๎รับรางวัลรับทราบข๎อมูลขําวสารจากสื่อที่หลากหลาย ได๎แกํ สื่อบุคคล คือ
บรรณารักษ๑ ครูอาจารย๑ เพื่อนสมาชิก การบอกขําวกันตํอๆ และผํานสื่อ หลากหลาย ได๎แกํ ป้าย
ประกาศของห๎องสมุ ดและของหนํวยงานที่สั ง กัด ประกาศเสียงตามสายในโรงเรียนโลํ รางวัล
สื่อมวลชนในท๎องถิ่น หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน แผํนพับประชาสัมพันธ๑ เป็นที่นํา
สังเกตวําสื่อท๎องถิ่นเป็นชํองทางสาคัญที่มีบทบาทในการกระจายข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการฯ
มีผู๎ใช๎บางคนทราบขําวจากหนังสือพิมพ๑สํวนกลาง และอินเทอร๑เน็ต
ผู๎ ใช๎ บริ การจ านวนมากรู๎ จั ก TKpark ส านั กงานอุทยานการเรี ยนรู๎ มี บางคนแตํ เป็ น
จานวนน๎อยเคยไปที่สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ การรับรู๎เกี่ยวกับสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ สํวน
ใหญํ รั บทราบวํ าเป็น สถานที่ใ หญํ โต เป็ นห๎ องสมุ ดมี ชี วิ ต ที่ทั นสมั ย มี สื่ อ และบริก ารให๎ เลื อ ก
หลากหลาย เชํน มุมอํานหนังสือ มุมดูทีวี ผู๎ใช๎บริการได๎รับการบริการได๎อยํางที่ต๎องการ
2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานห้องสมุดโดยรวม
โดยรวม ผู๎ใช๎บริการเห็นวําห๎องสมุดได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น
ห๎องสมุดสวยงามมีทรัพยากรสารสนเทศใหมํๆ และเทคโนโลยีใหมํๆ มีการทางานเป็นระบบมาก
ขึ้ น และการบริ ก ารที่ ดี แ ละความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาห๎ อ งสมุ ด ยํ อ มต๎ อ งอาศั ย ผู๎ เ กี่ ย วข๎ อ ง
โดยเฉพาะผู๎บริห าร ชุม ชนและในโรงเรียน คือครูอาจารย๑ที่เล็ง เห็นความส าคัญของห๎องสมุ ด
สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาห๎องสมุด
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‚เคยมาใช๎ห๎องสมุดตั้งแตํเป็นตึกชั้นเดียว จนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่เป็นตึกหลายชั้น ทาให๎
เห็นวํา ห๎องสมุดมีพัฒนาการทีเ่ ปลี่ยนไป‛
‚…ห๎องสมุดพัฒนาไปจากเดิมมาก‛
‚…โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อเข๎ารํวมโครงการฯ ห๎องสมุดมีการพัฒนามากขึ้น‛
‚กํอนเข๎ารํวมโครงการ บรรณารักษ๑มีบุคลิกนิ่งเงียบ หลังจากได๎รับรางวัลแล๎วมีการปรับ
บุคลิก มีความเป็นกันเอง มีความมั่นใจมากขึ้น‛
นอกจากนี้ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลยังมีการพัฒนาในแตํละด๎านหลังจากการได๎รับรางวัล
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานห้องสมุดด้านสภาพ ภูมิทัศน์และ
บรรยากาศของห้องสมุด
สถานที่ตั้งของห๎องสมุดมีความสาคัญตํอการมาใช๎บริการพบวําผู๎ใช๎เห็นวําสถานที่ตั้ง
ของห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลมีความเหมาะสม คือ อยูํใกล๎ชุมชน หรือในศูนย๑กลางของชุมชน เชํน
ใกล๎ตลาด ใกล๎โรงเรียน ใกล๎สถานที่ราชการ เดินทางสะดวก มีรถเมล๑ผําน หรือห๎องสมุดโรงเรียน
อยูํชั้ นลํ างของโรงเรียน นอกจากนี้มี การจั ด ภูมิ ทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม ลักษณะ
ภายนอก ทาให๎เห็นเดํนชัดมากกวําเป็นห๎องสมุด มีการจัดมุมสวนหยํอม ดึงดูดสายตา เชิญชวนผู๎
เข๎ามาใช๎ห๎องสมุด สถานที่สะอาด รํมรื่น มีต๎นไม๎ใหญํ และมีที่นั่งที่ทาเป็นที่นั่งคอนกรีตเพื่อให๎ ผู๎ใช๎
สามารถนั่งอํานหนังสือใต๎ต๎นไม๎ หรือภายนอกห๎องสมุดได๎ การจัดออกแบบภายในให๎มีสีสัน แสง
สวํางเพียงพอ จัดแบบเปิด เข๎าถึงงําย แบํงพื้นที่ที่สามารถใช๎เสียง และพื้นที่เงียบสงบสาหรับผู๎ที่
ต๎องการความสงบเพื่อใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า สร๎างบรรยากาศในการเรียนรู๎ บรรยากาศสบาย
ผํอนคลาย ให๎รู๎สึกเหมือนอยูํบ๎าน มีมุมตํางๆ ตามกลุํมความสนใจ มีโซฟาให๎นั่งแบบสบายๆ เย็น
สบาย และต๎องการให๎ห๎องสมุดให๎ความสนใจในเรื่องการจัดสํวนรับฝากของผู๎ใช๎กํอนเข๎าใช๎บริการ
ห๎องสมุดและบริการสถานที่จอดรถยนต๑และรถมอเตอร๑ไซค๑
‚ห๎องสมุดจัดภูมิทัศน๑ทั้งภายในและภายนอกห๎องสมุดเพื่อให๎เกิดบรรยากาศเชิญชวนผู๎ใช๎
มาใช๎ห๎องสมุด ถึงแม๎วําห๎องสมุดจะมีขนาดเล็ก แตํก็ทาให๎ผู๎ใช๎อยากเข๎ามาใช๎ เนื่องจาก
การจัดบรรยากาศดี มีสวนหยํอมหน๎าห๎องสมุด และภายในห๎องสมุดเองก็มีบรรยากาศทา
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ให๎ผู๎เข๎าใช๎ห๎องสมุดรู๎สึกนําเข๎ามาใช๎ ไมํวําจะเป็นห๎อง Mini Theater ที่มีมุมสบายสามารถ
นอนหลับได๎ ทั้งนี้เพราะวําบรรณารักษ๑ไมํเครํงครัดในกฎกติกา ทาให๎ผู๎ใช๎รู๎สึกผํอนคลาย
มากกวํา‛
‚มีบรรยากาศที่ดี นําเข๎ามาใช๎ และให๎ความรู๎สึกเหมือนบ๎าน เพราะมีมุมตํางๆ ให๎กับผู๎ใช๎ได๎
พักผํอน ได๎อยํางเต็มที่ เชํน สวนนิยาย ซึ่งเป็น Collection นวนิยายให๎บริการอยูํภายนอก
อาคารห๎องสมุด มีที่นั่งอํานและสามารถหยิบนิยายอํานได๎ตามความสนใจเพราะเป็นชั้น
เปิด เข๎าถึงได๎งําย‛
‚มาใช๎สถานที่นั่งอํานหนังสือ เพราะห๎องสมุดเงียบ และเย็นสบาย‛
‚ความสะอาดของห๎องสมุดทาให๎เกิดความสบายใจ นําเข๎ามาใช๎ การตกแตํงภายใน
ห๎องสมุดด๎วยสีสัน ไมํวําจะเป็นผนังของห๎องสมุด ชั้นหนังสือ ที่นั่งอํานเฟอร๑นิเจอร๑ ทาให๎
รู๎สึกวํามีชีวิตชีวามากขึ้น‛
‚อยากให๎แบํงเป็นพื้นที่ที่ต๎องการความเงียบ และพื้นที่ที่พูดคุยกันได๎ภายในห๎องสมุดและ
ห๎องเด็กที่แยกเป็นสัดสํวน…เวลาเข๎ามาในห๎องสมุดแล๎วไมํอยากสํงเสียงดังรบกวนคนอื่น‛
‚ห๎ามพูดคุยเสียงดังในห๎องสมุด บางครั้งจึงรู๎สึกอึดอัด นําจะจัดโซนให๎พูดคุยกันได๎‛
‚อยากให๎ห๎องสมุดจัดสภาพแวดล๎อมให๎ทันสมัย ให๎มีเพลงเบาๆ เป็นเสียงดนตรี หรือ
ทานองเพลงไมํให๎ห๎องสมุดเงียบเหงา‛
‚ห๎องสมุดให๎บรรยากาศเหมือนบ๎าน สามารถนอนพักผํอนได๎‛ ผู๎ใช๎วัยเด็ก ตอบเป็นเสียง
เดียวกัน
‚กํอนการประกวดห๎องสมุดดูทึบ แสงสวํางไมํมาก ยุงเยอะ บริเวณรอบๆ เป็นป่าหญ๎า
รุงรัง แตํหลังประกวดแล๎วห๎องสมุดมีการปรับปรุงเพิ่มแสงสวําง นําอยูํเหมือนบ๎าน
จัดมุมหลากหลาย มีสถานที่ออกกาลังกาย‛
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‚หอสมุดสวยงามมาก สะอาด นําเข๎า เหมือนห๎างสรรพสินค๎า‛
‚ชั้นหนังสือวางเป็นระบบหางําย‛
‚ห๎องสมุดทาสีสวยงาม…อยากให๎ขยายห๎องสมุดให๎กว๎างขวางกวํานี้‛
‚ความสะอาดของห๎องสมุดทาให๎เกิดความสบายใจ นําเข๎ามาใช๎‛
‚ประทับใจในเรื่องสถานที่ สะอาด ใกล๎บ๎านอยูํใจกลางเมือง ไปมาสะดวก‛
‚มีมุมดูทีวี มีโซฟา จัดดอกไม๎ สวยงาม รู๎สึกเคลื่อนไหวตลอดเวลา‛
‚อยากให๎ปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร๑ไซด๑ให๎มากขึ้น เพราะร๎อนมาก‛
‚อยากให๎เพิ่มเก๎าอี้ด๎านนอกมากขึ้น‛
สิ่งที่นําสนใจพบวําผู๎ใช๎ที่เป็นผู๎ปกครองมีความรู๎สึกไว๎วางใจห๎องสมุด เห็นวําเป็นสถานที่
ปลอดภัยและชํวยปลูกฝังนิสัยรักการอําน
‚นาลูก 5 ขวบ มาใช๎บริการห๎องสมุด จะได๎รักการอํานหนังสือและรู๎สึกปลอดภัย
ตอนเย็นแวะมารับ‛
‚มีลูก 2 ขวบ มาไว๎ที่ห๎องสมุด เลิกงานจึงมารับ บางทีมีเด็กอายุ 8 ขวบ ก็มาเลํนกับลูก
จึงคุ๎นเคยกัน‛
‚เป็นความเชื่อใจของผู๎ปกครองที่นาลูกมาไว๎ที่ห๎องสมุด เพราะเป็นสถานที่ปลอดภัย‛
2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ห๎ อ งสมุ ด จั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ส อดคล๎ อ งตอบสนองความต๎ อ งการของ
กลุํมเป้าหมายที่ มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหาและรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ๑และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑

130

และผู๎ ใ ช๎ เ ห็นวํ าทรัพ ยากรสารสนเทศของห๎องสมุ ดมี น๎ อย ยัง ไมํ พ อเพียง อยากให๎มี ทรั พ ยากร
สารสนเทศใหมํ ๆ เพิ่ม ขึ้น ผู๎ใช๎บริการบางคนต๎องการได๎หนัง สือใหมํ ๆ ที่เขียนโดยนักวิช าการ
นักเรียนอยากได๎ห นัง สื อ เตรีย มสอบเข๎า มหาวิท ยาลั ย คนวั ยท างานและแมํ บ๎ านอยากให๎ เพิ่ ม
หนังสือพิมพ๑ธุรกิจ ซีดี ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนที่ทันสมัย ที่สาคัญ การเปิดโอกาสให๎ผู๎ใช๎มีสํวน
รํวมในการเสนอแนะหรือเลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีความสาคัญยิ่ง ห๎องสมุดบางแหํงแก๎ไข
ปัญหาไมํมีงบประมาณจัดหาหนังสือใหมํ โดยการผลิตหนังสือซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท๎องถิ่นเอง
และการได๎รับริจาค
‚บรรณารักษ๑จัดทาหนังสือพิมพ๑กาแพง และทาหนังสือเลํมเล็กเพื่อใช๎ในห๎องสมุด และมี
ครูในโรงเรียนเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติของหมูํบ๎าน และอาเภอเพื่อไว๎ให๎บริการ
สารสนเทศ ท๎องถิ่น‛
‚หากบรรณารักษ๑ไมํสามารถจัดหาทรัพยากรให๎เหมาะสมกับผู๎ใช๎ได๎ ก็หาวิธีการทาขึ้นเอง
โดยรํวมมือกับครูที่สอนวิชาตํางๆในโรงเรียน ก็ทาให๎ได๎สื่อสารสนเทศที่เหมาะสมกับเพศ
วัยของผู๎ใช๎บริการได๎อีกทางหนึ่ง‛
‚ของเลํนมุมเด็กน๎อยเกินไป การ๑ตูนมีน๎อย หนังสือสารคดี ประวัติศาสตร๑ มีน๎อยเกินไป.
หนังสือพิมพ๑ประเภทขําวธุรกิจไมํมีเลย มุมเด็กเลํน ของเลํนน๎อย ซีดไี มํทันสมัย ควรหา
เพิ่มเติม มุมหนังสือพิมพ๑ มีน๎อย มีเฉพาะไทยรัฐ และเดลินิวส๑ ควรเปลี่ยนเป็นขําว
เศรษฐกิจ 1 ฉบับ และคงไว๎เฉพาะเดลินิวส๑หรือไทยรัฐ 1 ฉบับ ควรหาหนังสือทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น‛
‚อยากได๎หนังสือใหมํ ๆ ประเภท IT เกษตร อาชีพมากกวํานี้‛
‚อยากให๎มีหนังสือเตรียมสอบโอเน็ตด๎วย‛
‚ทรัพยากรห๎องสมุดแม๎จะน๎อยเกินไป แตํก็ใช๎ก็คุ๎มคํามาก ทั้งชุมชนมาใช๎ในวันเสาร๑
อาทิตย๑ เพื่อใช๎วัสดุตีพิมพ๑ด๎านการอาชีพ สํวนใหญํแล๎วทรัพยากรสิ่งตีพิมพ๑ได๎จากการ
บริจาค‛
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‚…เข๎าใจดีวํางบประมาณมีจากัด แตํพอใจที่บรรณารักษ๑มาสอบถามวําต๎องการหนังสือ
ประเภทใดบ๎าง‛
‚เมื่อมีหนังสือวางแผงหนังสือตามร๎านหนังสือ ก็ควรมีในห๎องสมุด‛
‚บรรณารักษ๑เคยมีแบบสอบถามเพื่อขอทราบความต๎องการของผู๎ใช๎‛
‚หนํวยงานท๎องถิ่นและสังกัด กศน. ควรให๎การสนับสนุนในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ
มากขึ้น‛
‚ควรหาเงินบริจาคเพื่อซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุด….ทุกฝ่ายต๎องชํวยกัน‛
2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู๎ใช๎บริการมีความเห็นวํา ห๎องสมุดมีการจัดหาและบริการเทคโนโลยี สิ่งอานวยความ
สะดวกที่ทันสมัย ห๎องสมุดมีคอมพิวเตอร๑ไว๎บริการผู๎ใช๎สืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด
แตํห๎องสมุดบางแหํงไมํประชาสัมพันธ๑ ให๎ผู๎ใช๎ทราบ ทาให๎ผู๎ใช๎เข๎าใจผิดวําคอมพิวเตอร๑ ที่ให๎บริการ
สืบค๎นหาสารสนเทศนั้นเป็นเครื่องที่จัดเตรียมไว๎ให๎ใช๎เฉพาะอินเทอร๑เน็ต จึงไมํมีผู๎ใช๎เข๎าไปใช๎ ทั้งๆ
ที่ห๎องสมุดได๎มีการจัดเครื่องคอมพิวเตอร๑เพื่อใช๎สืบค๎นอินเทอร๑เน็ตไว๎ให๎กับผู๎ใช๎แล๎วเป็นการเฉพาะ
ในอีกชั้นหนึ่ง ผู๎ใช๎ทุกกลุํมต๎องการให๎ห๎องสมุดเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร๑ที่ทันสมัย เพราะตระหนัก
ถึง ความส าคั ญของเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุํ ม นั กเรี ยน นอกจากนี้ ห๎อ งสมุ ด ทุก แหํง มี บริ ก าร
อินเทอร๑เน็ตแตํจานวนเครื่องคอมพิวเตอร๑ในการใช๎อินเทอร๑เน็ตยังไมํพอเพียง
‚อยากให๎จัดเป็นห๎องใช๎อินเทอร๑เน็ตโดยเฉพาะ‛
‚ห๎องสมุดจัดหาอุปกรณ๑สิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัยสะดวกตํอผู๎ใช๎ แตํมีจานวน
น๎อยเกินไป‛
‚คอมพิวเตอร๑ที่ให๎บริการค๎นหาหนังสือมีเครื่องเดียวและอยูํที่เคาน๑เตอร๑ของเจ๎าหน๎าที่‛
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‚มีมุมอินเทอร๑เน็ต หรืออินเทอร๑เน็ตคาเฟ่แตํมีเครื่องใช๎งานจานวนน๎อย ต๎องเอาเครื่อง
มาใช๎เองหรือต๎องขึ้น ไปชั้นบนเพื่อไปของใช๎บริการแทนข๎างลําง‛
‚เว็บไซต๑ของห๎องสมุดยังไมํมี มีแตํเว็บไซต๑ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งเป็น
หนํวยงานต๎นสังกัด‛
2.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือ สืบค้น เข้าถึงสารสนเทศ
ห๎อ งสมุ ด สํ ว นใหญํ จั ด หมวดหมูํ ห นั ง สื อ เป็ น ระบบ งํ า ยตํอ การหา เชํ น ใช๎ สี เ ป็ น
สัญลักษณ๑ แยกกลุํ มหนังสือตามเนื้อหา เชํน นวนิยาย หนังสือสาหรับเด็ก เพื่อให๎ผู๎ใช๎สามารถ
ค๎นหาหนังสือด๎วยตนเอง บางห๎องสมุดจัดหมวดหมูํระบบทศนิยมของดิวอี้ มีการจัดทาโอแพค เพื่อ
เป็นเครื่องมือสืบค๎นด๎วยคอมพิวเตอร๑ บางห๎องสมุดยังไมํมีการจัดทาบัตรรายการ แตํจัดทาป้าย
บอกชื่อหมวดหมูํ และมีบรรณารักษ๑หรืออาสาสมัครห๎องสมุดชํวยให๎คาแนะนา
2.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการห้องสมุด
ผู๎ใช๎บริการทุกกลุํมอาชีพระบุวําบริการของห๎องสมุดเป็นประโยชน๑ ห๎องสมุดตอบสนอง
ผู๎ใช๎บริการดีมาก จัดบริการรูปแบบหลากหลาย เพื่อสํงเสริมการอํานในชุมชน การจัดบริการของ
ห๎องสมุดทาให๎ผู๎ใช๎ได๎สารสนเทศตามที่ต๎องการ และเป็นประโยชน๑กับผู๎ใช๎บริการ ห๎องสมุดมีการ
จัดบริการห๎องสมุดเชิงรุก และการจัดบริการที่มีคุณภาพ และบริการอินเทอร๑เน็ตได๎รับความสนใจ
มากจากผู๎ใช๎ทุกกลุํม ห๎องสมุดหลายแหํงยังมีปัญหาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑การบริการ
เชํน มีห๎องสมุดแหํงหนึ่งผู๎สนทนากลุํมไมํมีผู๎ใดสมัครเป็นสมาชิกเพราะไมํทราบวํา ปัจจุบันสามารถ
สมั ค รเป็ นสมาชิ ก โดยไมํ ต๎องเสี ย คําใช๎ จํ าย ทราบแตํวํ าในอดีต ต๎องจํ ายคํา สมั ค รเป็ นสมาชิ ก
นอกจากนี้ความรํวมมือระหวํางบรรณารักษ๑กับผู๎ใช๎บริการชํวยสํงเสริมให๎มีผู๎มาใช๎บริการและได๎รับ
ประโยชน๑จากการบริการมากขึ้น
‚บริการธนาคารของเด็กเลํน ผู๎ใช๎เห็นความแปลกใหมํของการจัดบริการ และยังเป็นห๎อง
บริการแยกตํางหากจากอาคารของห๎องสมุด โดยสํวนใหญํแล๎วผู๎ใช๎ประจาของห๎องสมุดจะ
รู๎จักบริการนี้ และบอกตํอกันเพื่อให๎เด็กๆได๎เข๎ามาใช๎บริการ‛
‚ได๎แนะนาให๎เด็กที่โรงเรียนมาใช๎บริการ เพราะมีประโยชน๑ ซึ่งเด็กสามารถอํานนิทาน
มีของเลํนเด็ก‛
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‚บริการของห๎องสมุดที่ทาเป็นความรํวมมือระหวํางบรรณารักษ๑ ครู นักเรียน ชุมชนเดํนชัด
มาก คื อ บั้ ง ความรู๎ ครู จ ะเป็ น ผู๎ ผ ลิ ต ใบความรู๎ เ กี่ ย วกั บ อาชี พ ความรู๎ เ รื่ อ งสุ ข ภาพ
การเกษตร เป็นต๎น แล๎วให๎ นักเรียนนาไปอํานให๎ผู๎ปกครองฟังที่บ๎าน และยังมีการทาสมุด
เลํ ม เล็ ก โดยครูบรรณารักษ๑ เป็นผู๎ สอนให๎นั กเรียนอาสาที่ เข๎ามาทางานห๎องสมุ ด และ
นักเรียนอาสาจะผลักเปลี่ยนเวรมาสอนให๎กับรุํนน๎องตํอไป‛
นักเรียนให๎เหตุผลในการมาใช๎ห๎องสมุดประชาชนนอกเหนือจากการใช๎บริการห๎องสมุด
โรงเรียน

‚โรงเรียนมีหนังสือให๎ยืม แตํให๎โควตายืมแคํ 2 เลํม จึงไมํเพียงพอ‛

ผู๎ใช๎แสดงทัศนะตํอวันเวลาเปิดทาการของห๎องสมุดบางแหํงซึ่งเปิดเฉพาะเวลาราชการ
หรือไมํเปิดทาการในวันหยุด
‚ห๎องสมุดเปิด 8.00-18.00 น. ปิดเสาร๑-อาทิตย๑ นําจะเปิดบริการวันเสาร๑บ๎าง โดยทดลอง
เปิด 1-2 เดือน เพื่อให๎นักเรียนและข๎าราชการมาค๎นคว๎าในวันหยุด‛
‚ห๎องสมุดควรเปิดสายแตํปิดบริการประมาณ 3-4 ทุมํ ให๎นักเรียนและคนทางานมาใช๎
บริการหลังเลิก เรียนหรือเลิกงาน ‛
‚ ไมํทราบวําจาเป็นต๎องเป็นสมาชิกห๎องสมุด บรรณารักษ๑ไมํได๎เชิญชวนหรือบอกกลําว
เป็นหรือไมํ เป็นสมาชิกก็ไมํได๎รับบริการอะไรตํางกันมากนัก มาใช๎สถานที่อํานหนังสือ
ไมํได๎ยืมหนังสือ ‛
‚ไมํได๎เป็นสมาชิก ต๎องใช๎เอกสาร และรูปถําย ยุํงยาก โดยเฉพาะเรื่องของรูปภาพ แล๎ว
ต๎องกรอกใบสมัครอีกมากมาย‛
‚ ไมํได๎สมัครเป็นสมาชิก ไมํทราบวําสามารถสมัครเป็นสมาชิกโดยไมํต๎องเสียคําใช๎จําย
ทราบแตํวําในอดีตต๎องจํายคําสมัครเป็นสมาชิก‛
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‚เวลาบรรณารักษ๑ไมํอยูํ ออกพื้นที่ จะมีนักเรียนเป็นอาสาสมัครคอยบริการ ผู๎ใช๎บริการมี
วินัย จดบันทึกการยืม คืนห๎องสมุด‛
2.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมห้องสมุด
ห๎องสมุดให๎ความสาคัญกับการจั ดกิจกรรมห๎องสมุ ดเพื่อสํง เสริม การอํานและการ
เรียนรู๎ ที่ตอบสนองความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย เชํน การสํงเสริมอาชีพ การสํงเสริมคุณภาพ
ชีวิต ความบันเทิง รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎ใช๎มีนิสัยรักการอําน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
กิจกรรมที่จัดมีหลากหลาย สาหรับผู๎ใช๎ทุกกลุํม มีทั้งกิจกรรมที่จัดตํอเนื่องเป็นประจา เชํน การจัด
นิทรรศการ และกิจกรรมเป็นครั้งคราว เชํน โอกาสพิเศษงานสัปดาห๑ห๎องสมุด เทศกาลตํางๆ
ในการจัดกิจกรรมห๎องสมุดอาจจัดกิจกรรมเองหรือรํวมกับหนํวยราชการอื่นในสังกัด ใน
ท๎องถิ่น หรือภาคเอกชน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎ การนาหนังสือและห๎องสมุดสูํชุมชน ใน
รู ป ห๎ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ เน๎ น การจั ด กิ จ กรรมเชิ ง รุ ก ถึ ง ตั ว ผู๎ รั บ บริ ก ารและ บู ร ณาการความรู๎
ความสามารถหลายๆ ด๎านกับหนังสือและการอําน เชํน ด๎านศิลปะ การประกวดวาดภาพ ด๎านการ
นาเสนอโดยการพูดและการเขียน เชํน การแนะนาหนังสือเลํมโปรด แตํอยํางไรก็ตามพบจุดอํอนคือ
ด๎านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑เนื่องจากผู๎ใช๎ได๎รับทราบไมํทั่วถึง มักรับทราบโดยการบอก
ตํอจากผู๎ใช๎คนอื่น นอกจากนี้ผู๎ใช๎ยังต๎องการการมีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมที่ต๎องการ และผู๎ใช๎ยินดีเป็นอาสาสมัครห๎องสมุด
‚ห๎ อ งสมุ ด จั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษ เชํ น มุ ม หนั ง สื อ เลํ ม โปรด ทั้ ง นั ก เรี ย นและครู รํ ว มกั น จั ด
กิจกรรมหนังสือที่ตนเองชอบแล๎วไปนาเสนอเสียงตามสายที่หน๎าเสาธง เพื่อให๎นักเรียน
และครูในโรงเรียนได๎ทราบหนังสือแตํละเลํม เป็นการกระตุ๎นให๎มีผู๎ มาอํานหนังสือและมา
ใช๎ห๎องสมุดมากขึ้น‛
‚มีการทาหนังสือเลํมเล็กโดยนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเขียนภาพและเขียน
เรื่องราวลงในกระดาษ แล๎วทาเป็นเลํ มหนังสือขนาดเล็ก เป็นกิจกรรมที่ทาให๎นักเรียน
สนใจเข๎าห๎องสมุดมากขึ้น‛
‚กิจกรรมที่ห๎องสมุดจัด เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนการสอนให๎กับครู และนักเรียน เชํน
การจัดนิทรรศการตามวันสาคัญประจาปี การจัดบอร๑ดเรื่องตํางๆที่บรรณารักษ๑เห็นวํา
ส าคั ญ เชํ น ห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ซึ่ ง กิ จ กรรมเหลํ า นี้ เ ป็ น การเสริ ม สร๎ า งความรู๎ ใ ห๎ กั บ ผู๎ ใ ช๎
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ห๎องสมุดได๎เข๎าใจ และเรียนรู๎จากบอร๑ดนั้นๆ หนังสือกาแพงก็เป็นกิจกรรมที่นําภาคภูมิใจ
ของห๎องสมุดที่ทั้งครู บรรณารักษ๑ และนักเรียนได๎เข๎ารํวมทากิจกรรมรํวมกันในการจัดทา
หนั ง สื อ ก าแพงแตํ ล ะเรื่ อ งราวเพื่ อ น าเสนอให๎ เ ห็ น ความคิ ด สร๎ า งสรรค๑ ข องการจั ด ท า
กิจกรรม นอกจากนั้นแล๎วกิจกรรมที่สํงเสริมการอํานที่เข๎าถึงครูและนักเรียนได๎เป็นอยํางดี
นั่นคือ การนาเสนอหนังสือเลํมโปรดของตนเอง ทั้งครูและนักเรียนจะนาเสนอหนังสือเลํม
โปรดของตนเองที่หน๎าเสาธงทุกเช๎า จะเห็นวํากิจกรรมนี้เป็นการสํงเสริมการอํานให๎กับผู๎ใช๎
ห๎องสมุ ดได๎ มี สํ วนรํวมกับห๎องสมุ ด โดยที่บ รรณารักษ๑เ ป็นเพียงผู๎ จั ดการ แตํให๎ผู๎ ใช๎ ไ ด๎
นาเสนอจากความคิดของตัวผู๎ใช๎เอง‛
‚ห๎องสมุดเห็นวําคนในชุมชนต๎องได๎รับการพัฒนาและการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญตํอการ
พัฒนาคน ห๎องสมุดจึงจัดกิจกรรมสารสนเทศสูํชุมชน เชํน บั้งความรู๎ ทาจากไม๎ไผํ ครู
เป็นผู๎ผลิตใบความรู๎แล๎วนาใสํในกระบอกไม๎ไผํให๎นักเรียนนากลับไปบ๎านอํานให๎พํอแมํ
หรือคนในครอบครัวฟัง หรือบางครั้งครูเป็นผู๎นาเอาบั้งไม๎ไผํไปแขวนไว๎ที่หน๎าบ๎านของคน
ในชุมชนเอง นอกจากนั้นยังมีตะกร๎าความรู๎ กระเป๋าความรู๎ วัสดุที่จัดใสํความรู๎เป็นสิ่งของ
ที่มีในท๎องถิ่น ซึ่งทั้งบรรณารักษ๑ ครู และชุมชนชํวยกันคิดสร๎างสรรค๑ นาความรู๎สูํชุมชน‛
‚ต๎องทาหน๎าที่ให๎บริการชุมชน โดยไมํจากัด เพศ วัย และอาชีพ แม๎เป็นห๎องสมุดโรงเรียน
แตํไมํได๎จัดกิจกรรมสํงเสริม และสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและครูภายในโรงเรียน
เทํานั้น แตํกิจกรรมที่จัดยังครอบคลุมถึงชุมชน เน๎นการเรียนรู๎ภายในครอบครัว‛
‚จัดกิจกรรมดี สม่าเสมอ เชํน ให๎ความรู๎เรื่องการนวด การทาอาหาร การฝีมือ เอาความรู๎
มาจากหนังสือ วารสารในห๎องสมุด ทาให๎ผู๎ใช๎ตื่นตัวที่จะมายืมหนังสือจากห๎องสมุด
มากขึ้น‛
‚ประทับใจในกิจ กรรมตําง ๆ ที่ห๎องสมุ ดจัด เชํน โครงการสนับสนุนให๎รักการอําน จั ด
โครงการได๎ทันสมัยทันเหตุการณ๑ ผู๎ใช๎บริการได๎แนะนาห๎องสมุดให๎จัดโครงการสาหรับเด็ก
ผู๎ใช๎บริการได๎เรียนรู๎จากโครงการ‛
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‚ห๎องสมุดยังไมํมีอาสาสมัครห๎องสมุด มีการจัดประกวด จัดนิทรรศการวันเด็ก มีปราชญ๑
ชาวบ๎านมาสอน มีการสอนวาดรูป สอนทาดอกไม๎ สอนหมากล๎อม โดยใช๎วิทยากรใน
ชุมชน‛
‚เวลาบรรณารักษ๑ไมํอยูํ ออกพื้นที่ จะมีนักเรียนเป็นอาสาสมัครคอยบริการ ผู๎ใช๎บริการมี
วินัย จดบันทึกการยืม คืนห๎องสมุด‛
‚หากห๎องสมุดต๎องการให๎ชํวยเป็นอาสาสมัครห๎องสมุด ก็ยินดีเต็มที่‛
‚อยากให๎มีกิจกรรมเคลื่อนไหว มีการเลํานิทาน อยากให๎เป็นห๎องสมุดที่มีอะไรมากกวํามี
แตํหนังสือ‛
‚โรงเรียนประสานงานกับห๎องสมุดเพื่อจัดประกวดวันพํอ ก็ขอความรํวมมือเรื่องยืม
หนังสือจากห๎องสมุด‛
‚บรรณารักษ๑รํวมมือกับเทศบาลเข๎าโครงการ Book start โดยทาหนังสือแจ๎งสถานี
อนามัย ให๎คัดเลือกคนเข๎ามาในโครงการ‛
‚บรรณารักษ๑ที่นี่ทางานเชิงรุกเคลื่อนที่ มีสํวนรํวมกับกิจกรรมห๎องสมุดเคลื่อนที่ โดยออก
พื้นที่ในชุมชน‛
‚มีการจัดกิจกรรมห๎องสมุดเคลื่อนที่ มีการจัดนิทรรศการริมน้า จัดประกวดรูปพํอลูก
คูํเหมือน จัดงานปีใหมํ ทาให๎สมาชิกคุ๎นเคยมีสํวนรํวมมาก‛
‚ห๎องสมุดพยายามเชื่อมโยงกับผู๎ใช๎บริการโดยเฉพาะอยํางยิ่งกับชุมชนโดยมีห๎องสมุด
เคลื่ อนที่ไ ปให๎บริการหนัง สื อ ไปให๎บริการตามชุม ชนที่มี ศูนย๑การเรียนรู๎ชุม ชน โดยจั ด
หนังสือไปให๎บริการกับนักเรียนการศึกษานอกโรงเรียน บางครั้งครูประจาศูนย๑การเรียนรู๎
ชุมชนก็ได๎พานักเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเข๎ามาศึกษา ค๎นคว๎าที่ห๎องสมุด ห๎องสมุด
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ควรมี การจั ดชมรม หรืออาสาสมั คร โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ ที่มี ใจรักในห๎องสมุดเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ ซึ่งนําจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อได๎สร๎างเครือขําย
‚ห๎ อ งสมุ ด จั ด กิ จ กรรมหลากหลาย และให๎ กั บ ผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารทุ ก เพศ ทุ ก วั ย เชํ น จั ด งาน
สงกรานต๑ จัดประกวดโฟค๑ซอง กิจกรรมการสํงเสริ มอาชีพ ห๎องสมุดเคลื่อนที่ จัดกระเป๋า
ไปบริการในชุมชน เป็นต๎น แตํ ไมํคํอยทราบเรื่องการจัดกิจกรรมของห๎องสมุด มักจะเป็น
การบอกกลําวปากตํอปาก … การติดประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตํางๆภายในห๎องสมุดไมํ
ชัดเจน และไมํเป็นที่ดึงดูดสายตาให๎กับผู๎ใช๎‛
‚อยากให๎ห๎องสมุดพัฒนาโดยจัดให๎มีชํองทางการติวเตอร๑ เพราะนักเรียนที่กาลังเตรียม
สอบเข๎ามหาวิทยาลัยมักมาห๎องสมุดเพื่อติวกันเอง‛
‚อยากให๎มีการจัดกิจกรรมในบิ๊กซี โลตัส คล๎ายห๎องสมุดเคลื่อนที่โดยจัดวันเสาร๑ อาทิตย๑ ‛
‚ห๎องสมุด นําจะจัดกิจ กรรมสะสมคะแนนหรือสะสมแต๎ม เชํนเดียวกับห๎างสรรพสิ น ค๎า
ใครยืมหนังสือ เข๎ารํวมกิจกรรม ก็จะได๎รัลแต๎ม และมีรางวัลให๎ จะจูงใจผู๎ใช๎ โดยเฉพาะ
กลุํมเด็กๆ ได๎ดี‛
‚ ไมํมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของห๎องสมุด ห๎องสมุดคงต๎องจัดกิจกรรมตามความต๎องการ
ของชุมชน เปิดโอกาสให๎ผู๎ใช๎บริการเสนอความคิดเห็นวําต๎องการอะไร ชํวงเวลาใด‛
2.10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
ห๎องสมุดใช๎ชํองทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ที่หลากหลาย หลายชํองทาง
นอกจากสื่อบุคคลที่ใช๎เป็นสื่อหลักแล๎ว ในห๎องสมุดยังมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ภายในโดย
ติดบอร๑ดประกาศขําวสารของห๎องสมุด ติดป้ายประชาสัมพันธ๑ที่เคาน๑เตอร๑ และยังมีสื่อกิจกรรม
และสื่ออื่นๆ ในท๎องถิ่น เชํน สื่อธรรมชาติ สื่อเคลื่อนที่หรือสื่อกลางแจ๎ง สื่อพื้นบ๎านหรือสื่อ
ประเพณี เคเบิลทีวีท๎องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายขําว แตํผู๎ใช๎ก็ยังเห็นวําการประชาสัมพันธ๑
ยังไมํทั่วถึงและเป็นจุดอํอนของห๎องสมุด
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‚การประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเสียงตามสาย ประกาศให๎
นักเรียนได๎รับข๎อมูลขําวสารทุกอยําง หรือมิฉะนั้นครูประจาชั้นก็จะเป็นผู๎บอกกลําวให๎กับ
นักเรียนได๎ทราบ แล๎วนักเรียนก็จะไปบอกตํอให๎กับครอบครัว‛
‚ครูและบรรณารักษ๑ทาป้ายประชาสัมพันธ๑ไปปักที่กระถางปลูกผัก ซึ่งจัดเรียงไว๎ตามถนน
ทาให๎ชุมชนที่ผํานไปมาได๎เห็นและรับทราบข๎อมูลขําวสารของห๎องสมุด‛
‚ครูและชุมชนนิยมสํงขําวทางโทรศัพท๑มือถือ เป็นชํองทางที่เข๎าถึงได๎สะดวกและรวดเร็ว
หากเป็นการสํงขําวประชาสัมพันธ๑ทางอีเมล๑คงต๎องเสียเวลาในการตรวจสอบ ไมํสะดวกใน
การเข๎าใช๎ การใช๎อินเทอร๑เน็ตสํวนใหญํจะใช๎เพื่อการสืบค๎นประกอบการเรียนการสอน
มากกวําการใช๎อีเมล๑‛
‚อีกชํองทางหนึ่งที่ทาให๎การประชาสัมพันธ๑เข๎าถึงชุมชนได๎ดีมาก คือหนังสือกาแพงจัดทา
ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ๑บริการของห๎องสมุดและกิจกรรมพิเศษตํางๆ ที่ห๎องสมุดจัดขึ้น แล๎ว
นาไปตั้งไว๎ในชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ๑ที่แปลกใหมํของห๎องสมุด เป็นประโยชน๑ตํอ
การสื่อสารให๎กับชุมชนได๎อีกทางหนี่ง‛
‚ไมํเคยทราบวําสมัครเป็นสมาชิกห๎องสมุดฟรี หรือเมื่อมาใช๎บริการห๎องสมุดจะทาให๎ผู๎ใช๎
ได๎รับอะไร ถ๎าประชาสัมพันธ๑ให๎ทราบก็จะทาให๎จานวนสมาชิกและผู๎ใช๎บริการมากขึ้น ‚
‚มี รถเคลื่ อนที่ แตํ ส มาชิ กไมํ คํอยทราบ เรื่องเครือขํา ยห๎องสมุ ดมากนัก
ประชาสัมพันธ๑สูํชุมชน‛

เพราะขาด

‚ห๎องสมุดควรสร๎างความรํวมมือกับชุมชนเพื่อใช๎ศักยภาพของชุมชน เชํน วิทยุชุมชน วิทยุ
ท๎องถิ่น หรือประสานกับกศน. ให๎ชํวยเรื่องเว็บไซต๑ ซึ่งจะทาให๎ห๎องสมุดเป็นที่รู๎จักมากขึ้น
หรือเป็นชํองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุดได๎‛
‚นําจะประชาสั มพันธ๑ ผํานวิทยุท๎องถิ่น ทางอินเทอร๑เน็ต สํงเข๎าอีเมล๑ของผู๎ ใช๎ห๎องสมุ ด
โดยตรง‛
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‚ควรดึงผู๎ไมํใช๎บริการให๎มามีสํวนรํวม โดยประชาสัมพันธ๑ให๎รู๎จักห๎องสมุดมากขึ้น‛
‚ห๎องสมุดมีบทบาทพัฒนาให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู๎ใช๎บริการ
มากขึน้ แตํการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนสูํชุมชนแหํงการเรียนรู๎ ยังทาได๎ไมํมากนัก เพราะ
ขาดการประชาสัมพันธ๑ ขาดการขอความรํวมมือจากชุมชน‛
2.11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือและเครือข่าย
ห๎องสมุ ดมี ความรํว มมื อและเครื อขํ ายกับ บุค คล องค๑ การในท๎อ งถิ่ น ทั้ง อยํ างเป็ น
ทางการและไมํเป็นทางการ โดยสํวนใหญํเป็นเครือขํายปฐมภูมิกับประชาชนในชุมชน และเป็น
ศูนย๑กลางการสร๎างเครือขํายของชุมชน
‚สมาชิกเต็มใจให๎ความรํวมมือกับห๎องสมุด เชํน สมาชิกยินดีถอดรองเท๎าทั้ง ๆ ที่ห๎องสมุด
ไมํได๎บอกให๎ถอด แตํทุกคนอยากให๎เหมือนบ๎านตัวเอง อยากให๎สะอาด สมาชิกชํวยปิดไฟ
ปิดหน๎าตําง เพราะมีความรู๎สึกเหมือนอยูํบ๎าน‛
‚สมาชิกคุ๎นเคยกัน สนิทสนมกันดี เป็นเหมือนคนในครอบครัว‛
‚ห๎องสมุดสร๎างเครือขํายกับหนํวยงานตํางๆภายนอก เชํน องค๑การบริหารสํวนตาบล
โรงเรียนตํางๆ ที่อยูํในเขตพื้นที่ใกล๎เคียง และชุมชนได๎เป็นอยํางดี เครือขํายเหลํานี้ชํวย
สนับสนุนงบประมาณ และหรือหากชุมชนครอบครัวใดไมํมีกาลังทรัพย๑ ก็จะบริจาคเป็น
สิ่งของมาให๎ ศิษย๑เกําของโรงเรียนก็เป็นอีกกลุํมที่ให๎ความชํวยเหลือ อาจจะเพราะวําเป็น
คนในท๎องที่ ทาให๎เกิดสานึกรักบ๎านเมืองตนเอง‛
‚ผู๎บริหารเป็นคนในท๎องถิ่น ทาให๎เกิดเครือขําย ความชํวยเหลือระหวํางโรงเรียน และมี
ความสัมพันธ๑อันดีกับชุมชน‛
‚ห๎องสมุดมีคณะกรรมการห๎องสมุด แตํกรรมการห๎องสมุดประชุมกันไมํบํอย ทุกคนเข๎ามา
เป็นกรรมการด๎วยใจรัก เสียสละ เพราะไมํมีคําตอบแทน‛
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‚ห๎องสมุดควรจัดตั้งเครือขํายแมํบ๎าน เชํน มีมุมหนังสือสาหรับแมํบ๎าน จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ การทาการฝีมือ และนาไปสูํการผลิตที่หลากหลายได๎‛
‚ หอสมุดสร๎างความรํวมมือกับเครือขําย เชํน จัดกิจกรรมงานลอยกระทง จัด
นิทรรศการประกวดตําง ๆ แตํไมํมีการจัดตั้งอาสาสมัครห๎องสมุด อยากให๎จัดตั้งชมรม
ห๎องสมุด‛
‚อยากให๎ห๎องสมุดขอความรํวมมือจากผู๎นาองค๑กรในท๎องถิ่นมากกวําเดิมเพื่อจะได๎รับการ
บริจาคงบประมาณมากขึ้น‛
2.12 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบรรณารักษ์
ผู๎ใช๎บริการแสดงความพึง พอใจตํอบรรณารักษ๑ ในด๎านตํางๆ ด๎านความรู๎ ความ
สามารถ และโดยเฉพาะคุณสมบัติสํวนบุคคล เชํน การอุ ทิศตน ความทุํมเทในการทางาน มี
มนุษยสัมพันธ๑ มีความกระตือรือร๎น ความเต็มใจให๎บริการ การตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการ การ
พัฒนาตนเอง การนาความรู๎ไปขยายผล ถํายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพัฒนาตนเองและอื่น ๆ
รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น เป็นแบบอยํางที่ดี แตํยังมีปัญ หาในด๎านภาพลักษณ๑ของบรรณารักษ๑
และห๎องสมุดบางแหํง มีผู๎ให๎บริการหลายคน ผู๎ใช๎ไมํสามารถแยกได๎วําใครคือบรรณารักษ๑วิชาชีพ
หรือเจ๎าหน๎าที่ บรรณารักษ๑ขาดการประชาสัมพันธ๑ตนเอง และจานวนบรรณารักษ๑ไมํพอเพียง บาง
แหํงมี บรรณารักษ๑คนเดียว นอกจากนี้ ผู๎ใช๎ยังคาดหวังให๎บ รรณารักษ๑มี บทบาทในการสอนการ
สืบค๎นสารสนเทศและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบริการในห๎องสมุดด๎วย
‚บรรณารักษ๑ทุํมเทการทางาน จัดกิจกรรมเพื่อเอื้อตํอการเรียนการสอน แม๎วําบรรณารักษ๑
จะไมํ ส ามารถใช๎ เ ทคโนโลยี ไ ด๎ อ ยํ า งคลํ อ งแคลํ ว ก็ ต าม แตํ ก็ ไ มํ เ คยปฏิ เ สธที่ จ ะจั ด หา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาให๎บริการในห๎องสมุด และยังรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
รํวมงานและผู๎ใช๎บริการ‛
‚บรรณารักษ๑สามารถทางานได๎หลายหน๎าที่ มีความเป็นกันเองและเป็นมิตรกับผู๎ใช๎บริการ
สามารถตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการได๎เป็นอยํางดี‛
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‚บรรณารักษ๑มีความรู๎ ความสามารถ ดี มนุ ษยสั ม พันธ๑ดี ใจเย็น เต็ม ใจให๎บริการ มี
กาลเทศะในการให๎บริการดี ประทับใจการให๎บริการ ที่เป็นกันเอง ให๎คาแนะนาผู๎ใช๎บริการ
ดีมาก‛
‚ชอบที่มีความเป็นกันเอง มีความรู๎ความสามารถให๎คาแนะนาดี และบรณารักษ๑ยังจัดทา
แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู๎ใช๎บริการด๎วย‛
‚บรรณารักษ๑มาตรงตํอเวลา ขยันมาก มีความเป็นกันเอง กระตือรือร๎นไมํอยูํนิ่ง เต็มใจ
ให๎บริการ มีการพัฒนาตนเองโดยเรียนตํอปริญญาโท‛
‚อยากให๎บรรณารักษ๑ชํวยสอนวิธีการสืบค๎น โดยเฉพาะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค๎น
ข๎อมูลได๎ด๎วยตนเอง และอินเทอร๑เน็ต บรรณารักษ๑มีความจาเป็นอยํางมากที่จะต๎องจัดหา
เครื่องมือการสืบค๎นให๎ผู๎ใช๎ และสอนให๎ผู๎ใช๎เอง ไมํต๎องมาบริการในสิ่งเล็กๆ น๎อยที่ผู๎ใช๎
สามารถค๎นหาเอง แล๎วบรรณารักษ๑จะได๎มีเวลาไปทาอยํางอื่น ‛
‚บรรณารักษ๑คือผู๎ที่ให๎บริการที่เคาเตอร๑และบอกวําหนังสืออยูํที่ไหน เป็นคนที่ดูแล
ห๎องสมุด ‛
‚คนที่เคาเตอร๑ คือ คนที่ให๎บริการและมักหมุนเวียนมาให๎บริการ เป็นคนที่สาคัญที่สุด‛
2.13 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิตให้ต่อเนื่อง
กลุํมผู๎ใช๎เห็นความสาคัญของโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตและการ
ดาเนินการให๎ตํอเนื่อง แนวทางของความสาเร็จเกิดจากการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตอยํางตํอเนื่อง
ในทุกๆด๎าน ทั้งด๎านบรรยากาศ ทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลาย ทันสมัย มีการใช๎และ
การบริการเทคโนโลยี ไมํมีกฎเกณฑ๑ห๎องสมุดที่เข๎มงวดมากเกินไป และโดยเฉพาะเรื่องการบริการ
และการจัดกิจกรรมที่กระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎และความสนใจอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้การมีสํวน
รํวมของผู๎ใช๎และชุมชน รวมถึงบทบาทของบรรณารักษ๑ โดยเฉพาะในด๎านการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ๑ การถํายทอดความรู๎ และการสนับสนุนจากผู๎บริหารวํามีความจาเป็นยิ่ง
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‚การได๎เข๎ารํวมทากิจกรรมในห๎องสมุดทาให๎เกิดการเรียนรู๎ อีกทั้งครูบรรณารักษ๑ได๎กระตุ๎น
ให๎ทากิจกรรม และสิ่งที่ได๎เห็นจากห๎องสมุดทาให๎อยากอําน อยากใช๎เทคโนโลยีให๎เป็น‛
‚ห๎องสมุดมีชีวิตต๎องมีกิจกรรมหลากหลายและผู๎ใช๎ ได๎มีสํ วนรํวมในการจัดกิจ กรรม มี
เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะด๎านคอมพิวเตอร๑ เพื่อใช๎ในการเรียนรู๎ทั้ง เชํน อินเทอร๑เน็ต
ห๎องสมุดต๎องมีการจัดบรรยากาศที่ชวนเชิญผู๎ใช๎ และไมํเป็นการจัดบรรยากาศที่ซ้าซาก‛
‚ควรพัฒนาให๎เป็นห๎องสมุดมีชีวิตอยํางตํอเนื่อง ไมํควรพัฒนาเพียงครั้งเดียวเพื่อให๎ได๎
รางวัลแล๎วไมํพัฒนาตํอ ห๎องสมุดควรสํงเสริมการอํานให๎กับชุมชน‛
‚ต๎องรู๎จัดยืดหยุํนในกฎเกณฑ๑ตํางๆ เพื่อไมํให๎ผู๎ใช๎รู๎สึกลาบากใจในการเข๎ามาใช๎ห๎องสมุด‛
‚มีบรรณารักษ๑เพียงคนเดียวเทํานั้นซึ่งไมํเพียงพอ ควรจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศคอยให๎คาแนะนาในการใช๎คอมพิวเตอร๑แลอุปกรณ๑ตํางๆ เหมือน
ห๎างสรรพสินค๎าที่จัดให๎มีพนักงานคอยให๎คาแนะนา‛
‚บรรณารักษ๑ควรถํายทอดความรู๎ให๎แกํผู๎อื่น ผู๎ใช๎บริการควรรํวมมือกันพัฒนาห๎องสมุด‛
‚ห๎องสมุดต๎องมีความคึกคัก มีสิ่งที่ผู๎ใช๎ใช๎บริการได๎ตามความสนใจ เชํน มุมเด็ก
มุมคอมพิวเตอร๑ มุมหลากหลาย‛
‚ผู๎บริหารต๎องเพิ่มงบประมาณ การซื้อคอมพิวเตอร๑ และหนังสือใหมํ ๆ เพิ่มขึ้น‛
2.14 บทบาทของสอร.
ผู๎ใช๎สํวนใหญํอยูํในตํางจังหวัดจึงไมํคํอยรู๎จักและไมํได๎มาใช๎บริการห๎องสมุดสอร.สํวน
ใหญํไมํทราบเรื่องเกี่ยวกับโครงการและการได๎รับรางวัล และสํวนใหญํได๎ให๎ข๎อเสนอแนะให๎สอร.
ประชาสัมพันธ๑หนํวยงานและกิจกรรมเจาะกลุํมเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น
‚ไมํทราบวํา ปัจจุบัน TKpark มีอะไรบ๎าง‛
‚TKpark มีมุมดูหนังหรือไมํ‛
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‚สอร.ควรประชาสัมพันธ๑ แนะนาให๎ผู๎ใช๎บริการทราบวํา สอร.คืออะไร ห๎องสมุดมีชีวิตคือ
อะไร โดยจัดทาเป็นบอร๑ดเฉพาะ สอร. ในห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล และนําจะประชาสัมพันธ๑
โครงการให๎เป็นที่รู๎จักมากกวํานี้‛
‚สอร.ควรสํงข๎อมูลไปให๎โรงเรียนชํวยประชาสัมพันธ๑ให๎ สอร.เป็นที่รู๎จัก สมาชิกจะได๎บอก
ตํอ ๆ กัน และขําวความเคลื่อนไหวของสอร. ถ๎ามีก็ควรสํงให๎ทุกแหํงทราบ จะได๎นามาติด
บอร๑ดให๎รู๎จัก‛
‚ สอร. ควรจัดประกวดตํอเนื่อง และมีการติดตามประเมินอยํางตํอเนื่อง‛
‚TKpark ควรจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว ควรมีการฉายวีดีโอเพื่อให๎ทราบกิจกรรมของ
TKpark‛
‚อยากให๎มี Package เคลื่อนที่ เพื่อให๎ชาวบ๎านรับทราบกิจกรรม ความเคลื่อนไหวของ
สอร.อยากให๎สอร.เป็นพี่เลี้ยงห๎องสมุดที่ได๎รางวัลตํอเนื่อง โดยจัดอบรมบรรณารักษ๑
ตํอเนื่อง‛
‚ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํสํวนใหญํไมํคํอยรู๎จัก TKpark จึงอยากให๎ TKpark ออกมาจัด
กิจกรรมตํางจังหวัด และประชาสัมพันธ๑หนํวยงานให๎มากขึ้นแบบเจาะกลุํมเป้าหมาย
เพื่อเป็นที่รจู๎ ักของประชาชนในตํางจังหวัด‛
‚อยากให๎มีการประชาสัมพันธ๑วํา TK park คืออะไร เหมือนเป็นเรื่องใหมํของคน
ตํางจังหวัด‛
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เพิ่มเติมบรรณารักษ์
ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑เพิ่มเติมบรรณารักษ๑ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลในบางประเด็น นอกจาก
เก็บรวบรวมข๎อมูลความคิดเห็นด๎วยแบบสอบถามเป็นหลักและนาเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิง
ปริมาณในบทที่ 4 แล๎ว ผลการสัมภาษณ๑เพิ่มเติมวิเคราะห๑ได๎ดังนี้
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บรรณารักษ๑มีเ จตคติที่ดีตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุ ดมี ชี วิต ของส านักงาน
อุทยานการเรียนรู๎ มีความคิดเห็นและมีความพึงพอใจตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมี
ชีวิต ครั้ง ที่ 2 ที่สาคัญบรรณารักษ๑เห็นวําโครงการฯ มี ความส าคัญและคุณคํา ตํอการพัฒนา
ห๎องสมุดให๎เป็นห๎องสมุดมีชีวิต และการพัฒนาตัวบรรณารักษ๑เองในด๎านความรู๎ ความสามารถ
แนวคิด วิสั ยทัศ น๑และมุ ม มองใหมํ ในการบริหารจั ดการและการดาเนินงานห๎อ งสมุ ดในยุคการ
เปลี่ยนแปลง
‚พอพูดถึงห๎องสมุดมีชีวิต ใครๆก็นึกถึง TKpark และ TKpark ก็สามารถปลุกกระแส
ห๎องสมุดมีชีวิตในสังคมไทยได๎อยํางนําชื่นชม โครงการฯนี้จึงเป็นการถํายทอดความรู๎และ
แนวคิดห๎องสมุดมีชีวิตที่มีคุณคํายิ่ง ได๎ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ‛
บรรณารักษ๑ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลต๎องการให๎บรรณารักษ๑ห๎องสมุดอื่นๆ ได๎มีโอกาสเข๎า
รํวมโครงการ แตํเ นื่องจากส านักงานอุทยานการเรียนรู๎มี ข๎อกาหนดส าหรับห๎องสมุ ดที่เข๎ารํว ม
โครงการจะต๎องดาเนินการหลายขั้นตอนและหลายกิจ กรรม จาเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือและ
สนับสนุนจากผู๎บริหารห๎องสมุดและชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ บรรณารักษ๑ห๎องสมุด
หลายแหํงสนใจเข๎ารํวมโครงการฯ แตํไมํได๎รับการสนับสนุนจากผู๎บริหารห๎องสมุดหรือห๎องสมุดบาง
แหํง ผู๎บริหารยังไมํรู๎จักหรือไมํตระหนักถึง ความสาคัญของการสํงบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการฯ
คาถามของบรรณารักษ๑ที่เป็นโจทย๑ให๎สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ รับไปดาเนินการตํอคือ
‚ทาอยํางไรผู๎บริหาร วงการศึกษาและวงการห๎องสมุดจะรู๎จักและนึกถึงรางวัลนี้ ให๎เป็น
รางวัลระดับชาติ สอร.จะต๎องประชาสัมพันธ๑และมีเครือขํายมากขึ้น ผู๎บริหารจะได๎
สนับสนุนให๎บรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการมากขึ้น‛
‚อยากให๎สอร. จัดหางบประมาณสนับสนุนบรรณารักษ๑มาเข๎ารํวมโครงการ จัดเป็นทุน
สาหรับบรรณารักษ๑ที่ไมํมีงบประมาณแตํมีศักยภาพที่จะพัฒนาได๎ ‛
ในสํวนอื่นๆ บรรณารักษ๑เห็นวําสอร. ดาเนินการได๎อยํางเหมาะสมมาก มีสิ่งที่บรรณารักษ๑
ต๎องการ คือ เกณฑ๑การตัดสินให๎มีความชัดเจน การติดตามประเมินผลตํอเนื่อง การสร๎างเครือขําย
และการจัดสรรรางวัลเพิ่มเติมเพื่อให๎ห๎องสมุดพัฒนาได๎ตํอเนื่องและยั่งยืน
‚หนูยังไมํทราบเลยวําห๎องสมุดของหนูมีจุดเดํนตรงไหน จึงได๎รับรางวัล และก็ไมํทราบวํา
ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลชนะเลิศ หรือรางวัลรองชนะเลิศ มีจุดเดํนตรงไหน หลายคนเกิด
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ความรู๎สึกแคลงใจ วําเอ๏ะห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ ที่ได๎เห็นมา ดูดีกวําห๎องสมุด
ที่ได๎รับรางวัลชนะเลิศเสียอีก เขาอาจจะมองกายภาพ …อยากให๎มีเกณฑ๑ที่ชัดเจน
มีรางวัลในแตํละด๎านด๎วย เชํน ด๎านกายภาพ ด๎านบริการ และพิจารณาความเหมาะสม
สาหรับห๎องสมุดที่มีขนาดหรือบริบทตํางกัน และในการประกาศผล ควรประกาศจุดเดํน
ของห๎องสมุดแตํละแหํงที่ได๎รับรางวัลด๎วย‛
‚ เกณฑ๑ตํางๆ ควรแจ๎งให๎ห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการทราบแตํแรก และเมื่อแจ๎งผลผํานการ
คัดเลือกแตํละขั้นตอน ควรระบุผลให๎ทราบด๎วย‛
‚สอร. หรือหนํวยงานที่รับผิดชอบการดาเนินการต๎องพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ๑ตามหลัก
วิชาการอยํางเป็นระบบ และควรมีรางวัลหลายประเภท
ประเด็นสุดท๎ายบรรณารักษ๑ต๎องการให๎การพัฒนาห๎องสมุดมีความยั่งยืน จึงเห็นด๎วยและ
ชื่นชมที่สอร. จัดให๎มีการติดตามและประเมินผลโครงการ และเห็นควรดาเนินการตํอเนื่อง เพราะ
การพัฒนาหลายเรื่องไมํสามารถดาเนินการได๎ภายในระยะเวลาสั้น และต๎องการให๎สอร. จัดทาเป็น
เครือขํายห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลเพื่อการถํายทอดความรู๎และการพัฒ นาห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง
และมีรางวัลสาหรับห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลที่มีการพัฒนาตํอเนื่อง รวมทั้งรางวัลสาหรับผู๎ บริหารหรือ
หนํวยงานที่สนับสนุนห๎องสมุดเพื่อวําผู๎บริหารและหนํวยงานจะได๎ให๎ความสาคัญตํอการพัฒนา
ห๎องสมุดตํอเนื่อง
‚ ถ๎ามีรางวัลให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลที่มีการพัฒนาตํอเนื่องก็จะเป็นแรงจูงใจแกํห๎องสมุด
ทั้งผู๎บริหารและบรรณารักษ๑ การที่สอร.จัดให๎มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน๑มาก‛
‚สอร. ควรจัดทาเครือขํายห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลเพื่อถํายทอดความรู๎และพัฒนา
ห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง และให๎บรรณารักษ๑ได๎กลับมาพัฒนาความรู๎อยํางน๎อยปีละครั้ง‛
‚ สอร. ควรจัดรางวัลให๎ผู๎บริหารหรือหนํวยงานที่สนับสนุนห๎องสมุดโดดเดํน เพื่อกระตุ๎น
ให๎ ผู๎บริหารและหนํวยงานให๎ความสาคัญตํอการพัฒนาห๎องสมุดอยํางตํอเนื่อง บางที
เมื่อเปลี่ยนแปลงผู๎บริหาร สิ่งที่วางแผนจะทา ก็ทาตํอไมํได๎ ถ๎าไมํได๎รับการสนับสนุน‛
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บทที่ 6
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัย ประเมินผลโดยใช๎ทั้งระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค๑การวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
2. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
3. เพื่อประเมินผลลัพธ๑ของโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
กลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจากการประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2
จานวน 10 แหํง โดยมีผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับโครงการ จาแนกเป็นบุคคล
3 กลุํม คือ
กลุํมที่ 1 ผู๎ให๎บริการ ได๎แกํ บรรณารักษ๑ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล 10 แหํง
กลุํมที่ 2 ผู๎บริหาร ได๎แกํ ผู๎กากับดูแลห๎องสมุดหรือหัวหน๎าบรรณารักษ๑ ห๎องสมุดที่ได๎รับ
รางวัล 10 แหํง
กลุํมที่ 3 ผู๎ใช๎บริการ ได๎แกํ ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดที่ได๎ รับรางวัลซึ่ง ผู๎วิจัยกาหนดกลุํม
ตัวอยํางการวิจัย โดยวิธีการสุํมแบบหลายขั้นตอน
รวมกลุํมตัวอยํางผู๎ใช๎บริการที่ตอบแบบ สอบถามจานวน 589 คน ผู๎ใช๎บริการที่สนทนา
กลุํม จานวน 60 คน บรรณารักษ๑จานวน 10 คน ผู๎บริหารจานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 669 คน
เครื่องมือการวิจัย ได๎แกํ แบบสอบถามบรรณารักษ๑ แบบสอบถามผู๎ใช๎บริการ แบบ
สัมภาษณ๑ผู๎บริหาร และแบบสนทนากลุํม ซึ่งได๎ผํานการตรวจสอบคุณภาพโดยผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาและการทดลองใช๎ กั บ กลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ มี ลั ก ษณะใกล๎ เ คี ย งกั บ
ประชากร เพื่อหาความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช๎สูตรแอลฟาของครอนบัค
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู๎วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองโดยการสนทนากลุํมกลุํมผู๎ใช๎บริการ
จานวน 5 แหํง ๆ ละ 12 คน รวม 60 คน
2. ผู๎วิจัยสัมภาษณ๑ผู๎บริหาร จานวน 10 แหํง รวม 10 คน
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3. ผู๎ วิ จั ย สํ ง แบบสอบถามให๎บ รรณารัก ษ๑ ที่ เข๎ ารํ วมโครงการ จ านวน 10 คน และกลุํ ม
ตัวอยํางผู๎ใช๎บริการ 5 แหํง ๆ ละ 130 คน โดยสํงแบบสอบถามไปให๎ทางไปรษณีย๑
4. ผู๎วิจัยสัมภาษณ๑เพิ่มเติมบรรณารักษ๑ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจานวน 10 คนโดย
สัมภาษณ๑บรรณารักษ๑ 5 คนด๎วยตนเองในชํวงที่ผู๎วิจัยเดินทางไปจัดสนทนากลุํม ผู๎ใช๎บริการที่
ห๎องสมุดนั้นๆ และสัมภาษณ๑บรรณารักษ๑ห๎องสมุดอีก 5 คนทางโทรศัพท๑
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข๎อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และนาเสนอในรูปตารางและภาพประกอบการบรรยาย ในการประเมินกาหนดเกณฑ๑คําเฉลี่ย
มากกวํา 3.50 จึงถือวําเรื่องที่ประเมินมีความเหมาะสมระดับมาก
ข๎อมูลเชิงคุณภาพทาการวิเคราะห๑เนื้อหาและนาเสนอในรูปสรุปความและความเรียงเชิง
พรรณนา
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามบรรณารักษ์ห้องสมุดที่ได้รับ
รางวัล
1. ผู๎ตอบแบบสอบถามซึ่ง เป็นบรรณารักษ๑ห๎องสมุด ที่ได๎รับรางวัล สํวนใหญํเป็นเพศ
หญิง (ร๎อยละ 90.0) มีอายุระหวําง 31 – 40 ปี (ร๎อยละ 50.0) สถานภาพสมรส (ร๎อยละ 60.0)
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี (ร๎อยละ 80.0) วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิตและ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ร๎อยละ 30.0) วิชาเอกบรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑ (ร๎อยละ
50.0) มีพื้นฐานความรู๎ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑ (ร๎อยละ 100.0)
โดยได๎รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ร๎อยละ 70.0 ) มีตาแหนํงงานเป็นบรรณารักษ๑ระดับ
ปฏิบัติการชานาญการเทํากับเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด/ เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดอัตราจ๎าง (ร๎อยละ 30.0)
สังกัดสานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ร๎อยละ 70.0 )
2. บรรณารักษ๑สํวนใหญํรับทราบข๎อมูลขําวสารโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุด
มีชีวิตจากจดหมายของ สอร. (ร๎อยละ 100.0) เข๎ารํวมโครงการด๎วยความสมั ครใจของตนเอง
(ร๎อยละ 80.0) แหลํ ง งบประมาณสนับสนุน ได๎แกํ งบประมาณของห๎อ งสมุ ด (ร๎ อยละ 60.0)
เหตุผลในการเข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ ตรงกับความสนใจเทํากับต๎องการพัฒนาตนเอง (ร๎อยละ
100.0)
3. บรรณารักษ๑มีความคิดเห็นตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมี ชีวิต ครั้งที่ 2
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =4.09) เรียงตามลาดับได๎แกํ ด๎านผลผลิต ( x = 4.31) ด๎าน
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ปัจจัยนาเข๎า ( x =4.13) ด๎านกระบวนการ ( x =3.99) และด๎านผลลัพธ๑ ( x = 3.93) และทุก
รายการมีคําเฉลี่ยระดับมาก รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก 3 รายการเทํากัน อยูํในด๎าน
ผลผลิต ได๎แกํ ความพึงพอใจตํอโครงการ โดยรวม ความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตที่ได๎รับ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต( x = 4.42)
3.1 ด๎านปัจจัยนาเข๎า รายการที่คําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ความชัดเจน
ของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค๑ของโครงการ เทคนิควิธีการ กลยุทธ๑ที่ใช๎ในการ
ดาเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และ เป้าหมาย ( x = 4.25)
3.2 ด๎านกระบวนการ การบริหารจัดการมีระบบและเป็นขั้นตอน และการประสานงานมี
ประสิทธิภาพ มีคําเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก ( x = 4.08) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 คําเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก ได๎แกํ วิทยากร ( x = 4.25 และ x =
4.33) รองลงมาของการจั ดอบรมเชิ ง ปฏิบัติการครั้ง ที่ 1 มี คําเฉลี่ ย ระดับมากเทํากัน ได๎แกํ
หลักสูตร หัวข๎อการฝึกอบรม และกิจกรรม ( x = 4.08) สํวนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
ได๎แกํ การบริการของเจ๎าหน๎าที่ ( x = 4.25)
3.3 ด๎านผลผลิต รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดเทํากันอยูํในระดับมาก ได๎แกํ ความพึงพอใจ
ตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 โดยรวม ความสาคัญและคุณคําของความรู๎
เกี่ยวกับการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตที่ได๎รับ และ เจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต ( x =4.42)
3.4 ด๎านผลลัพธ๑ รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก ได๎แกํ ผู๎เข๎ารํวมโครงการนาความรู๎
และประสบการณ๑ไปใช๎ในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงเอกลักษณ๑ตามบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชน( x =4.25) คําเฉลี่ยระดับมากลาดับรองลงมา ได๎แกํ ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
นาแนวคิดเชิงกลยุทธ๑ไปใช๎ในการบริหารจัดการและดาเนินงานห๎ องสมุดมีชีวิต ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ยั่งยืน และ ห๎องสมุดได๎รับการพัฒนา
คุณภาพการบริการ( x =4.08)
4. บรรณารักษ๑นาความรู๎ ที่ไ ด๎รับไปพัฒ นางานโดยภาพรวมระดับมาก( x =4.03) เรีย ง
ตามลาดับ คําเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได๎แกํ การจัดหมวดหมูํหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ
อยํางเป็นระบบ ( x = 4.42) การจัดกิจกรรมเชิงรุกที่หลากหลาย ตอบสนองความต๎องการและ ความ
พึงพอใจผู๎ใช๎และเติมชีวิตให๎ห๎องสมุด( x = 4.33) และการสร๎างเสริมนิสัย รักการอําน ใฝ่รู๎ และรัก
การเรียนรู๎แกํผู๎ใช๎บริการ ( x =4.25) รายการที่อยูํในระดับปานกลางมีรายการเดียว ได๎แกํ การจัดทา
คูํมือห๎องสมุดมีชีวิตที่มีเนื้อหาสมบูรณ๑ ( x =3.50) และบรรณารักษ๑สํวนใหญํมีปัญหาอุปสรรคใน
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การนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางาน ได๎แกํ งบประมาณไมํเพียงพอ (ร๎อยละ 50.0) ผู๎ใช๎บริการ/
กลุํมเป้าหมาย/ประชาชน/ชุมชน และมีนิสัยรักการอํานน๎อยลง (ร๎อยละ 40.0)
5. บรรณารักษ๑มีความคิดเห็นตํอแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมี
ชีวิตโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =4.34) เรียงตามลาดับได๎แกํ ด๎านผลลัพธ๑ ( x = 4.44)
ด๎านผลผลิต ( x = 4.33) ด๎านปัจจัยนาเข๎า ( x =4.25) และด๎านกระบวนการ ( x =4.22)
5.1 ด๎านปัจจัยนาเข๎า ผู๎บริหารห๎องสมุด มีคําเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( x = 4.52)
รองลงมามีคําเฉลี่ยระดับมากคือ กายภาพของห๎องสมุด ( x = 4.38) ตัวบรรณารักษ๑และบุคลากร
ห๎องสมุด ( x = 4.32) รายการที่มีคําเฉลี่ ยสูง สุดในแตํละด๎านมีดัง นี้ ด๎านผู๎ บริหารห๎องสมุ ด
ผู๎บริหารห๎องสมุดมีความตระหนักและเจตคติที่ดีตํอการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตมีคําเฉลี่ย ระดับมาก
ที่สุดเทํากับให๎การสนับสนุนสํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ ( x =4.58) โดยเป็นสองรายการ
ที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดในด๎านปัจจัยนาเข๎า ด๎านตัวบรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุด มีความสามารถ
แบํงปันความรู๎ เผยแพรํ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎อื่น มีคําเฉลี่ยทํากับมีการพัฒนาบุคลากรตํอเนื่อง
( x = 4.42) ด๎านกายภาพของห๎องสมุด มีภูมิทัศน๑/บรรยากาศและสภาพแวด ล๎อมที่สวยงาม( x =
4.50) ด๎านงบประมาณและการเงิน รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการโครงการให๎ สานักงาน
อุทยานการเรียนรู๎เพิ่มขึ้นเพื่อการสนับสนุนกลุํมเป้า หมายกว๎างขึ้น ( x = 4.25) ด๎านเทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณ๑ มีการใช๎เทคโนโลยี เครือขํายอินเทอร๑เน็ต x = 4.33)
5.2 ด๎านกระบวนการ ทุกรายการอยูํในระดับมาก โดยการบริหารจัดการของสอร.มี
คําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมาก ( x = 4.31) รองลงมา คือ การบริหารจัดการของห๎องสมุด ( x =
4.29) และความรํวมมือและเครือขําย ( x = 4.14) รายการที่มีคําเฉลี่ยระดับมากเทํากัน คือ มี
การกาหนดนโยบายและบรรจุแผนยุทธศาสตร๑ข องห๎องสมุดและหนํวยงานต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องกับ
โครงการไว๎ชัดเจน และ สอร. มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรตํอเนื่องใหมํ ๆ ( x = 4.42)
5.3 ด๎านผลผลิต รายการที่มีคําเฉลี่ยระดับมากที่สุดได๎แกํ การมุํงเน๎นความสาคัญและ
คุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ ( x = 4.58) นอกนั้นมี
คําเฉลี่ยระดับมาก
5.4 ด๎านผลลัพธ๑ รายการที่มีคําเฉลี่ยระดับมากที่สุด ได๎แกํ การมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและ
ให๎ความรํวมมือของผู๎ใช๎บริการ ประชาชนและชุมชนในการสนับสนุนการดาเนินงาน ( x = 4.58)
นอกนั้นมีคําเฉลี่ยระดับมาก รายการที่มีคําเฉลี่ยรองลงมาระดับมาก ได๎แกํ การพัฒนาห๎องสมุดให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีบทบาทสาคัญในชุมชน ( x = 4.50)
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6. บรรณารักษ๑ห๎องสมุดสํวนใหญํให๎ข๎อเสนอแนะตํอ สอร. ควรจัดอบรมและประกวด
อยํางตํอเนื่อง (ร๎อยละ 70.0) หนํวยงานที่ห๎องสมุดสังกัด/ผู๎บริหาร ควรสํงบรรณารักษ๑เข๎ารับการ
อบรมเพื่อการพัฒนา และในจานวนเทํากันควรเพิ่มงบประมาณในด๎านการพัฒนาสื่อ (ร๎อยละ
80.0) หนํวยงาน/บริษัทที่รับจัดอบรมและประกวด/ห๎องสมุดมีชีวิต ควรให๎แนวทางและเกณฑ๑การ
ประเมินที่ชัดเจน (ร๎อยละ 70.0) บรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุด ควรมีจิตสานึกในการ
ให๎บริการ (ร๎อยละ 70.0) ผู๎รับบริการ/ประชาชน/ชุมชน ควรสร๎างนิสัยรักการอําน โดยมาใช๎
บริการห๎องสมุดให๎มากขึ้น (ร๎อยละ 60.0)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามผู้ใช้บริการห้องสมุด
7. ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด สํวนใหญํเป็นเพศหญิง (ร๎อยละ 63.3) อายุไมํเกิน 18 ปี (ร๎อย
ละ 50.6) ระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา (ร๎อยละ 48.7) เป็นนักเรียน (ร๎อยละ 41.9) และ
อาชีพสํวนตัว/อาชีพอิสระ (ร๎อยละ 10.5) ตามลาดับ ใช๎บริการห๎องสมุด 1 - 2 ปี (ร๎อยละ 28.5)
ความถี่โดยเฉลี่ยในการใช๎บริการห๎องสมุดสัปดาห๑ละ 2 - 3 วัน (ร๎อยละ 36.2) วัตถุประสงค๑ใน
การใช๎ห๎องสมุด ได๎แกํ การค๎นคว๎า (ร๎อยละ 65.2) ข๎อมูลขําวสารและการศึกษา จานวนเทํากัน
(ร๎อยละ 55.3) บริการห๎องสมุดที่ใช๎เป็นประจา คือ บริการการอําน/การศึกษาค๎นคว๎าในห๎องสมุด
(ร๎อยละ 64.0) บริการยืมคืน (ร๎อยละ 53.7) ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช๎เป็นประจา ได๎แกํ หนังสือ
(ร๎อยละ 77.6) หนังสือพิมพ๑ (ร๎อยละ 43.3) และอินเทอร๑เน็ต (ร๎อยละ 39.4) ตามลาดับ
8. ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดสํวนใหญํรับทราบข๎อมูลขําวสารโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต (ร๎อยละ 60.8) แหลํงที่มาของข๎อมูลขําวสาร คือ บรรณารักษ๑ (ร๎อยละ 48.9)
รองลงมาคือ สื่อประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุด (ร๎อยละ 42.6) และรับทราบวําห๎องสมุดได๎รับรางวัล
ห๎องสมุดมีชีวิต (ร๎อยละ 61.8) จากบรรณารักษ๑ (ร๎อยละ 53.5) และสื่อประชาสัมพันธ๑ของ
ห๎องสมุด (ร๎อยละ 35.8) เชํนเดียวกัน
9. ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดมีความคิดเห็นตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่
2 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =3.91) รายการที่อยูํในระดับมาก เรียงตามลาดับคําเฉลี่ ย
สูงสุด 5 อันดับแรก ได๎แกํ ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ( x = 4.10)
ห๎องสมุดชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ( x = 4.04) ห๎องสมุดมีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชน
แหํงการเรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎ ( x =4.03) การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุดอยําง
เหมาะสม ( x =3.99) การพัฒนา กายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของการเป็น
ห๎องสมุดมีชีวิตและการสร๎างเสริมนิสัย รักการอําน ใฝ่รู๎ และรักการเรียนรู๎แกํผู๎ใช๎บริการ ( x =3.98)
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เมื่อจาแนกเป็นรายห๎องสมุด พบวํา ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก เรียงตามลาดับได๎แกํ ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคาร จังหวัดราชบุรี ( x = 4.13)
ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร เทํากับห๎องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดตาก ( x =
4.00) และห๎อ งสมุ ดประชาชนเฉลิ ม ราชกุม ารี จั ง หวัด นครราชสี ม า ( x = 3.88) สํ วนห๎องสมุ ด
ประชาชนจังหวัดเชียงรายอยูํในระดับปานกลาง( x = 3.46)
10. ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดให๎ความเห็นตํอแนวทางการพัฒนาโครงการ โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก ( x =3.96) และระดับมากทุกด๎าน เรียงตามลาดั บได๎แกํ ด๎านผลลัพธ๑ ( x = 4.02)
ด๎านปัจจัยนาเข๎า ( x =3.98) ด๎านผลผลิต ( x = 3.96) และด๎านกระบวนการ ( x =3.89) โดย
รายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดอยูํในระดับมาก อยูํในด๎านปัจจัยนาเข๎า ได๎แกํ กายภาพของห๎องสมุด มี
ภูมิทัศน๑ บรรยากาศ และสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม ( x = 4.11) มีอาคารสถานที่และทาเลที่ตั้ง
เหมาะสม( x = 4.09) บรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุด มีความตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว
เจตคติและความมุํงมั่นในการทางาน ( x = 4.08) ผู๎บริหารห๎องสมุด ให๎การสนับสนุนสํงเสริม
บรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ ( x = 4.07)
10.1 ด๎านปัจจัยนาเข๎า กายภาพของห๎องสมุด มีภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพ แวดล๎อม
ที่สวยงาม มีคําเฉลี่ยสูงสุด ระดับมาก ( x = 4.11) รองลงไป ได๎แกํ บรรณารักษ๑และบุคลากร
ห๎องสมุด มีความตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว เจตคติ และความมุํงมั่นในการทางาน ( x =
4.08) ผู๎ บ ริ ห ารห๎ อ งสมุ ด ให๎ ก ารสนั บ สนุ น สํ ง เสริ ม บรรณารั ก ษ๑ เ ข๎ า รํ ว มโครงการ ( x =4.07)
มีเว็บไซต๑ห๎องสมุดเป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย ( x = 3.95) และ รัฐสนับสนุน
งบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลเพื่อเป็นต๎นแบบ ( x = 3.92)
10.2 ด๎านกระบวนการ การบริหารจัดการห๎องสมุด มีการกาหนดนโยบายและบรรจุแผน
ยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดและหนํวยงานต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องกับโครงการไว๎ชัดเจน มีคําเฉลี่ยสูงสุด
ระดับมาก ( x = 3.94) อันดับตํอไปได๎ ได๎แกํ สอร.มีการบริหารโครงการในลักษณะโครงการ
รํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัดอยํางเป็นทางการ( x = 3.91) มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ตํอเนื่องใหมํ ๆ ( x = 3.90) ความรํวมมือและเครือขําย มีความรํวมมือกับห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎
หรือองค๑กรอื่นในท๎องถิ่นอยํางกว๎างขวาง มีคําเฉลี่ยเทํากับมีเครือขํายบุคคล/ชุมชน / เครือขํายภูมิ
ปัญญาหรือเครือขํายท๎องถิ่น /เครือขํายการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ( x = 3.88) และมีช มรมหรือ
โครงการเพื่อนห๎องสมุดหรืออาสาสมัครห๎องสมุด ( x = 3.87)
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10.3 ด๎านผลผลิต การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการ และ
ดาเนินโครงการ( x = 4.00) มี คําเฉลี่ ยสู งสุ ดระดับมาก ใกล๎ เคียงกับ การสร๎างเจตคติที่ดีแกํ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการในการพัฒนาห๎องสมุดมีชี วิต ( x = 3.97) การมุํงเน๎นความสาคัญและคุณคํา
ของความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ( x = 3.96) และการมุํงเน๎น
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑การพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ ให๎สามารถ
นาไปใช๎ในบริบทตําง ๆ ( x = 3.95)
10.4 ด๎านผลลัพธ๑ การพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีบทบาทสาคัญ
ในชุมชน ( x = 4.06) มีคําเฉลี่ยสูงสุดระดับมากใกล๎เคียงกับการสํงเสริมผู๎ใช๎บริการ/ ประชาชน ให๎
เป็นผู๎ใฝ่รู๎ รักการอํานและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ( x = 4.05) การมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและให๎ความ
รํวมมือของผู๎ใช๎บริการ ประชาชนและชุมชนในการสนับสนุนการดาเนินงาน( x = 4.02) การสํงเสริม
ผู๎ใช๎บริการ/ประชาชน ให๎ใช๎บริการและเข๎ารํวมกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต ( x = 4.01) และการมุํงเน๎น
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการจากผลการดาเนินการโครงการ( x = 4.00)
11. ผู๎ใช๎บริการจานวนสูงสุด ให๎ข๎อเสนอแนะตํอแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ได๎แกํ สอร. ควรประชาสัมพันธ๑ให๎รู๎จัก สอร. มากกวํานี้ (ร๎อยละ 12.7)
และควรติดตามผลงานและพัฒนาการของห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล (ร๎อยละ 4.8) ห๎องสมุดที่ใช๎
บริการ ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนมาใช๎ห๎องสมุดประชาชนให๎มากขึ้น (ร๎อยละ 2.9) ควรจัด
กิจกรรมที่หลากหลายในโอกาสสาคัญ (ร๎อยละ 2.0 )บรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุด ควร
ประชาสัมพันธ๑ให๎ชุมชนเห็นความสาคัญของห๎องสมุด(ร๎อยละ 4.8 ) ผู๎รับบริการ/ประชาชน/ชุมชน
มีนิสัยรักการอํานมากขึ้น (ร๎อยละ 5.9) และชักชวนให๎ผู๎อื่นเข๎ามาใช๎บริการให๎มากขึ้น (ร๎อยละ 4.8)
ด๎านความรํวมมือและเครือขําย เน๎นความมือจากเครือขํายหลายฝ่าย (ร๎อยละ 5.4) และเครือขําย
ควรมีบทบาทในการพัฒนาห๎องสมุดให๎มากขึ้น (ร๎อยละ 4.6 )
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดที่ได้รับรางวัล
ผลการสัมภาษณ๑เจาะลึกผู๎บริหารห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจากการประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 2 เป็นผู๎บริหารที่มีสํวนรํวมในโครงการฯ จานวน 8 คน และ อีก 2 คนเพิ่งย๎ายมาเข๎ารับ
ตาแหนํงหลังจากที่ห๎องสมุดได๎รับรางวัลแล๎วจึงไมํได๎มีสํวนรํวมในโครงการ
12. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ผู๎บริหารสรุปตามประเด็นดังตํอไปนี้
12.1 ด๎านปัจจัยนาเข๎า ผู๎บริหารรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการฯ จากหลายแหลํง
ทัง้ จากจดหมายที่สอร. สํงผํานมายังหนํวยงานต๎นสังกัดในท๎องถิ่น โดยห๎องสมุดประชาชนสังกัด
สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได๎รับข๎อมูลขําวสารผํานศูนย๑
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอาเภอ ห๎องสมุดประชาชนสังกัดเทศบาล
ได๎รับข๎อมูลผํานสานักงานเทศบาล ผู๎บริหารโรงเรียนได๎รับข๎อมูลขําวสารจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสํงมายังโรงเรียนโดยตรง นอกจากนี้บรรณารักษ๑ยังรับทราบข๎อมูลขําวสารการ
ประกวดที่ สอร. สํงมายังห๎องสมุดโดยตรงด๎วย
การเข๎ารํวมโครงการฯของห๎องสมุดดาเนินการในหลายลักษณะและหลายระดับ ทั้งจาก
การพิจารณาของเขตพื้นที่การศึกษารํวมกับหนํวยงาน การพิจารณาของผู๎บริหารหนํวยงานใน
พื้นที่ต๎นสังกัดของห๎องสมุด การนาเสนอโดยบรรณารักษ๑และการพิจารณารํวมกันของผู๎บริหาร
บรรณารักษ๑ รวมทั้งชุมชน มีการนาเสนอเข๎าที่ประชุมโดยมีแนวคิดวําการเข๎ารํวมโครงการนี้ทุก
ภาคสํวนต๎องรํวมกันพัฒนา ไมํใชํเฉพาะบรรณารักษ๑และผู๎บริหาร
12.2 ด๎านกระบวนการ ผู๎บริหารทุกคนเห็นวําโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก มีประโยชน๑
เป็ น การกระตุ๎ น จุ ด ประกาย กํ อ ให๎ เ กิ ด การตื่ น ตั ว ในการพั ฒ นาห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต การพั ฒ นา
บรรณารักษ๑ และการพัฒ นาสูํสังคมการอํานและการเรียนรู๎ อีกทั้ง เป็นการประชาสัมพันธ๑และ
กํอให๎เกิดห๎องสมุดภาพลักษณ๑ใหมํ และสร๎างการมีสํวนรํวม นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีกระบวนการ
ดาเนินการครบวงจร โดยเฉพาะมีการประเมินและติดตามผล ผู๎บริหารมีทัศนคติที่ดีตํอโครงการ
และรู๎สึกภาคภูมิใจที่ได๎รับรางวัล ผู๎บริหารจึงคาดหวังให๎มีการดาเนินการตํอเนื่องและตํอยอด
ผู๎บริหารสํวนใหญํให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและเกณฑ๑การตัดสินการประกวด
และวิธีการ โดยเห็นวําคํอนข๎างกว๎าง ยังไมํได๎คานึงถึงความแตกตํางของบริบทและขนาดของ
องค๑กร ขาดความชัดเจน และไมํแจ๎งให๎ทราบวําผู๎ชนะหรือแม๎แตํห๎องสมุดของตนเองที่ได๎รับรางวัล
มีจุดเดํนอยํางไร รวมทั้งวิธีการประเมินและคัดเลือกห๎องสมุดแตํละรอบ และการนาเสนอผลงาน
ในชํวงการตัดสินควรกาหนดให๎เป็นแนวทางเดียวกัน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวัลที่ได๎รับ ผู๎บริหารไมํได๎เน๎นเงินรางวัลในด๎านจานวนเงินมากนัก
แตํเล็งเห็นวําทาให๎การบริหารจัดการคลํองตัวขึ้น จะนาไปสูํการตํอยอดในสิ่งที่ ห๎องสมุดต๎องการ
ดาเนินการและขาดแคลนงบประมาณ และเสนอแนะให๎ให๎รางวัลผู๎ปฏิบัติงานโดยการพาไปศึกษา
ดูงานในประเทศหรือตํางประเทศ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารและการประชาสัม พันธ๑ มี ความเหมาะสม ผู๎บริหาร
รับทราบข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการและการได๎รับรางวัล จากบรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวมโครงการฯ
จากจดหมายและเว็บไซต๑ของสอร. และที่ประชุมกศน. ขณะเดียวกันห๎องสมุดและหนํวยงานได๎
สื่อสารและประชาสัมพันธ๑การได๎รับรางวัลตํอ โดยใช๎สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับท๎องถิ่น
ตั้งแตํสื่อพื้นฐาน เชํน บอร๑ดหรือป้ายประกาศ สถานีวิทยุ หอกระจายขําว เสียงตามสาย และ
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สื่อบุคคล คือ ครู ศลช. ผู๎ใช๎บริการบอกตํอ รวมถึงสื่อทันสมัย คือ เอส เอ็ม เอส และเว็บไซต๑ ได๎เข๎า
มามีบทบาทสาคัญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุดยุคใหมํ ขณะเดียวกันห๎องสมุดบาง
แหํงก็ไมํได๎ประชาสัมพันธ๑การได๎รับรางวัลมากนัก เพราะผู๎เกี่ยวข๎องย๎ายงาน
12.3 ด๎านผลผลิต เกี่ยวข๎องกับความพึง พอใจบรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวมโครงการ ตํอผู๎ใช๎
บริการห๎องสมุดมีชีวิต และตํอความรํวมมือและเครือขําย
ความพึงพอใจตํอบรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวมโครงการ ผู๎บริหารมีความพึงพอใจบรรณารักษ๑ที่
เข๎ารํวมโครงการมาก ตั้งแตํแรกเริ่มการเสนอเข๎ารํวมโครงการและหลังจากได๎พัฒนาตนเองและ
พัฒ นาห๎องสมุดจนได๎รับรางวัล บรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวมโครงการเป็น ‛บรรณารักษ๑ดี ‛ ทั้ง ในด๎าน
ความรู๎ ความสามารถ ความกระตือรือร๎นความเต็มใจและความตั้งใจในการทางานความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ๑ ภาวะผู๎นา ความสามารถในการประสานงาน การทางาน
กับชุมชน การสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ การจัดบริการและกิจกรรม การสร๎างเครือขําย ความใฝ่รู๎
การพัฒนาตนเอง การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการ การนาความรู๎ไป
ขยายผล ถํายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพัฒนาตนเองและอื่น ๆ ผู๎บริหารทํานหนึ่งได๎เน๎นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ภาพลักษณ๑และความมีไหวพริบของบรรณารักษ๑
ความพึงพอใจตํอผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดมีชีวิต
ผู๎ใช๎บริการและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ห๎องสมุ ดมี เ พิ่ม มากขึ้น แตํบางแหํง ยัง มี จานวนน๎ อย ชุม ชนให๎ความรํวมมื อและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของห๎องสมุดในรูปแบบตํางๆ ผู๎บริหารและชุมชนเห็นความสาคัญของการศึกษา การ
เรียนรู๎ และการบริการของห๎องสมุด และห๎องสมุดก็มีการบริหารจัดการและการดาเนินงานที่เน๎น
ชุมชนและกลุํมเป้าหมายเป็นศูนย๑กลาง การตอบสนองและสร๎างความพึงพอใจของผู๎ใช๎ ประชาชน
มีนิสัยรักการอํานเพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจตํอความรํวมมือและเครือขําย ผู๎บริหารมีความพึงพอใจตํอการพัฒนา
ความรํวมมือและเครือขํายของห๎องสมุดกับหนํวยงานตํางๆ และเครือขํายกับบุคคล ทั้งภายในและ
ภายนอกห๎องสมุด และท๎องถิ่น ที่ มีมากขึ้น เป็นการรํวมมือ รํวมแรง รํวมใจ รวมทั้งการสนับสนุน
งบประมาณ สื่ อ การศึ ก ษา ทรั พ ยากรสารสนเทศ เพื่ อให๎ ก ารทางานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค๑ แ ละ
เป้าหมาย แม๎จะมีปัญหาอุปสรรคจากกฎระเบียบบางประการ เชํน การอยูํนอกสังกัดทาให๎ไมํ
สามารถให๎การสนับสนุนเป็นตัวเงินได๎

12.4 ด๎านผลลัพธ๑ เกี่ยวข๎องกับผลการพัฒนาห๎องสมุดที่กากับดูแลในด๎านตํางๆ
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ภาพรวม ผู๎บริหารเห็นวําการได๎รับรางวัลทาให๎ห๎องสมุดเป็นที่รู๎จักเพิ่มมากขึ้น เกิดการ
พั ฒ นาบรรณารั ก ษ๑ แ ละห๎ อ งสมุ ด ในทุ ก ๆด๎ า น มี ผู๎ ม าใช๎ บ ริ ก ารห๎ อ งสมุ ด และเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม
ห๎องสมุดเพิ่มขึ้น การได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานตํางๆ ในรูปหนังสือ สื่อการศึกษาและอื่นๆ
เพิ่มขึ้น มีผู๎มาศึกษาดูงานห๎องสมุดเพิ่มมากขึ้น และได๎รับการยกยํองให๎เป็นต๎นแบบทั้งห๎องสมุด
ต๎นแบบและบรรณารักษ๑ต๎นแบบ
ด๎านการบริหารจัดการ การจัดทาแผนยุทธศาสตร๑ ผู๎บริหารห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลล๎วน
ให๎ความสาคัญกับการพัฒนาห๎องสมุด และมีแนวคิดการพัฒนาห๎องสมุดในเชิงบูรณาการกับการ
เรียนการสอน วิถีชีวิตไทย การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ยังเน๎นการบริหารแบบมี
สํวนรํวม โดยเฉพาะจากชุมชน การมีคณะกรรมการห๎องสมุ ดประกอบด๎วยผู๎ เกี่ยวข๎องทั้ง จาก
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะชุมชนได๎เข๎ามามีบทบาทอยํางกว๎างขวาง การใช๎ข๎อมูล สถิติเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลการดาเนินงาน นอกจากนี้ผู๎บริหารบางแหํงยังให๎บรรณารักษ๑เข๎ารํวม
ประชุมระดับจังหวัดด๎วย
ในด๎านการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑ มีหลายลักษณะ ห๎องสมุดบางแหํงมีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร๑ และแผนปฏิบัติการ ของห๎องสมุดเองโดยเฉพาะ บางแหํงห๎องสมุดนาวิสัยทัศน๑และ
ยุทธศาสตร๑ของหนํวยงานต๎นสั ง กัดมาทาแผน และห๎อ งสมุ ดบางแหํง หนํวยงานต๎นสั ง กัดเป็ น
ผู๎จัดทาและมีแผนงานของห๎องสมุดรวมอยูํด๎วย โดยมีข๎อสังเกตคือ กระบวนการจัดทาแผนได๎ใช๎
หลักการมีสํวนรํวม เชํน คณะกรรมการห๎องสมุดรํวมกันจัดทา การรํวมกับฝ่ายบริหารและฝ่าย
แผนงาน และมุํงเป้าหมายการพัฒนาห๎องสมุดในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะด๎านผู๎ใช๎บริการ สถานที่
เครือขําย บริการและกิจกรรม
การพัฒนากายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม เรื่องกายภาพ ภูมิทัศน๑ของ
ห๎องสมุดได๎รับความสาคัญจากผู๎บริหารทุกทํานและเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา ผลการวิจัย
พบวําห๎องสมุดเน๎นการจัดสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศ รํมรื่น สวยงาม ตื่นตา ตื่นใจ สดใส มี
ชีวิตชีวา เอื้อตํอการเรียนรู๎ อาคารสถานที่กว๎ างขวาง เป็นสัดสํวน เป็นเอกเทศ มีการออกแบบ
ตกแตํงภายใน ให๎มีมุมพักผํอน ดูหนังฟังเพลง มีมุมสาหรับผู๎ใช๎แตํละกลุํม เชํน มุมเด็ก มุมวัยรุํน
เสริ ม ด๎ ว ยเครื่ อ งปรั บ อากาศ มี ส ถานที่ ข ายเครื่ อ งดื่ ม ขนม และมุํ ง สร๎ า งความพึ ง พอใจของ
ผู๎ใช๎บริการ นอกจากนี้ยังพบวําทาเลที่ตั้งมีความสาคัญยิ่งตํอการมาใช๎บริการ เชํน ในใจกลาง
เมื อง ใกล๎ ชุม ชน ใกล๎ส ถานศึกษา ทาให๎มี ผู๎ใช๎บริการมากยิ่งขึ้น และแนวคิดส าคัญที่พ บจาก
ผู๎บริหารคือ การสร๎างสภาพแวดล๎อมและบรรยากาศโดยใช๎ธรรมชาติ จัดสวน ปลูกไม๎ดอก ไม๎
ประดับ บริเ วณรอบห๎องสมุ ด มีการพูดถึ ง ห๎องสมุดในสวน ห๎องสมุ ดธรรมชาติ การจัดบริเวณ
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ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม เชํน สมุนไพร นอกจากทาให๎เกิดความสวยงาม
แล๎ว ยังเป็นประโยชน๑และให๎ความรู๎ เชื่อมโยงไปสูํการจัดกิจกรรมของห๎องสมุด เชํน โครงการ
ห๎องสมุ ดพาเที่ ยว จั ดทาเส๎ นทางเดินศึก ษาธรรมชาติ แล๎ วมาศึกษาค๎นคว๎าในห๎อ งสมุ ดฯ เพื่ อ
สํงเสริมการเรียนรู๎ การมีสถานที่ทานอาหาร และขยายแนวคิดของการใช๎สถานที่ห๎องสมุดเป็น
ศูนย๑กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน การใช๎สถานที่ห๎องสมุดให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
ทรัพยากรสารสนเทศ ผู๎บริหารเห็นวําห๎องสมุดได๎มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบ
หลากหลาย นอกจากสื่อสิ่งพิมพ๑ ซึ่งโดยทั่วไป ได๎แกํ หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ๑แล๎ว ยัง
จัดหาสื่อโสตทัศน๑และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑มากขึ้น ในด๎านเนื้อหา มีการพิจารณาความหลากหลาย
ของเนื้อหา ความทันสมัย และสอดคล๎องกับความต๎อ งการของผู๎ใช๎ การให๎ความสาคัญกับผู๎ใช๎
โดยมีการสอบถามความต๎องการของผู๎ใช๎ในรูปแบบตํางๆ เชํน การสํงแบบสอบถาม การจัดทา
สมุดเสนอแนะ มีคณะกรรมการคัดเลือกและมีแผนการดาเนินงานห๎องสมุดบางแหํงมีปัญหาขาด
แคลนงบประมาณได๎ใช๎แนวทางสร๎างความรู๎โดยการผลิตเอง และที่สาคัญการให๎ความสนใจและ
ความสาคัญกับสารสนเทศท๎องถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาห๎องสมุดสมัยใหมํ
ในทุกๆด๎าน ห๎องสมุดจัดหาและให๎บริการเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑อานวยความสะดวกแกํ
ผู๎ใช๎มีจานวน เพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะอินเทอร๑เน็ต ได๎เข๎ามามีบทบาททั้งในด๎านการบริการและการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสารของห๎องสมุด อยํางไรก็ตามห๎องสมุดบางแหํงยัง
ประสบปัญหาเรื่องเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องมื อเข๎าถึง /สื บค๎น /ค๎นหา/ใช๎ ทรัพ ยากรสารสนเทศของห๎องสมุ ด
ห๎องสมุ ดให๎
ความสาคัญกับจัดระบบสืบค๎นที่งําย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย บางแหํงจัดระบบงํายๆ เชํน
การใช๎สี สัญลักษณ๑ ห๎องสมุดหลายแหํงจัดระบบอิงมาตรฐานวิชาชีพ และมีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎ ห๎องสมุดหลายแหํงสามารถสืบค๎นและค๎นหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห๎องสมุ ดผํ านอินเทอร๑เ น็ต ผู๎ใช๎ส ามารถสืบค๎นด๎วยตนเอง มีบรรณารักษ๑และนักเรียนชํ วยงาน
ห๎องสมุดให๎คาแนะนาและให๎ความชํวยเหลือในการสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด
การบริการห๎องสมุด แนวคิดของผู๎บริหารห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลสนั บสนุนการบริการที่มี
กลุํมเป้าหมายเป็นศูนย๑กลาง ห๎องสมุดประชาชนมีกลุํมเป้าหมายที่หลากหลาย ทุกเพศ ทุกวัย
หลากหลายภูมิหลังด๎านการศึกษา และอาชีพ ตลอดจนความสนใจและความต๎องการและอื่นๆ
สํวนห๎องสมุดโรงเรียนกลุํมเป้าหมายหลักคือครูและนักเรียน ขณะเดียวกันก็ได๎ขยายบทบาทถึง
ชุมชนด๎วย บริการของห๎องสมุดเป็นการบริการเชิงรุก เชํน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ การบริการโดยไมํ

157

คิดคําใช๎ จํ าย การเปิดบริการนอกเวลาทาการและในวันหยุดราชการ การบริการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎แตํละกลุํม เชํน การบริการสอนการบ๎านแกํเด็กนักเรียน การ
บริหารจัดการการบริการที่มีประสิทธิภาพ การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การลดขั้นตอนการ
ดาเนินงาน เชํน การนาเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริการยืมคืนโดยใช๎ระบบบาร๑โคด การรํวมมือกับ
หนํวยงานอื่น และการจัดทาคูํมือการใช๎ห๎องสมุด การบริการที่ได๎รับความสนใจอยํางกว๎างขวาง
จากผู๎ใช๎และห๎องสมุดทุกแหํงมีบริการ คือบริการอินเทอร๑เน็ตของห๎องสมุดเป็นบริการโดยไมํคิด
คําใช๎จําย มุํงเน๎นการให๎การศึกษา ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง และการบันเทิงพักผํอนหยํอนใจของบุคคล
และห๎องสมุดบางแหํงมีบริการสาหรับหนํวยงานในชุมชนด๎วย รวมถึงบริการสารสนเทศท๎องถิ่นหรือ
ภูมิ ปัญญาท๎องถิ่นซึ่ ง เป็นบทบาทส าคัญของห๎องสมุ ด ขณะเดียวกัน ผู๎ บริหารก็ยัง คาดหวัง จะ
พัฒนาการบริการห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็นสํวนหนึ่งของชีวิตของคนโดยเพิ่มศักยภาพและบทบาทเชิง
รุก บริการถึงตัวผู๎ใช๎ และแสดงถึงบทบาทของผู๎บริหารในการเป็นผู๎นาทางความคิดด๎วย
กิจกรรมของห๎องสมุด ห๎องสมุดมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน การเรียนรู๎ และการใช๎
ห๎องสมุด ทั้งเป็นงานปกติของห๎องสมุดและเป็นโครงการพิเศษ กิจกรรมของห๎องสมุดเป็นกิจกรรม
เชิงรุก เชํน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ สัปดาห๑เยี่ยมบ๎าน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลง ทันตํอ
เหตุ ก ารณ๑ ตอบสนองความต๎ อ งการ ความพึ ง พอใจผู๎ ใ ช๎ แ ละเติ ม ชี วิ ต ให๎ ห๎ อ งสมุ ด เชํ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างเสริมนิสัยใฝ่รู๎และรักการอําน การพัฒนาความรู๎และทักษะการแสวงหา
ความรู๎และการใช๎ห๎องสมุดแกํผู๎ใช๎ การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด /มีอาสาสมัครห๎องสมุด การสร๎างคูํมือ
ถํายทอดความรู๎และกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎เทคโนโลยี เชํน การใช๎อินเทอร๑เน็ตได๎รับความ
สนใจมากขึ้น มีการบริหารจัดการโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน มีการลงนามความรํวมมือใน
การทางาน การสร๎างเครือขําย มีการวางแผนการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต๑ใช๎ และกิจกรรมของห๎องสมุดยังมีความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องมือการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุด
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ ถึงผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอก
ด๎วยรูปแบบหรือชํองทางและวิธีการตําง ๆ อยํางเหมาะสม ตั้งแตํสื่อดั้งเดิม เชํน ป้ายประกาศ
แผํนพับ จดหมายขําว นิทรรศการ สถานีวิทยุ หอกระจายขําว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เคเบิล
ทีวีและ สื่อบุคคล คือ ครู ศลช ผู๎ใช๎บริการบอกตํอ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช๎สื่อทันสมัย คือ
เว็บไซต๑ มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครือขํายอินทราเน็ต สาหรับการสื่อสารภายใน และเว็บไซต๑ของ
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ๑ อยํางไรก็ตามมุมมองที่
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นําสนใจคือการดาเนินการในด๎านการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุดยังมีลักษณะตั้งรับ
และมีข๎อจากัดหลายประการ
ความรํวมมือและเครือขําย ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลได๎พัฒนาความรํวมมือและเครือขํายกับ
ชุมชนทั้งอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ โดยมีรูปแบบเครือขํายบุคคล ในรูปคณะกรรมการ
ห๎องสมุด อาสาสมัครห๎องสมุด เครือขํายผู๎ปกครอง เครือขํายสถาบัน เชํน กับสถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา ห๎องสมุ ดเครือขํายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน
การดาเนินกิจกรรมรํวมกัน และโดยเฉพาะเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ นอกจากนี้ยังพบวํา
ผู๎บริหารตระหนักวําตนจะต๎องมีบทบาทในการดาเนินการและบรรณารักษ๑ทาเองตามลาพังไมํได๎
12.5 แนวทางการพัฒนา ผู๎บริหารมีความคิดเห็นวําการพัฒนาบทบาทของห๎องสมุด
จะต๎องเน๎นให๎ห๎องสมุดเป็นมากกวําห๎องสมุด เป็นศูนย๑การเรียนรู๎ ศูนย๑ไอซีที และการเป็นแหลํง
เรียนรู๎ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร๑ และผู๎บริหารให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ให๎ตํอเนื่องและยั่งยืน
โดยการสร๎างองค๑ความรู๎และมี บทบาทในการสร๎างองค๑ความรู๎ห๎องสมุดมี ชี วิต และพัฒนาเป็น
เครือขํายของสอร. และต๎องการให๎สอร.ทางานเชิงรุกถึงห๎องสมุดในตํางจังหวัด ประชาสัมพันธ๑
หนํวยงานและโครงการให๎ ม ากขึ้ น เนื่องจากในตํางจั ง หวั ด ยั ง มี ระดับผู๎ บ ริหารที่ไ มํ รู๎จั ก สอร.
จานวนหนึ่ง
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดที่ได้รับ
รางวัล
13. ข๎อมูลเกี่ยวกับกลุํมผู๎ใช๎ การใช๎บริการห๎องสมุด การรับรู๎เกี่ยวกับโครงการและสอร.
13.1 กลุํมผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดมีหลากหลาย ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ทุกวัย ทั้งเด็ก
วัยรุํน ผู๎ ใหญํ ผู๎ สู ง อายุ ทุ กกลํ ม การศึกษา กลุํ ม นักเรียนอนุบาล นักเรียนระดับประถมศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ทุ ก กลุํ ม ผู๎ ป ระกอบอาชี พ หลากหลาย ครู อาจารย๑
ข๎าราชการ ข๎าราชการบานาญ พํอค๎า แมํค๎า เกษตรกร แมํบ๎าน ผู๎ประกอบอาชีพอิสระ
13.2 การใช๎บริการห๎องสมุด ผู๎ใช๎บริการมีวัตถุประสงค๑ในการใช๎แตกตํางกันไป ได๎แกํ เพื่อ
การศึกษา ค๎นคว๎า หาความรู๎ ความบันเทิง พักผํอนหยํอนใจ เพื่อใช๎สถานที่อํานหนังสื อ สถานที่นัด
พบ พบปะเพื่อน สํวนใหญํ มาใช๎ บริการสัปดาห๑ละ 3-5 วัน ผู๎ม าใช๎ บริการเป็นประจ าทุกวัน ให๎
เหตุผลวําห๎องสมุดอยูํใกล๎บ๎าน บริการของห๎องสมุดที่ผู๎ใช๎ใช๎เป็นประจา ได๎แกํ บริการอํานหนังสือ
บริการยื ม คืนหนัง สื อ บริก ารอินเทอร๑เน็ต ทรัพ ยากรสารสนเทศของห๎องสมุ ด ที่นิยมใช๎ ได๎แ กํ
หนังสือพิมพ๑ วารสารและนิตยสาร หนังสือ ซีดีรอม เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่สนใจอําน
แตกตํางกันไปตามวัตถุป ระสงค๑ เชํ น นักเรียน นักศึกษาใช๎ ทรัพ ยากรสารสนเทศทางวิช าการ
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เนื่องจากมีวัตถุประสงค๑ในการใช๎ห๎องสมุดเพื่อการค๎นคว๎าเขียนรายงาน ทาการบ๎านสํงครู สํวน
ผู๎ใหญํ เชํน แมํบ๎าน อํานหนังสือสารคดี นวนิยาย ผู๎สูงอายุสนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและธรรมะ
นอกจากนี้ยังพบวําห๎องสมุดประชาชนหลายแหํงเป็นแหลํงการเรียนรู๎ในท๎องถิ่นโดยครูพานักเรียน
มาศึกษาดูงาน มาค๎นคว๎าจากห๎องสมุด และครูอนุบาลพาเด็กมาห๎องสมุด และรํวมกับบรรณารักษ๑
จัดกิจกรรมเลํานิทาน เนื่องจากห๎องสมุดมีมุมเด็กและมีหนังสือเด็กที่ทันสมัย
13.3 การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการ และสอร. ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดสํวนใหญํ
โดยเฉพาะผู๎ใช๎ที่เพิ่งมาใช๎บริการในชํวงไมํนานมานี้จะไมํ ได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารโครงการอบรม
และประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 และการได๎รับรางวัล บางคนเคยเห็นโลํห๑รางวัล หลายคนไมํ
เคยเห็น ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดที่รับทราบข๎อมูลขําวสารโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 2 และการได๎รับรางวัลรับทราบข๎อมูลขําวสารจากสื่อที่หลากหลาย ได๎แกํ สื่อบุคคล คือ
บรรณารักษ๑ ครูอาจารย๑ เพื่อนสมาชิก การบอกขําวกันตํอๆ และผํานสื่อ หลากหลาย ได๎แกํ ป้าย
ประกาศของห๎องสมุดและของหนํวยงานที่สังกัด ประกาศเสียงตามสายในโรงเรียนโลํห๑รางวัล
สื่อมวลชนในท๎องถิ่น หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน แผํน พับประชาสัมพันธ๑ เป็นที่นํา
สังเกตวําสื่อท๎องถิ่นเป็นชํองทางสาคัญที่มีบทบาทในการกระจายข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการฯ
มีผู๎ใช๎บางคนทราบขําวจากหนังสือพิมพ๑สํวนกลาง และอินเทอร๑เน็ต
ผู๎ใช๎บริการจานวนมากรู๎จัก TK Park สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ มีบางคนแตํเป็นจานวน
น๎อยเคยไปที่สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ การรับรู๎เกี่ยวกับสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ สํวนใหญํ
รับทราบวําเป็นสถานที่ใหญํโต เป็นห๎องสมุดมีชีวิต ที่ทันสมัย มีสื่อและบริการให๎เลือกหลากหลาย
เชํน มุมอํานหนังสือ มุมดูทีวี ผู๎ใช๎บริการได๎รับการบริการได๎อยํางที่ต๎องการ
14.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานห๎องสมุดโดยรวม ผู๎ใช๎บริการเห็นวําห๎องสมุดมี
การพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ห๎องสมุดสวยงามมีทรัพยากรสารสนเทศใหมํๆ และ
เทคโนโลยีใหมํๆ มีการทางานเป็นระบบมากขึ้นและการบริการที่ดี และความสาเร็จของการพัฒนา
ห๎องสมุดยํอมต๎องอาศัยผู๎เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะผู๎บริหาร ชุมชน และในโรงเรียน คือครูอาจารย๑ที่
เล็งเห็นความสาคัญของห๎องสมุด สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาห๎องสมุด
สถานที่ตั้งของห๎องสมุดมีความสาคัญตํอการมาใช๎บริการ พบวําผู๎ใช๎เห็นวําสถานที่ตั้งของ
ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลมีความเหมาะสม คือ อยูํใกล๎ชุมชน หรือในศูนย๑กลางของชุมชน เชํน ใกล๎
ตลาด ใกล๎โรงเรียน ใกล๎สถานที่ราชการ เดินทางสะดวก มีรถเมล๑ผําน หรือห๎องสมุดโรงเรียนอยูํ
ชั้นลํางของโรงเรียน นอกจากนี้มีการจัดภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม ลักษณะภายนอก
ทาให๎เห็นเดํนชัดมากกวําเป็นห๎องสมุด มีการจัดมุมสวนหยํอม ดึงดูดสายตา เชิญชวนผู๎เข๎ามาใช๎
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ห๎องสมุด สถานที่สะอาด รํม รื่น มีต๎นไม๎ใหญํ และมี ที่นั่งที่ทาเป็นที่นั่ง คอนกรีตเพื่อให๎ผู๎ ใช๎
สามารถนั่งอํานหนังสือใต๎ต๎นไม๎ หรือภายนอกห๎องสมุดได๎ การจัดออกแบบภายในให๎มีสีสัน แสง
สวํางเพียงพอ จัดแบบเปิด เข๎าถึงงําย แบํงพื้นที่ที่สามารถใช๎เสียง และพื้นที่เงียบสงบสาหรับผู๎ที่
ต๎องการความสงบเพื่อใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า สร๎างบรรยากาศในการเรียนรู๎ บรรยากาศสบาย
ผํอนคลาย ให๎รู๎สึ กเหมือนอยูํบ๎าน มีมุม ตํางๆ ตามกลุํ มความสนใจ มี โซฟาให๎นั่ง แบบสบายๆ
เย็นสบาย และต๎องการให๎ห๎องสมุดให๎ความสนใจในเรื่องการจัดสํวนรับฝากของผู๎ใช๎กํอนเข๎าใช๎
บริการห๎องสมุดและบริการสถานที่จอดรถยนต๑และรถมอเตอร๑ไซค๑
ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด ห๎องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล๎อง
ตอบสนองความต๎องการของกลุํ มเป้าหมายที่ มีความหลากหลาย ทั้งเนื้อหาและรูปแบบทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ๑และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ และผู๎ใช๎เห็นวําทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดมีน๎อย ยังไมํ
พอเพียง อยากให๎มี ทรัพยากรสารสนเทศใหมํๆ เพิ่มขึ้น ผู๎ใช๎บริการบางคนต๎องการได๎หนังสื อ
ใหมํ ๆ ที่เขียนโดยนักวิชาการ นักเรียนอยากได๎หนังสือเตรียมสอบเข๎ามหาวิทยาลัยศาสตร๑ คนวัย
ทางานและแมํบ๎านอยากให๎เพิ่มหนังสือพิมพ๑ธุรกิจ ซีดี ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนที่ทันสมัย ที่
ส าคัญ การเปิด โอกาสให๎ ผู๎ ใช๎ มี สํ วนรํวมในการเสนอแนะหรือ เลื อกซื้ อทรัพ ยากรสารสนเทศมี
ความสาคัญยิ่ง ห๎องสมุดบางแหํงแก๎ไขปัญหาไมํมีงบประมาณจัดหาหนังสือใหมํ โดยการผลิต
หนังสือซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท๎องถิ่นเอง และการได๎รับบริจาค
การจัดหาและบริการเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกที่ทันสมัย ห๎องสมุดมีคอมพิวเตอร๑
ไว๎บริการผู๎ใช๎สืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด แตํห๎องสมุด บางแหํงไมํประชาสัมพันธ๑ให๎
ผู๎ใช๎ ทราบ ทาให๎ผู๎ ใช๎ เ ข๎าใจผิ ดวําคอมพิวเตอร๑ที่ให๎บริการสื บค๎นหาสารสนเทศนั้นเป็นเครื่องที่
จั ด เตรีย มไว๎ใ ห๎ใ ช๎ เ ฉพาะอิน เทอร๑ เน็ ต จึ ง ไมํ มี ผู๎ ใช๎ เข๎ าไปใช๎ ทั้ ง ๆที่ห๎ องสมุ ดได๎มี การจั ดเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร๑เพื่อใช๎สืบค๎นอินเทอร๑เน็ตไว๎ให๎กั บผู๎ใช๎แล๎วเป็นการเฉพาะในอีกชั้นหนึ่ง ผู๎ใช๎ทุกกลุํม
ต๎ อ งการให๎ ห๎ อ งสมุ ด เพิ่ ม จ านวนคอมพิ ว เตอร๑ ที่ ทั น สมั ย เพราะตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุํมนักเรียน นอกจากนี้ห๎องสมุดทุกแหํงมีบริการอินเทอร๑เน็ต แตํจานวน
เครื่องคอมพิวเตอร๑ในการใช๎อินเทอร๑เน็ตยังไมํพอเพียง
การจัดหมวดหมูํหนังสือ เป็นระบบ ยึดความสะดวกและงํายตํอการค๎นหา เชํน ใช๎สีเป็น
สัญลักษณ๑ แยกกลุํมหนังสือตามเนื้อหา เชํน นวนิยาย หนังสือสาหรับเด็ก เพื่อให๎ผู๎ใช๎สามารถ
ค๎นหาหนังสือด๎วยตนเอง บางห๎องสมุดจัดหมวดหมูํระบบทศนิยมของดิวอี้ มีการจัดทาโอแพค เพื่อ
เป็นเครื่องมือสืบค๎นด๎วยคอมพิวเตอร๑ บางห๎องสมุดยังไมํมีการจัดทาบัตรรายการ แตํจัดทาป้าย
บอกชื่อหมวดหมูํ และมีบรรณารักษ๑หรืออาสาสมัครห๎องสมุดชํวยให๎คาแนะนา
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การจั ดบริ การห๎องสมุ ด ผู๎ ใช๎ บริการทุก กลุํ ม อาชี พ ระบุวําบริ การของห๎ องสมุ ดเป็ น
ประโยชน๑ ห๎ อ งสมุ ด มี ก ารจั ด บริ ก ารห๎ อ งสมุ ด เชิ ง รุ ก จั ด บริ ก ารรู ป แบบหลากหลาย และการ
จัดบริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองผู๎ใช๎บริการดีมาก เพื่อสํงเสริมการอํานในชุมชน การ
จัดบริการของห๎องสมุดทาให๎ผู๎ใช๎ได๎สารสนเทศตามที่ต๎องการ และบริการอินเทอร๑เน็ตได๎รับความ
สนใจมากจากผู๎ใช๎ทุกกลุํม ห๎องสมุดหลายแหํงยังมีปัญหาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑การ
บริการ เชํน มีห๎องสมุดแหํงหนึ่งผู๎สนทนากลุํมไมํมีผู๎ใดสมัครเป็นสมาชิกเพราะไมํทราบวําปัจจุบัน
สามารถสมั ครเป็นสมาชิกโดยไมํ ต๎องเสี ยคําใช๎จํ าย ทราบแตํวําในอดีตต๎องจํ ายคําสมัครเป็น
สมาชิก นอกจากนี้ความรํวมมือระหวํางบรรณารักษ๑กับผู๎ใช๎บริการชํวยสํงเสริมให๎มีผู๎มาใช๎บริการ
และได๎รับประโยชน๑จากการบริการมากขึ้น
การจั ด กิ จ กรรมห๎ อ งสมุ ด ห๎ อ งสมุ ด ให๎ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด กิ จ กรรมห๎ อ งสมุ ด เพื่ อ
สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ ที่ตอบสนองความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย เชํน การสํงเสริม
อาชีพ การสํงเสริมคุณภาพชีวิต ความบันเทิง รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎ใช๎มีนิสัยรักการ
อําน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ กิจกรรมที่จัดมีหลากหลาย สาหรับผู๎ใช๎ทุกกลุํม มีทั้งกิจกรรมที่จัด
ตํอเนื่องเป็นประจา เชํน การจัดนิ ทรรศการ และกิจกรรมเป็นครั้งคราว เชํน โอกาสพิเศษงาน
สัปดาห๑ห๎องสมุ ด เทศกาลตํางๆ ในการจัดกิจกรรมห๎องสมุดอาจจัดกิจ กรรมเองหรือรํวมกับ
หนํวยราชการอื่นในสังกัด ในท๎องถิ่น หรือภาคเอกชน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎ใช๎ การนา
หนังสือและห๎องสมุดสูํชุมชน ในรูปห๎องสมุดเคลื่อนที่ เน๎นการจัดกิจกรรมเชิงรุกถึงตัวผู๎รับบริการ
และ บูรณาการความรู๎ ความสามารถหลายๆ ด๎านกับหนังสือและการอําน เชํน ด๎านศิลปะ การ
ประกวดวาดภาพ ด๎านการนาเสนอโดยการพูดและการเขียน เชํน การแนะนาหนังสือเลํมโปรด แตํ
อยํางไรก็ตามพบจุดอํอนคือด๎านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑เนื่องจากผู๎ใช๎ได๎รับทราบไมํ
ทั่วถึง มักรับทราบโดยการบอกตํอจากผู๎ใช๎คนอื่น นอกจากนี้ผู๎ใช๎ยังต๎องการการมีสํวนรํวมในการ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ต๎องการ และผู๎ใช๎ยินดีเป็นอาสาสมัครห๎องสมุด
ห๎องสมุดใช๎ชํองทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ที่หลากหลาย สื่อบุคคลเป็นสื่อหลัก
ในห๎องสมุดจัดบอร๑ดประกาศขําวสารของห๎องสมุด ติดป้ายประชาสัมพันธ๑ที่เคาน๑เตอร๑และยังมีสื่อ
กิจกรรมและสื่ออื่นๆ ในท๎องถิ่น เชํน สื่อธรรมชาติ สื่อเคลื่อนที่หรือสื่อกลางแจ๎ง สื่อพื้นบ๎านหรือ
สื่อประเพณี เคเบิลทีวีท๎องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายขําว แตํผู๎ใช๎ก็ยังเห็นวําการประชาสัมพันธ๑
ยังไมํทั่วถึงและเป็นจุดอํอนของห๎องสมุด
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ห๎องสมุดมีความรํวมมือและเครือขํายกับบุคคล องค๑การในท๎องถิ่น ทั้งอยํางเป็นทางการ
และไมํเป็นทางการ โดยสํวนใหญํเป็นเครือขํายปฐมภูมิกับประชาชนในชุมชน และเป็นศูนย๑กลาง
การสร๎างเครือขํายของชุมชน
ผู๎ใช๎บริการแสดงความพึงพอใจตํอบรรณารักษ๑ ในด๎านตํางๆ ด๎านความรู๎ ความสามารถ
และโดยเฉพาะคุณสมบัติสํวนบุคคล เชํน การอุทิศตน ความทุํมเทในการทางาน มีมนุษยสัมพันธ๑
มีความกระตือรือร๎น ความเต็มใจให๎บริการ การตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการ การพัฒนาตนเอง การนา
ความรู๎ไปขยายผล ถํายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพัฒนาตนเองและอื่น ๆ รับฟังความคิดเห็น
ของผู๎อื่น เป็นแบบอยํางที่ดี แตํยังมีปัญหาในด๎านภาพลักษณ๑ของบรรณารักษ๑ ห๎องสมุดบางแหํง
มี ผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารหลายคน ผู๎ ใ ช๎ ไ มํ ส ามารถแยกได๎ วํ า ใครคื อ บรรณารั ก ษ๑ วิ ช าชี พ หรื อ เจ๎ า หน๎ า ที่
บรรณารั ก ษ๑ ข าดการประชาสั ม พั น ธ๑ ต นเอง และจ านวนบรรณารั ก ษ๑ ไ มํ พ อเพี ย ง บางแหํ ง มี
บรรณารักษ๑คนเดียว นอกจากนี้ผู๎ ใช๎ยัง คาดหวังให๎บรรณารักษ๑มีบทบาทในการสอนการสืบค๎น
สารสนเทศและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบริการในห๎องสมุดด๎วย
กลุํม ผู๎ใช๎ เห็นความสาคัญของโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมี ชีวิตและเสนอให๎
ดาเนินการตํอเนื่อง แนวทางของความสาเร็จเกิดจากการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตอยํางตํอเนื่อง ใน
ทุกๆด๎าน ทั้งด๎านบรรยากาศ ทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลาย ทันสมัย มีการใช๎และการ
บริการเทคโนโลยี ไมํมีกฎเกณฑ๑ห๎องสมุดที่เข๎มงวดมากเกินไป และโดยเฉพาะเรื่องการบริการและ
การจัดกิจกรรมที่กระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎และความสนใจอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้การมีสํวนรํวม
ของผู๎ ใ ช๎ แ ละชุ ม ชน รวมถึ ง บทบาทของบรรณารั ก ษ๑ โดยเฉพาะในด๎ า นการสื่ อ สารและการ
ประชาสัมพันธ๑และการถํายทอดความรู๎ รวมทั้งการสนับสนุนจากผู๎บริหารนับวํามีความจาเป็นยิ่ง
และเนื่องจากผู๎ใช๎สํวนใหญํอยูํในตํางจังหวัดจึงไมํคํอยรู๎จักและไมํได๎มาใช๎บริการห๎องสมุดสอร.สํวน
ใหญํไมํทราบเรื่องเกี่ยวกับโครงการและการได๎รับรางวัล และสํวนใหญํได๎ให๎ข๎อ เสนอแนะให๎สอร.
ประชาสัมพันธ๑หนํวยงานและโครงการในวงกว๎างเพิ่มมากขึ้น
ผลการวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการติ ด ตามและประเมิ น โครงการอบรมและประกวดห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ครั้ ง ที่ 2
โดยรวม ทั้ง จากผลการวิเ คราะห๑ข๎อมูลเชิ ง ปริมาณ คําเฉลี่ ย ( X ) กับเกณฑ๑ที่กาหนดวํามี คํา
มากกวํา 3.50 ถือวํามีการดาเนินงานที่มีความเหมาะสมในระดับมาก และผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล
เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ๑และการสนทนากลุํม พบวําทั้งบรรณารักษ๑ ผู๎ใช๎บริการ และผู๎บริหาร
มีความเห็นสอดคล๎องกันวําโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 มีคุณคําและเป็น
ประโยชน๑ มี ก ารด าเนิ น งานเหมาะสมระดั บ มาก ทั้ ง โดยรวมและในแตํ ล ะด๎ า น ได๎ แ กํ ด๎ า น
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กระบวนการ ผลผลิ ต และผลลั พ ธ๑ โครงการนี้ ไ ด๎ กํ อ ให๎ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและคุณคําของการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต ให๎ เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของ
ชุมชน ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎
สร๎างเจตคติที่ดี ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย การได๎รับรางวัลทาให๎
ห๎องสมุดเป็นที่รู๎จัก เป็นต๎นแบบ มีผู๎มาศึกษาดูงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ๑ใหมํ
โดยเฉพาะบรรณารักษ๑มี ความพึง พอใจตํอโครงการฯโดยรวม ตํอความส าคัญและคุณคําของ
ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตที่ได๎รับ ห๎องสมุด การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด
อยํางเหมาะสม การพัฒนา กายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของการเป็นห๎องสมุด
มีชีวิต และการสร๎างเสริมนิสัย รักการอําน ใฝ่รู๎ และรักการเรียนรู๎แกํผู๎ใช๎บริการ
2. ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินงานโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมี
ชีวิตครั้งที่ 2 พบวําบรรณารักษ๑มีความคิดเห็นวํา มีความเหมาะสมระดับมาก เรียงตามลาดับคือ
การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งที่ 1 – 2 และการจัดประกวดห๎องสมุดมีชีวิต มีคําเฉลี่ยใกล๎เคียง
กับกระบวนการบริหารจัดการโครงการ โดยรายการที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก 5 อันดับ ได๎แกํ
วิทยากร ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีคําเฉลี่ยเทํากับการบริการของ
เจ๎าหน๎าที่ หลักสูตรและกิจกรรมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 และ สถานที่/ ห๎องประชุม
และอาหารมีคําเฉลี่ยเทํากัน และรายการที่มีคําเฉลี่ยเทํากัน ได๎แกํ การบริหารจัดการมีระบบและ
เป็นขั้นตอน การประสานงานมีประสิทธิภาพ การจั ดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ในด๎านหลักสูตร
และหัวข๎อการฝึกอบรม
เมื่อประเมินกระบวนการแตํละด๎าน พบรายการที่มีคําเฉลี่ยสูงอยูํในระดับมากในแตํละ
ด๎าน ดังนี้
2.1 การบริหารจัดการมีระบบเป็นขั้นตอน การประสานงานมีประสิทธิภาพ การสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ๑ถึงกลุํมเป้าหมาย
2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได๎แกํ วิทยากรและการบริการของ
เจ๎าหน๎าที่
2.3 การจัดประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ได๎แกํ การกาหนดเกณฑ๑การคัดเลือกห๎องสมุดที่ได๎รับ
รางวัล
3. ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต โครงการอบรมและประกวดห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ครั้ ง ที่ 2
มีคําเฉลี่ยระดับมาก เรียงตามลาดับคําเฉลี่ยจากสูงสุด ลงไปดังนี้
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3.1 ความพึงพอใจตํอโครงการโดยรวม ความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับ
การพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตที่ไ ด๎รับ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุ ดมีชี วิตมีคําเฉลี่ยสู งสุ ด
เทํากันทั้งสามรายการ
3.2 การแบํงปัน ถํายทอดองค๑ความรู๎และประสบการณ๑ห๎องสมุดมีชีวิต
3.3 ความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑ที่ได๎รับจากการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตและ
โดยรวมผลผลิตมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑มีคําเฉลี่ยเทํากันทั้งสองรายการ
4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
มีคําเฉลี่ยระดับมาก เรียงตามลาดับคําเฉลี่ยจากสูงสุด ลงไปดังนี้
4.1 ผู๎เข๎ารํวมโครงการนาความรู๎และประสบการณ๑ไปใช๎ในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
โดยคานึงถึงเอกลักษณ๑ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
4.2 ผู๎เข๎ารํวมโครงการนาแนวคิดเชิงกลยุทธ๑ไปใช๎ในการบริหารจัดการและดาเนินงาน
ห๎องสมุดมีชีวิต ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่
ยั่งยืน และ ห๎องสมุดได๎รับการพัฒนาคุณภาพการบริการ มีคําเฉลี่ยเทํากัน
4.3 ผู๎ เ ข๎ ารํวมโครงการมี ความรู๎ ความสามารถและทัก ษะในการบริหารจั ดการ
ห๎องสมุดมีชีวิต ห๎องสมุดได๎รับการพัฒนาเป็นห๎องสมุดมีชีวิตและแหลํงเรียนรู๎ที่ทันสมัย ห๎องสมุด
ได๎รับการพัฒนาทางกายภาพ ภูมิทัศน๑และสภาพแวดล๎อมของการเป็นห๎องสมุ ดมีชีวิต ห๎องสมุด
ได๎รับการออกแบบตกแตํง จัดพื้นที่อยํางเหมาะสม เครือขําย/ ความรํวมมือกับห๎องสมุด หนํวยงาน
และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุม ชน/ สัง คมการเรียนรู๎มีจานวนเพิ่มขึ้นผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความสาคัญในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎ เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่
ยั่งยืนของชุมชนผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความรํวมมือ สนับสนุนบทบาท
และการดาเนินงานห๎ องสมุ ดมี ชี วิ ตในการขับเคลื่ อ นชุ ม ชนเป็น ชุ ม ชนแหํ ง การเรี ยนรู๎ เพิ่ม ขึ้น มี
คําเฉลี่ยเทํากัน
5. แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต การพัฒนาโครงการ
จาเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากทุกฝ่ายทั้งหนํวยงานที่กากับดูแลหรือต๎นสั งกัดของห๎องสมุ ด
บรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุดพัฒนาห๎องสมุดรูปแบบห๎องสมุดมีชีวิต ประชาชน/ผู๎ใช๎บริการ
และสอร. สรุปได๎ดังนี้
5.1 หนํวยงานที่กากับดูแลหรือต๎นสังกัดของห๎องสมุด โดยผู๎บริหารห๎องสมุด
- มีความตระหนัก และเจตคติที่ดีตํอการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
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- มีการกาหนดนโยบายและ บรรจุแผนยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดและหนํวยงาน
ต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องกับโครงการไว๎ชัดเจน
- ให๎การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อสํงเสริมบรรณารักษ๑ เข๎ารํวม
โครงการและนาความรู๎สูํการปฏิบัติ
- จัดสรรงบประมาณเพื่อให๎ห๎องสมุดที่ ได๎รับรางวัลได๎พัฒนางานตํอเนื่องเพือให๎
สามารถเป็นต๎นแบบแกํห๎องสมุดอื่นๆ
5.2 บรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุด พัฒนาห๎องสมุดในรูปแบบห๎องสมุดมีชีวิต
- จัดภูมิทัศน๑ / บรรยากาศ และสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม สํงเสริมการเรียนรู๎
มีการออกแบบตบแตํงภายใน ให๎มีมุมพักผํอน มุมสาหรับผู๎ใช๎แตํ ละชํวงอายุ มีบรรยากาศเสมือน
บ๎าน
- จัดบริการและกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎
- ประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอินเทอร๑เน็ต มีเว็บไซต๑ห๎องสมุด
เป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย
มีความสามารถ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ การถํายทอด แบํงปันความรู๎
แลกเปลี่ยน เรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร๑เน็ต
- เป็ น ‛บรรณารั กษ๑ดี ‛ มี เจตคติ ที่ ดี มี ความมุํ ง มั่ น ในการทางาน และมี ความ
ยืดหยุํน
- พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง
- สร๎างความรํวมมือและเครือขํายบุคคลและองค๑กร เชํน กับห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎
หรือ องค๑กรอื่นในท๎องถิ่นอยํางกว๎างขวาง
- เน๎นการทางานแบบมี สํวนรํวม และให๎ความรํวมมือ กับชุมชน ในการพัฒนา
ห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต
5.3 ประชาชน /ผู๎ใช๎บริการ
- เห็นความสาคัญและมีนิสัยรักการอําน
- สร๎างคุณลักษณะใฝ่รู๎ รักการอําน และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตมากขึ้น
- ชํวยประชาสัมพันธ๑และชักชวนให๎ผู๎อื่นมาใช๎บริการห๎องสมุด
5.4 สานักงานอุทยานการเรียนรู๎
- พัฒนาองค๑ความรู๎ห๎องสมุดมีชีวิต
- มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรตํอเนื่องใหมํ ๆ
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- ประชาสัมพันธ๑หนํวยงานและโครงการให๎มากขึ้น เพื่อให๎ผู๎บริหารหนํวยงานทาง
การศึกษาและประชาชนในตํางจังหวัดรู๎จักโครงการและสอร.มากขึ้น
- ทางานเชิงรุกถึงกลุํมเป้าหมายห๎องสมุดตํางจังหวัด
- เป็นแกนกลางพัฒนาเครือขํายห๎องสมุดมีชีวิตโดยให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลเข๎า
รํวมเป็นมาชิกเครือขําย
- ประเมินและติดตามผลงานของห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลอยํางตํอเนื่อง
- เสนอแผนงานและโครงการให๎รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินให๎ สอร. เพื่อ
การสนับสนุนกลุํมเป้าหมายเข๎ารํวมโครงการกว๎างขวางและเพิ่มมากขึน้
อภิปรายผลการวิจัย
1.ผลการติดตามประเมินโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 จัดโดย
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎โดยรวม พบวําผู๎เกี่ยวข๎องทุกกลุํม ทั้งบรรณารักษ๑ ผู๎ใช๎บริการ และ
ผู๎บริหาร มีความเห็นสอดคล๎องกันวําโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 ของสอร.
มีการดาเนินงานทุกด๎านมีความเหมาะสมระดับมากทั้งโดยรวมและในทุกด๎าน ทั้งด๎านกระบวนการ
ผลผลิต และผลลัพธ๑ เป็นการกระตุ๎น กํอให๎เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงความสาคัญและคุณคํา
ของการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต สร๎างความพึงพอใจ มีเจตคติที่ดีและความภาคภูมิใจที่ห๎องสมุด
ได๎รับรางวัล ผู๎ใช๎ บริการพึง พอใจตํอการบริการของห๎องสมุดที่ไ ด๎รับรางวัล และรางวัลเป็นการ
รับประกันคุณภาพ แสดงให๎เห็นวําสานักงานอุทยานการเรียนรู๎บรรลุวัตถุประสงค๑ของโครงการ
ที่ระบุไว๎วํา ‚1. เพื่อเป็นการกระตุ๎น สํงเสริมและสนับสนุน ให๎หนํวยงานตําง ๆ เห็นความสาคัญและ
เกิดการพัฒ นาห๎องสมุ ดสาธารณะ ซึ่ ง เป็นแหลํ ง ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎ ส าหรับ เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน ให๎เป็น ‚ห๎องสมุดมีชีวิต‛ โดยมีเอกลักษณ๑และความงดงามในแบบเฉพาะตน
ตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน เพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการสร๎างสังคมไทยให๎เป็น
สังคมแหํงการเรียนรู๎ 2.เพื่อสํงเสริม สนับสนุนและสร๎างโอกาสให๎หนํวยงานตําง ๆ และผู๎ที่ สนใจได๎
พัฒนา‚ห๎องสมุดมีชีวิต‛ (สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ 2550) นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับผลการ
ศึกษาความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 ซึ่งได๎มีการ
ประเมินผลการจัดอบรมในขั้นตอนการเข๎า รับการอบรม ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ที่พบวําอยูํในระดับ
มาก (สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ 2550; สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ 2551 )
2. ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินงานโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมี
ชีวิตครั้งที่ 2 พบวํา

167

2.1 สอร. ได๎ดาเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑เชิงรุกถึงกลุํมเป้าหมาย คือห๎องสมุด
หนํ ว ยงานต๎ น สั ง กั ด ในเขตพื้ น ที่ และหนํ ว ยงานต๎ น สั ง กั ด ในสํ ว นกลาง โดยผํ า นชํ อ งทางที่
หลากหลาย สอดคล๎องกับผลการวิจัยที่พบวําบรรณารักษ๑และผู๎บริหารห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลทุก
คนรั บรู๎ข๎ อมู ล ขํา วสารโครงการอบรมและประกวดห๎ องสมุ ดมี ชี วิ ตจากจดหมายของสอร.ผํ า น
หนํ ว ยงานต๎ น สั ง กั ด และเว็ บ ไซต๑ ข องสอร. แตํ เ ป็ น การสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ๑ ที่ เ น๎ น
กลุํ ม เป้าหมายของโครงการ ในแงํ ผู๎ ใช๎ และชุม ชน ผลการวิจั ยพบวําประชาชนรับทราบข๎อมู ล
ขําวสารโครงการและการได๎รับรางวัลจากบรรณารักษ๑และสื่อประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุด แตํไมํ
คํอยรู๎จักสอร. กอปรกับผลการลงพื้นที่ภาคสนามและการสังเกตพบวําห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล
จานวนน๎อยที่มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑การได๎รับรางวัลอยํางเดํนชัด จึงทาให๎ประชาชนและ
ชุมชนยังไมํรู๎จักโครงการและสอร. เทําที่ควรจะเป็น
2.2 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบวําสอร. กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการหลายขั้นตอน มีกิจกรรมหลายรูปแบบ และต๎องใช๎งบประมาณในการดาเนินงาน การเข๎า
รํวมโครงการของห๎องสมุดจึงจาเป็นต๎องเป็นไปด๎วยความสมัครใจของบรรณารักษ๑ การสนับสนุน
สํงเสริมของผู๎บริหาร และการมีสํวนรํวมของชุมชน สอดคล๎องกับผลการวิจัยที่พบวําการเข๎ารํวม
โครงการฯของห๎องสมุด ที่ได๎รับรางวัล ดาเนินการในหลายลักษณะและหลายระดับ ทั้งจากการ
พิจารณาของเขตพื้นที่การศึกษารํวมกับหนํวยงาน การพิจารณาของผู๎บริหาร การนาเสนอโดย
บรรณารักษ๑ และการพิจารณารํวมกันของผู๎บริหาร บรรณารักษ๑ และชุมชน รวมทั้งบางแหํงมีการ
น าเสนอเข๎ า ที่ ป ระชุ ม โดยมี แ นวคิ ด วํ า การเข๎ า รํ ว มโครงการนี้ ทุ ก ภาคสํ ว นต๎ อ งรํ ว มกั น พั ฒ นา
อภิปรายได๎วําโครงการนี้ได๎ สํงเสริม สนับสนุน ตลอดจนสร๎างความรํวมมือและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑ในการพัฒนา‚ห๎องสมุดมีชีวิต‛ ซึ่งมีความจาเป็นตํอการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ที่ยั่งยืน และจาเป็นต๎องสํงเสริมให๎เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องเมื่อได๎รับรางวัลแล๎ว
2.3 ผลการวิจัยพบวําด๎านกระบวนการ รายการที่มีคําเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด
ระดับมากเกี่ยวข๎องกับการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการซึ่งนอกจากความเหมาะสมในการดาเนินการ
ด๎านกระบวนการของสอร.แล๎ว ยังเป็นกิจกรรมที่บรรณารักษ๑หรือบุคลากรห๎องสมุดได๎เข๎ารํวมและ
รับประโยชน๑โดยตรง สอดคล๎องกับแนวคิดของสอร. ซึ่งตระหนักวําบรรณารักษ๑เป็นบุคคลสาคัญยิ่ง
ที่จะชํวยพัฒนาห๎องสมุดสูํการเป็นห๎องสมุดมีชีวิต ให๎มีผู๎ใช๎บริการมากขึ้น และการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเป็นการเตรียมความพร๎อมและการพัฒ นาศักยภาพของบรรณารักษ๑หรือเจ๎ าหน๎าที่
ห๎องสมุด เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ แนวคิดในการแก๎ปัญหา การศึกษาข๎อมูลและสร๎างสรรค๑กลยุทธ๑ใน
การบริหารจั ดการให๎ ‚ห๎องสมุดมี ชี วิต ‛ (ส านักงานอุทยานการเรียนรู๎ 2551) จึ ง นับได๎วําเป็ น
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แนวคิดและกลยุทธ๑ที่สอดคล๎องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการบริหารยุคใหมํที่ให๎ความสาคัญกับ
ทรัพยากรบุคคลและการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร โดยเฉพาะโดยการพัฒนาทางวิชาชีพอยําง
ตํอเนื่องเป็นหัวใจสาคัญ
3. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2 ระดับ
มากแสดงให๎เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค๑ของการพัฒนาบรรณารักษ๑ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ทั้งในด๎าน
เจตคติ ความรู๎ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ๑และอื่นๆ สอดคล๎องกับผลการประเมินผลลัพธ๑
ที่ ผู๎ บ ริ ห ารและผู๎ ใ ช๎ บ ริ ก ารห๎ อ งสมุ ด ที่ รั บ รางวั ล ให๎ ค วามเห็ น วํ า มี ค วามเหมาะสมระดั บมาก
นอกจากนี้การที่บรรณารักษ๑ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ มีความรู๎ ความสามารถและนา
ความรู๎ไปใช๎สอดคล๎องกับหัวข๎อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเชิงรุก และ
การสร๎างนิสัยรักการอําน แสดงถึงความสาเร็จของกระบวนการกับผลผลิตของโครงการสอดคล๎อง
กับผลการประเมินการดาเนินงานโครงการจัดตั้งห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ของวิภาวี
พงษ๑อนันต๑ (2539) ที่ได๎ทาการประเมินกระบวนการดาเนินการ พบวําห๎องสมุดใช๎แนวทางการจัด
กิจกรรมห๎องสมุดประชาชนแนวใหมํเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑โครงการ และการประเมินผลผลิต
จากกระบวนการ พบวําห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ มีผลผลิตจากกระบวนการดาเนินการ
สอดคล๎องตามวัตถุประสงค๑โครงการ มีเพียงประเด็นด๎านการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ ซึ่งผลการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลจากการสนทนากลุํมผู๎ใช๎บริการพบวํายังเป็นจุดอํอนของบรรณารักษ๑ สอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของชุติมา สัจจานันท๑ บุญศรี พรหมมาพันธ๑ และศิริพร สัจจานันท๑ (2550 )ที่พบวํา
บรรณารักษ๑ห๎องสมุดประชาชนมีจุดอํอนในด๎านการประชาสัมพันธ๑ อยํางไรก็ตามบรรณารักษ๑แหํง
หนึ่งให๎สัมภาษณ๑ถึงปัญหาอุปสรรคที่ไมํสามารถดาเนินการได๎เต็มที่ เนื่องจากขาดงบประมาณ
ขาดบุคลากร และกฎ ระเบียบ ขั้นตอน แนวปฎิบัติที่จะต๎องนาเสนอผํานผู๎บังคับบัญชาตามสาย
งาน หรือประชาสัมพันธ๑ผํานหนํวยงานประชาสัมพันธ๑ของต๎นสังกัด เป็นต๎น
4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์โครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตครั้งที่ 2
พบวํามีความเหมาะสมระดับมาก
4.1 ผลลัพธ๑ของโครงการได๎กํอให๎เกิดผลในทางพัฒนาทั้งบรรณารักษ๑ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ ห๎องสมุด ผู๎ บริหารและผู๎ใช๎ บริการ/กลุํมเป้าหมาย/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับห๎องสมุ ด
ที่ได๎รับรางวัลเป็นห๎องสมุดมีชีวิต มีบทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎
ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การขับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎ การพัฒนากายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของการ
เป็นห๎องสมุดมีชีวิต การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด อยํางเหมาะสม และการสร๎างเสริมนิสัย
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รักการอําน ใฝ่รู๎และรักการเรียนรู๎แกํผู๎ใช๎บริการ นอกจากนี้การมีผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดและเข๎ารํวม
กิจกรรมห๎องสมุดเพิ่มมากขึ้นและมีเจตคติที่ดีตํอการแสวงหาความรู๎ และการเรียนรู๎แสดงถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค๑ของโครงการ ‚3.เยาวชนและประชาชนมีเจตคติแ สวงหา สั่งสมความรู๎ และรัก
การเรียนรู๎ตลอดชีวิต จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ ในชุมชนมากขึ้น‛
4.2 ผลลั พ ธ๑ ข องโครงการแสดงให๎เ ห็ นวํ า ผู๎ บ ริ หารและผู๎ ใ ช๎ บ ริ การห๎อ งสมุ ด มี
ความเห็ น วํ า ห๎ อ งสมุ ด มี ก ารด าเนิ น งานเหมาะสมระดั บ มาก และมี ก ารพั ฒ นาอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะในด๎านบทบาทของห๎ องสมุด ด๎านกายภาพ สภาพแวดล๎อม บรรยากาศ การจัดบริการ
และกิจกรรมเชิงรุกของห๎องสมุด และด๎านเทคโนโลยี แสดงให๎เห็นวําห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาในด๎านตํางๆ แตํผลการวิจัยยังพบวําปัญหาอุปสรรคของบรรณารักษ๑
ในการนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางานตํอเนื่อง ได๎แกํ งบประมาณไมํเพียงพอ ซึ่งผลการวิจัยหลาย
เรื่องตํางพบวําเป็นปัญหาสาคัญของห๎องสมุดประชาชนในประเทศไทย( ภัชรี ภูมิหาทอง 2540,
ชุติมา สัจจานันท๑ บุญศรี พรหมมาพันธ๑ และศิริพร สัจจานันท๑ 2550 )
4.3 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจาก
โครงการนี้ กับผลการประเมิ นผลการดาเนินงานห๎อ งสมุ ด ประชาชนในประเทศไทยของชุ ติม า
สั จ จานั น ท๑ บุ ญ ศรี พรหมมาพั น ธ๑ และ ศิ ริ พ ร สั จ จานั น ท๑ ( 2550) พบวํ า คุ ณลั ก ษณะของ
ผู๎ ใช๎ บ ริการห๎องสมุ ดสอดคล๎ องกั น กลํ าวคื อ สํ วนใหญํ เ ป็นเพศหญิ ง อายุไ มํ เกิน 18 ปี ระดั บ
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นนักเรียน ใช๎บริการห๎องสมุดสัปดาห๑ละ 2- 3 วัน วัตถุประสงค๑ในการ
ใช๎ห๎องสมุด ได๎แกํ การศึกษาค๎นคว๎า ข๎อมูลขําวสาร แตํแตกตํางกันในด๎านระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนผู๎ใช๎บริการซึ่งผลการวิจัยนี้พบวําโดยรวมอยูํในระดับมากขณะที่ผลการวิจัยและผล
การปริทัศน๑เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับห๎องสมุดประชาชนในประเทศไทยของชุติมา สัจจานันท๑
บุญศรี พรหมมาพันธ๑และศิริพร สัจจานันท๑ ( 2550 ) พบวําอยูํในระดับปานกลาง เชํนเดียวกับผล
การประเมินโครงการการจัดมุมหนังสือและห๎องสมุดโรงเรียนประถมศึ กษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดมุกดาหารของภัชรี ภูมิหาทอง (2540)พบวําผู๎บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ๑
และครู วิช าการโรงเรี ยน มี ค วามคิ ด เห็ น วํ า ด๎ านสภาพแวดล๎ อม ด๎ า นปัจ จั ย เบื้อ งต๎ น ด๎ า นการ
ดาเนินงาน และด๎านผลที่ได๎รับ อยูํในระดับปานกลางและผลการประเมินโครงการจัดมุมหนังสือ
และห๎องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองจันทบุรี ของ
วิวัฒน๑ ศรีสมพงษ๑ (2544) โดยศึกษาใน 4 ด๎าน คือ ความเหมาะสมขององค๑ประกอบของโครงการ
ความเหมาะสมของปัจจัยนาเข๎า ความมีประสิทธิภาพของการดาเนินงาน และความมีคุณภาพ
ของผลที่ได๎รับ พบวําผู๎บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ๑ห๎องสมุดโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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โครงการอยูํในระดับปานกลาง การที่ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุ ดมี ชี วิ ตของ สอร. สํ ว นใหญํ มี ความพึง พอใจระดับมากแตกตํ างจากระดั บของผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดประชาชนและห๎องสมุดโรงเรียนแหํงอื่นๆ แสดงให๎เห็น
วําห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลสามารถตอบสนองและสร๎างความพึงพอใจแกํผู๎ใช๎บริการและโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของ สอร.มีผลกระทบตํอการพัฒนาห๎องสมุด ชุมชนและสังคม
ข้อเสนอแนะ
ก. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะต่อสานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)ควรนาผลวิจัยไปใช๎ ในการ
บริหารจัดการและพัฒนาการดาเนินโครงการดังนี้
1.1 สอร. ควรดาเนินโครงการอยํางตํอเนื่อง เพราะผลการวิจัยแสดงให๎เห็นวําทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข๎องทั้งผู๎บริหาร บรรณารักษ๑ ผู๎ใช๎ และชุมชน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นความสาคัญและคุณคํา
ของโครงการ มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ ปัจจัยนาเข๎า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ๑
ของโครงการ มี ความภูมิ ใจที่ห๎องสมุดได๎รับรางวัล โครงการได๎ชํวยสร๎างความตระหนัก ความ
ตื่นตัว ความสนใจแกํผู๎เกี่ยวข๎อง ทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ๑ของห๎องสมุด เจตคติที่ดี
และแนวคิดใหมํแกํบรรณารักษ๑ และสร๎างโอกาสในการพัฒนางานตํอเนื่อง
1.2 สอร.ควรประชาสัมพันธ๑เชิงรุกเกี่ยวกับ สอร. และโครงการถึงชุมชนและสังคมในวง
กว๎าง โดยเฉพาะผู๎บริหารหนํวยงานการศึกษาและประชาชนในตํางจังหวัดซึ่งยังไมํคํอยรู๎จัก สอร.
และโครงการนี้เทําที่ควร นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ๑โครงการและสอร.แล๎ว ยังชํวยขยาย
แนวคิดห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็นที่รู๎จักและสร๎างภาพลักษณ๑ห๎องสมุดยุคใหมํด๎วย แนวทางที่นาเสนอ
มีดังนี้
1) สอร.ควรเปลี่ยนโลํรางวัลเป็นป้ายประกาศถาวร มีสั ญลั กษณ๑ของสอร.และ
ข๎อความระบุการได๎รับรางวัลติดไว๎ที่สถานที่ห๎องสมุด เชํน ด๎านหน๎าอาคาร เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการและ
ประชาชนได๎รับทราบและมีความถาวร
2) สอร.ควรจั ดนิทรรศการเคลื่ อนที่เกี่ยวกับโครงการและห๎องสมุ ดที่ไ ด๎รับรางวัล
หมุนเวียนไปนาเสนอตามห๎องสมุดตํางๆ
3) สอร.ควรใช๎พลังห๎องสมุดและบรรณารักษ๑ที่ได๎รับรางวัลเป็นแนวรํวมในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ๑โครงการอยํางมียุทธศาสตร๑ และใช๎สื่อชุมชน สื่อพื้นบ๎านและสื่อท๎องถิ่นให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด
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1.3 สอร.ควรพิจารณาเรื่องเกณฑ๑การให๎รางวัลและการกาหนดรางวัลสาหรับการประกวด
เนื่องจาก ผลการวิจัยพบวําทั้งผู๎ บริหารและบรรณารักษ๑บางคนยังต๎องการคาอธิบายจุดเดํนของ
ห๎องสมุดที่ไ ด๎รับรางวัลตํางๆ รวมทั้งห๎องสมุดของตน เพื่อการพัฒนาสูํความส าเร็จ ที่ยั่งยืนของ
โครงการ จึงมีข๎อเสนอแนะดังนี้
1)สอร. ควรกาหนดแนวทางและเกณฑ๑การประกวดให๎ชั ดเจน โดยอิง มาตรฐาน
ห๎องสมุดเป็นแนวทางการประเมินห๎องสมุดในเบื้องต๎น และจัดจาแนกประเภทของรางวัล ตาม
องค๑ประกอบ เชํน ด๎านกายภาพ ด๎านเครือขํายกับชุมชน ด๎านการบริการและมีรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศในแตํละด๎านพร๎อมมีคาอธิบายที่ชัดเจน
2)สอร.ควรแยกประเภทรางวัลตามขนาดห๎องสมุ ด เชํ น ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญํ โดยจัดประกวดในกลุํมที่ใกล๎เคียงกัน ในแตํละประเภทก็มีรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
3)สอร. ควรกาหนดให๎บริษัทที่รับจัดดาเนินการชี้แจงเกณฑ๑ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นอยําง
ได๎มาตรฐาน ครอบคลุมในแตํละมิติให๎ชัดเจน เพื่อให๎ห๎องสมุดรับทราบและเข๎าใจตรงกันตั้งแตํ
เบื้องต๎น นอกจากนี้ควรกาหนดเกณฑ๑และแนวทางการนาเสนอ ตลอดจน ผู๎นาเสนอให๎ชัดเจน
4)สอร.ควรพิ จ ารณาการจั ด รางวั ล ส าหรั บ ผู๎ บ ริ ห ารที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดและการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตอยํางเดํนชัดและตํอเนื่อง เนื่องจากพบวําผู๎บริหาร
มีบทบาทสาคัญตํอความสาเร็จในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
5) สอร. ควรจัดรางวัลให๎ห๎องสมุดและบรรณารักษ๑ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลที่มีการ
พัฒนางานอยํางตํอเนื่องและโดดเดํน เพื่อให๎โครงการนี้มีความยั่งยืนและเห็นผลระยะยาว
6) สอร. ควรสร๎างความเข๎าใจที่ชัดเจนแกํบรรณารักษ๑ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ผู๎บริหาร
และชุมชนเกี่ยวกับการมอบรางวัล วําเป็นรางวัลมอบให๎บุคคลคือบรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวมโครงการ
หรื อ หนํ ว ยงานคื อ ห๎ อ งสมุ ด เข๎ า รํ ว มโครงการ หรื อ ทั้ ง หนํ ว ยงานและบุ ค คลเพื่ อ เป็ น การสร๎ า ง
แรงจูงใจและยกยํองบุคคลและหนํวยงาน และลดปัญหาความขัดแย๎งในหนํวยงานที่อาจเกิดขึ้น
1.4 สอร.ควรเป็นแกนกลางในการสร๎างเครือขํายห๎องสมุด โดยจัดให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับ
รางวัลเป็นห๎องสมุดเครือขํายเพื่อสนับสนุนให๎มีการพัฒนาห๎องสมุดอยํางตํอเนื่องและยั่งยืนและตํอ
ยอดเป็นห๎องสมุดต๎นแบบในชุมชนตํอไป
1.5 สอร.ควรบริหารโครงการในลักษณะโครงการรํวมมือระหวํางสอร.กับองค๑การใน
ท๎องถิ่น หนํวยงานต๎นสังกัด ที่กากับดูแลห๎องสมุดอยํางเป็นทางการ หรือในลักษณะภาคีความ
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รํวมมือระหวํางสอร.กับสถาบันการศึกษาในวิชาชีพ สถาบันห๎องสมุดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
อยํางเป็นทางการ
1.6 สอร. ควรสร๎างเครือขํายกับองค๑การระดับชาติ รวมทั้งองค๑การทางวิชาชีพระดับ
ภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาให๎รางวัลนี้มีความสาคัญ
และมีคุณคําเป็นโครงการในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากลได๎ในที่สุด
1.7 สอร. ควรมีการประเมินและติดตามโครงการอยํางตํอเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพราะการนาความรู๎ไ ปใช๎ ในการพัฒ นาในหลายๆเรื่องจ าเป็นต๎องมี การวางแผน การกาหนด
ยุทธศาสตร๑และใช๎ระยะเวลาในการดาเนินงาน นอกจากนี้ควรจัดรางวัลให๎ห๎องสมุดที่มีการพัฒนา
งานอยํางตํอเนื่องและโดดเดํน
1.8 สอร. ควรพัฒนาองค๑ความรู๎ห๎องสมุดมีชีวิตและสร๎างความโดดเดํนในการพัฒนา
และถํายทอดองค๑ความรู๎เป็นการตํอยอดความรู๎ให๎แกํห๎องสมุด และเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ๑
ภูมิปัญญาและสารสนเทศท๎องถิ่นในหลักสูตรการฝึกอบรมและเกณฑ๑การประเมิน เนื่องจากเป็น
บทบาทสาคัญของห๎องสมุดตํอชุมชนเพื่อตอบสนองพันธกิจการทานุบารุงวัฒนธรรม
2. ข้อเสนอแนะต่อ ห้องสมุดที่ได้รับรางวัล และชุมชน
ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล โดยผู๎บริหาร บรรณารักษ๑ ผู๎เกี่ยวข๎อง และชุมชนควรมีสํวนรํวม
และมีบทบาท ดังนี้
2.1 ควรนาผลวิจัยไปใช๎ในการบริหารจัดการและพัฒนาการดาเนินการให๎เป็นห๎องสมุดมี
ชีวิต ทีเ่ น๎นการตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎และกลุํมเป้าหมายอยํางตํอเนื่อง และเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน
2.2 ควรพัฒนาสมรรถนะด๎านการสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ การสร๎างเครือขําย การ
ถํายทอดความรู๎ และการนาเสนอแกํบรรณารักษ๑ และให๎บรรณารักษ๑ได๎มีการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการ วิชาชีพที่จาเป็นอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งสร๎างแรงจูงใจ ตลอดจนขวัญและกาลังใจ โอกาส
และความก๎าวหน๎าในเรื่องสถานภาพของบรรณารักษ๑ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนย๎ายงานของ
บรรณารักษ๑ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคของการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎ตํอเนื่อง
2.3 ควรกระตุ๎นให๎ผู๎รับบริการ/ประชาชน/ชุมชน เห็นความสาคัญของการอําน มีนิสัย
รักการอําน มาใช๎บริการห๎องสมุดมากขึ้น และมีสํวนรํวมพัฒนาห๎องสมุดให๎เป็นห๎องสมุดมีชีวิต โดย
บรรณารักษ๑จาต๎องมุํงเน๎นการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดกายภาพ สภาพแวดล๎อมของ
ห๎องสมุดให๎มีบรรยากาศที่สํงเสริมการเรียนรู๎ และการจัดบริการและกิจกรรมที่เน๎นประชาชน
กลุํมเป้าหมายเป็นศูนย๑กลาง
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2.4 ควรพัฒนาเครือขํายชุมชน โดยมีห๎องสมุดเป็นศูนย๑กลาง และเน๎นการมีสํวนรํวมกับ
ชุมชนในทุกรูปแบบ เชํน คณะกรรมการห๎องสมุด อาสาสมัครห๎องสมุด เพื่อนห๎องสมุดและอื่นๆ
3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3.1 ผู๎บริหารหนํวยงานของรัฐ ทั้งหนํวยงานสํวนกลางและสํวนท๎องถิ่นที่เป็นต๎นสังกัด
และเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลและห๎องสมุดที่ให๎บริการประชาชนควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ และให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลได๎มี
การพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
3.2 หนํวยงานของรัฐ ควรจัดสรรงบประมาณให๎สอร.ดาเนินโครงการและจัดสรรทุนเพื่อ
สนับสนุนบรรณารักษ๑ห๎องสมุดแหํงอื่นๆ ซึ่งอาจมีข๎อจากัดในด๎านงบประมาณได๎เข๎ารํวมโครงการ
อันจะสํงผลกระทบถึงการพัฒนาห๎องสมุดโดยรวม
3.3 หนํวยงานของรัฐและเอกชนควรสนับสนุนและเป็นเครือขํายสนับสนุนการพัฒนา
โครงการ การพัฒนาห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล และห๎องสมุดที่สนใจเข๎ารํวมโครงการ ซึ่งจะอานวย
ประโยชน๑ในการพัฒนาบรรณารักษ๑ ห๎องสมุด ประชาชนและชุมชน โดยมีเป้าหมายสาคัญคือการ
พัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมการอํานและการเรียนรู๎ได๎อยํางแท๎จริง
4. ข้อเสนอแนะโดยรวม
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย รูปแบบและขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
อบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของสอร. มุํงเน๎นการกระตุ๎น สํงเสริม สนับสนุนให๎เกิดการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต การบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิตโดยเน๎นการมีสํวนรํวม ความรํวมมือและ
เครือขําย แนวทางการพัฒนาโครงการให๎ยั่งยืนและเป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวางในสังคมทุกภาค
สํวนของสังคมโดยเฉพาะผู๎บริหาร ประชาชนและชุมชนจาเป็นต๎องสนับสนุนการดาเนินงานโดย
สอร. เป็นศูนย๑กลางการขับเคลื่อนการถํายทอดและแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎เรื่องห๎องสมุดมีชีวิตทั้ง
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากล
ข. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การติดตามประเมิ นผลโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุ ดมีชี วิตอยําง
ตํอเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. ควรมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานระหวํางห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล
3. ควรมีการวิจัยต๎นแบบห๎องสมุดมีชีวิตตามแนวคิดของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎
4. ควรมีการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ๑การประเมินโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต
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ภัชรี ภูมิหาทอง (2540) การประเมินโครงการการจัดมุมหนังสือและห้องสมุดโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร วิทยานิพนธ๑ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ภิญญาพร นิตยะประภา (2522) การประเมินผล “โครงการทอดผ้าป่าหนังสือฯ” ระหว่าง 5
ธันวาคม 2518 – 5 ธันวาคม 2519 วิทยานิพนธ๑อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร๑) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย๑ศรี (2546) การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบัติ พิมพ๑ครั้งที่ 3
กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
รัตนะ บัวสนธ๑ (2540) การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงประเมิน กรุงเทพมหานคร
คอมแพคท๑พริ้นท๑
วิลาวัลย๑ รักพร๎า (2548) การประเมินผลการให้บริการของห้องสมุดประชาชนอาเภอไชยปราการ
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จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ๑รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร๑)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วิภาวี พงษ๑อนันต๑ (2539) การประเมินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
วิทยานิพนธ๑ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผู๎ใหญํและการศึกษาตํอเนื่อง)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิวัฒน๑ ศรีสมพงษ๑ (2544 ) การประเมินโครงการจัดมุมหนังสือและห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองจันทบุรี วิทยานิพนธ๑ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) ทฤษฎีการประเมิน พิมพ๑ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร สานักพิมพ๑แหํง
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
สมคิด พรมจุ๎ย (2542 ) เทคนิคการประเมินโครงการ พิมพ๑ครั้งที่ 4 นนทบุรี สานักพิมพ๑
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมหวัง พิริยานุวัฒน๑ (2544) รวมบทความทางการประเมินโครงการ กรุงเทพมหานคร
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
________ (2549) วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า พิมพ๑ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร
สานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ ( ม.ป.ป.) โครงการประกวดและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการอ่าน
ห้องสมุดมีชีวิต
_________ (2550) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมี
ชีวิต ครั้งที่ 1 (เอกสารอัดสาเนา)
_________ (2551) ความพึงพอใจของบรรณารักษ์ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมและประกวด
ห้องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 (เอกสารอัดสาเนา)
สุรางค๑ กุณวงษ๑ (2517) การประเมินผลการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานคร
ปริญญานิพนธ๑การศึกษามหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร๑) บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
วิชาการศึกษา ประสานมิตร
Nitecki, Danuta A.( 2004). ‚Program Evaluation in Libraries: Relating Operations and
Clients.‛ Archival Science 4: 17 – 44.
Posavac, Emil J. and Carey, Raymond J. (2006). Program Evaluation: Methods and
Case
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Studies. 7th ed. New York: Prentice –Hall.
Stufflebeam, Daniel L.(2002). CIPP Evaluation Model Checklist. Retrieved October 12,
2009. From www.wmich.edu/evalctr/checklists
Western Michigan University. The Evaluation Center. (2009). Methods of the Evaluation
Component. Retrieved October 12, 2009. From
http://www.wmich.edu/evalctr/charter/cleveland/eval-methods.html
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามบรรณารักษ์เพื่อการติดตามประเมินผลโครงการอบรม
และประกวดห้องสมุดมีชีวิต ของสานักงานอุทยานการเรียนรู้
ที่ ศธ (พ)0522.15/

สาขาวิชาศิลปศาสตร๑
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
1 ตุลาคม 2552

เรื่อง ขอความอนุเคราะห๑ตอบแบบสอบถาม
เรียน บรรณารักษ๑/ผู๎ปฏิบัติงานห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลจากการประกวดห๎องสมุดมีชีวติ ครั้งที่ 2
สิ่งที่สํงมาด๎วย แบบสอบถามเพือ่ ติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชวี ิต
ครั้งที่ 2
ด๎วยสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ ได๎มอบหมายให๎ให๎มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยดิฉันและ
รองศาสตราจารย๑ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ๑ ดาเนินการโครงการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวติ ครั้งที่ 2 จัดโดยสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่จะเป็นประโยชน๑ตํอการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงการและการดาเนินโครงการนี้ให๎ยั่งยืนและเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาคนและ
พัฒนาสังคมไทยสูํสังคมการอํานและการเรียนรูต๎ ํอไป
เนื่องจากทํานเป็นผู๎หนึ่งที่ได๎เข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ครั้งที่ 2 และได๎รับรางวัล
จากการประกวดห๎องสมุดมีชีวิต จึงใครํขอความรํวมมือจากทํานตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินผล
โครงการ โดยโปรดตอบคาถามได๎โดยอิสระ คาตอบของทํานจะได๎รับการวิเคราะห๑ เพื่อประโยชน๑ทางด๎านการ
บริหารและวิชาการโดยนาเสนอเป็นผลรวมไมํระบุเป็นรายห๎องสมุด/บุคคล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการ และขอความอนุเคราะห๑สํงแบบสอบถามกลับมายังผู๎วจิ ัยภายในวันที่
21 ตุลาคม 2552 จักขอบคุณยิง่ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย๑ ดร. ชุติมา สัจจานันท๑)
หัวหน๎าโครงการ
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คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้แบํงเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข๎อมูลผู๎ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การเข๎ารํวมโครงการและความคิดเห็นตํอโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ตอนที่ 3 การนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางาน ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ
ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
2. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หรือชํองในตารางตามความคิดเห็นของทํานตามที่ระบุไว๎ในคาถาม
แตํละข๎อ กรณีที่ทํานมีความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดระบุในชํองวํางที่เว๎นไว๎ให๎
3. ขอความรํวมมือสํงแบบสอบถามคืนภายในวันที่.......................

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ................ปี
3. สถานภาพการสมรส
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส
( ) 3. หยํา/หม๎าย
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ปริญญาตรี วุฒิ...........................................วิชาเอก..............................................
สถาบันการศึกษา.......................................ปีที่สาเร็จการศึกษา...........................
( ) 2. ปริญญาโท วุฒิ...........................................วิชาเอก.............................................
สถาบันการศึกษา.......................................ปีที่สาเร็จการศึกษา..........................
( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................
5. พื้นฐานความรู๎ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑
( ) 1. มี (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
( ) 1.1 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
( ) 1.2 การอบรมจัดโดยหนํวยงานต๎นสังกัด
( ) 1.3 การอบรมจัดโดยสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทยฯ
( ) 1.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................
( ) 2. ไมํมี
6. ตาแหนํงงาน ( ) 1. บรรณารักษ๑ ระดับ...............
( ) 2. ครู/อาจารย๑ ระดับ.............
( ) 3. เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด ระดับ............ ( ) 4. เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุด อัตราจ๎าง
( ) 5. อื่น ๆ โปรดระบุ..........................
7. ตาแหนํงบริหาร ถ๎ามี โปรดระบุ......................................
8. ห๎องสมุดที่ทํานปฏิบตั ิงาน
( ) 1. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
( ) 2. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
( ) 3. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก
( ) 4. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา
( ) 5. ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคม จังหวัดชลบุรี
( ) 6. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
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( ) 7. ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดขอนแกํน
( ) 8. หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
( ) 9. ห๎องสมุดโรงเรียนยางอุ๎มวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ๑
( ) 10. ห๎องสมุดประชาชนอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
( ) 11. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................
9. หนํวยงานที่ทํานสังกัด
( ) 1. สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
( ) 2. องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น โปรดระบุ..........................( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................

ตอนที่ 2 การเข้าร่วมโครงการและความคิดเห็นต่อโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต
1. ทํานรับทราบข๎อมูลขําวสารโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตจากแหลํงใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
( ) 1. จดหมายจากสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร)
( ) 2. เว็บไซต๑สานักงานอุทยานการเรียนรู๎
( ) 3. ผู๎บังคับบัญชา
( ) 4. หนํวยงานต๎นสังกัด
( ) 5. หนังสือพิมพ๑ โปรดระบุ.....................
( ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................
2. การเข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของทําน
( ) 1. ความสมัครใจของตนเอง
( ) 2. ผู๎บริหารสํงเข๎ารํวมโครงการ
( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................
3. แหลํงงบประมาณสนับสนุนการมาเข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
( ) 1. งบประมาณของห๎องสมุด
( ) 2. งบประมาณของสานักงานกศ.น.
( ) 3. งบประมาณขององค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น
( ) 4. งบประมาณสํวนตัว
( ) 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................
4. เหตุผลของทํานในการเข๎ารํวมโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. หลักสูตรตรงกับความสนใจ
( ) 2. เกี่ยวข๎องกับงานที่ทา
( ) 3. ต๎องการพัฒนาตนเอง
( ) 4. ต๎องการเข๎ารํวมการประกวดห๎องสมุด
( ) 5. ผู๎บังคับบัญชามอบหมายให๎มาเข๎ารับการฝึกอบรม
( ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................
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5. ความคิดเห็นต่อโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต
โปรดพิจารณาระดับผลการดาเนินการหรือระดับความเหมาะสมของรายการกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิต ซึ่งจัดโดยสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร) และโปรดกาเครื่องหมาย ให๎ตรงกับระดับความคิดเห็น
ของทําน
กิจกรรม

1. ด้านปัจจัยนาเข้า
ความชัดเจนของโครงการ...................................................
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค๑ของโครงการ......................
แผนการดาเนินงานตามโครงการ.........................................
ความสามารถของสอรในการบริหารจัดการโครงการ ............
ความสามารถและความพร๎อมของบุคลากรโครงการ................
เทคนิควิธีการ กลยุทธ๑ที่ใช๎ในการดาเนินงานให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑และเป้าหมาย....................................................
งบประมาณโครงการ.................................................................
เทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ๑ที่ใช๎ในการดาเนินงาน.........
เกณฑ๑การคัดเลือกห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการ..........................
เกณฑ๑การคัดเลือกห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล.................................
ความเหมาะสมของรางวัล..........................................................
2. ด้านกระบวนการ
การบริหารจัดการกระบวนการ
การบริหารจัดการมีระบบและเป็นขัน้ ตอน................................
การทางานแบบมีสํวนรํวม........................................................
การประสานงานมีประสิทธิภาพ................................................
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ถงึ กลุํมเป้าหมาย..................
วิธีการคัดเลือกห๎องสมุดเข๎ารอบในแตํละรอบ (รอบที่ 1-3)........
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
หลักสูตร................................................................................
หัวข๎อการฝึกอบรม............................................................
วิทยากร................................................................................
กิจกรรม.................................................................................
ระยะเวลาการฝึกอบรม..........................................................
เอกสารประกอบการฝึกอบรม...............................................
สื่อประกอบการฝึกอบรม......................................................

ระดับผลการดาเนินการ/ความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น๎อย น๎อยที่สุด
.............
.............
.............
.............
.............

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
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สถานที่/ห๎องประชุม ..............................................................
อาหาร.....................................................................................
การบริการของเจ๎าหน๎าที่......................................................
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
หลักสูตร.................................................................................
หัวข้อการฝึกอบรม..................................................................
วิทยากร...................................................................................
กิจกรรม..................................................................................
ระยะเวลาการฝึกอบรม..........................................................
เอกสารประกอบการฝึกอบรม...............................................
สถานที่/ห๎องประชุม...............................................................
สื่อประกอบการฝึกอบรม.......................................................
สถานที่/ห๎องประชุม ..............................................................
อาหาร.....................................................................................
การบริการของเจ๎าหน๎าที่...................................................
การจัดประกวดห้องสมุดมีชีวิต
การวางแผนการดาเนินงาน.........................................................
วิธีการดาเนินงาน........................................................................
การติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุด
มีชีวิต........................................................................................
3. ด้านผลผลิต
ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการตํอการจัดการอบรม
โดยรวม..................................................................................
ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการตํอการจัดการประกวด
ห๎องสมุดมีชีวิตโดยรวม.........................................................
ความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาห๎องสมุด
มีชีวิตที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับ.............................................
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑ที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รับในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต........................................
เจตคติที่ดีของผู๎เข๎ารํวมโครงการในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต.....
การแบํงปัน ถํายทอดองค๑ความรู๎และประสบการณ๑ห๎องสมุด
มีชีวิตของผู๎เข๎ารํวมโครงการ..................................................

มากที่สุด
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

ระดับผลการดาเนินการ/ความเหมาะสม
มาก ปานกลาง
น๎อย น๎อยที่สุด
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
........ ............... ......... .............
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4. ด้านผลลัพธ์
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการ
บริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิตเพิ่มขึ้น.....................................
ผู๎เข๎ารํวมโครงการนาแนวคิดเชิงกลยุทธ๑ไปใช๎ในการบริหาร
จัดการและดาเนินงานห๎องสมุดมีชีวิต.....................................
ผู๎เข๎ารํวมโครงการนาความรู๎และประสบการณ๑ไปใช๎ในการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงเอกลักษณ๑ตามบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน.....................................
ผู๎เข๎ารํวมโครงการนาความรู๎และประสบการณ๑ไปใช๎ในการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎ได๎มาตรฐาน...................................
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ยั่งยืน.........................................................
ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานได๎รับการพัฒนาเป็น
ห๎องสมุดมีชีวิตและแหลํงเรียนรู๎ทที่ ันสมัย..............................
ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานได๎รับการพัฒนาทาง
กายภาพ ภูมิทัศน๑ และสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม......................
ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานได๎รับการออกแบบ
ตกแตํง จัดพื้นที่อาคารสถานที่อยํางเหมาะสม.........................
ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานได๎รับการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎...........
ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานมีเทคโนโลยี เครื่องมือ
อุปกรณ๑และครุภัณฑ๑ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ................
ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานมีทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ทันสมัย หลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎...
ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบตั ิงานมีเครื่องมือเข๎าถึง/
สืบค๎น/ค๎นหา/ใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดที่
อานวยความสะดวกแกํผใู๎ ช๎.....................................................
ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานได๎รับการพัฒนา
คุณภาพการบริการ..................................................................

ระดับผลการดาเนินการ/ความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น๎อย น๎อยที่สุด
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ระดับผลการดาเนินการ/ความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง
น๎อย น๎อยที่สุด

ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมเชิงรุกที่
ตอบสนองความสนใจของผู๎ใช๎และ เติมชีวิตให๎ห๎องสมุด
เพิ่มขึ้น......................................................................................

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

........

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

.........

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

ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และคูํมือถํายทอดความรู๎เพิ่มขึ้น.................

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

........

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

.........

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

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

........

.........

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

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

........

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

.........

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

ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุดมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น .....................................

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

........

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

.........

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

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิตเพิ่มขึ้น .................................

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

........

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

.........

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

ผู๎รับบริการ/กลุํมเป้าหมายมีนิสัยใฝ่รู๎ รักการอําน รักการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต................................................................................

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

........

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

.........

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

........

........

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

........

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

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

........

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

........

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

.........

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

ห๎องสมุดที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการปฏิบัติงานมีเครือขําย/ ความ
รํวมมือกับห๎องสมุด หนํวยงานและชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
ชุมชน/ สังคมการเรียนรู๎เพิ่มขึ้น...............................................
ผู๎รับบริการ/กลุํมเป้าหมายได๎รบั ข๎อมูลขําวสารห๎องสมุด
มีชีวิตเพิ่มขึ้น.....................................................................

ผู๎รับบริการ/กลุํมเป้าหมายมีทักษะ การแสวงหาความรู๎...............
ผู๎รับบริการ/กลุํมเป้าหมาย/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความสาคัญ
ในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ยั่งยืน........
ผู๎รับบริการ/กลุํมเป้าหมาย/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ความ
รํวมมือ สนับสนุนการดาเนินงานห๎องสมุดมีชีวิตเพิ่มขึ้น........

.

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

ความคิดเห็นตํอโครงการโดยภาพรวม
ในกรณีที่รายการใดทํานมีความเห็นวํามีผลการดาเนินการหรือความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด โปรดให้
รายละเอียดเพิ่มเติมและโปรดเสนอแนะ เพื่อการนาไปปรับปรุงและพัฒนา การ

ดาเนินงาน…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……………..………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 การนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนางาน ปัญหา อุปสรรค ความ
คิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
1. ทํานได๎นาความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎รับไปพัฒนางานหลังการเข๎ารํวมโครงการในประเด็นตํอไปนี้ระดับใด โปรดกา
เครื่องหมาย ให๎ตรงกับระดับการดาเนินงาน

การนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนางาน

ระดับผลการดาเนินงาน
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น๎อย

น๎อยที่สุด

การบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิต.....................................................

.........

.........

.........

.........

การวางแผนกลยุทธ๑ การจัดทาแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต...................................................................

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

.........

.........

.........

.........

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

การพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงเอกลักษณ๑ บริบทสังคม
และวัฒนธรรม..............................................................................

.........

.........

.........

การพัฒนาห๎องสมุดสูํมาตรฐาน.........................................................

.........

.........

.........

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

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

การพัฒนา กายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม
ของการเป็นห๎องสมุดมีชีวิต...................................................

.........

.........

.........

.........

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

.........

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

การพัฒนาบรรยากาศทีส่ ํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎และความ
รับผิดชอบตํอสังคม...............................................................

.
........

การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด อยํางเหมาะสม....……….

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

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

การจัดเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ห๎องสมุด สิ่งอานวยความ
สะดวก ทันสมัย พร๎อมใช๎งาน.................................................

.........

.........

.........

.........

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

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย สอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎ใช๎ ……………………………………..

.........

.........

.........

.........

การอนุรักษ๑ภูมิปัญญาและสารสนเทศท๎องถิ่น............................

.........

.........

.........

.........

การจัดหมวดหมูํหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ…………..

.........

.........

.........

.........

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

การจัดทาเครื่องมือชํวยค๎นเพื่ออานวยความสะดวกในการเข๎าถึง
สืบค๎น/ค๎นหา/ใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดมีชีวิต
อยํางมีประสิทธิภาพ ....................................................................

.........

.........

.........

.........

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

การจัดบริการที่มีคุณภาพ ( เชํน ความนําเชื่อถือ ความเชื่อมั่น
การเข๎าถึงจิตใจ และการตอบสนองผู๎ใช๎บริการ)……………….

.........

.........

.........

.........

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

การจัดกิจกรรมเชิงรุกที่หลากหลาย ตอบสนองความต๎องการและ
ความพึงพอใจผู๎ใช๎และเติมชีวิตให๎หอ๎ งสมุด.............................

.........

.........

.........

.........

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

................
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การสร๎างเสริมนิสัยใฝ่รู๎ รักการอําน รักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต แกํ
ผู๎รับบริการ..................................................................................
การให๎ความรู๎และทักษะการแสวงหาความรู๎และการใช๎ห๎องสมุด
แกํผู๎ใช๎ ......................................................................................

.........

........

..........

.........

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

.........

.........

.........

.........

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

การนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน

ระดับผลการดาเนินงาน
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น๎อย

น๎อยที่สุด
................
................
................
................
................
................

การสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมายอยํางทั่วถึง.....................

.........

.........

.........

.........

การประชาสัมพันธ๑ถึงกลุํมเป้าหมายด๎วยรูปแบบหรือชํองทางตํางๆ.

.........

.........

.........

.........

การพัฒนาความร่วมมือ เครือข่ายกับห้องสมุดและองค์กรในชุมชน.

.........

.........

.........

.........

การจัดตั้งชมรมห้องสมุด/อาสาสมัครห้องสมุด.................................

.........

.........

.........

.........

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอดความรู๎ห๎องสมุดมีชีวิตแกํชุมชน......

.........

.........

.........

.........

การสร๎างคูํมือถํายทอดความรู๎............................................................

.........

.........

.........

.........

การสร๎างนิสัยรักการอําน การเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎แกํ
ผู๎รับบริการ.................................................................................

.........

.........

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

.........

การพัฒนาการเรียนรู๎และการศึกษาตลอดชีวิตแกํผู๎รับบริการ............

.........

.........

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

.........

การพัฒนาห๎องสมุดเป็นแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน.........

.........

.........

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

.........

การขับเคลื่อนห๎องสมุดให๎มีบทบาทในชุมชน เป็นชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎...........................................................

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

.........

.........

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

.........

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

2. โปรดนาเสนอรายละเอียด เพิ่มเติม หากทํานนาความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนางานอื่นๆ หลังการเข๎ารํวมโครงการ และ/หรือ
ได๎รับรางวัล นอกเหนือจาก รายการที่ระบุ …………………………………………………………………….. .......................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค ที่ทาให๎ทํานไมํสามารถนาความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมโครงการไปใช๎อยํางเต็ม
ประสิทธิภาพ (โปรดใส่ตัวเลข 1 – 5 ในช่อง ( ) เฉพาะรายการที่ท่านมีปัญหา โดยโปรดลาดับความสาคัญและระบุ
รายละเอียด)
( ) 1.ผู๎บริหาร โปรดระบุระดับการบริหาร เชํน ผู๎บริหารห๎องสมุด ผู๎บริหารองค๑กรต๎นสังกัด ผู๎บริหารระดับท๎องถิ่น
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
…………….....................................................................................................................................................................
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( ) 2.ตัวผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ/บรรณารักษ๑..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
( ) 3. งบประมาณ.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
( ) 4. เครื่องมือ วัสุดอุปกรณ๑ เทคโนโลยี.....................................................................................................
……................................................................................................................................................ …………………
.......................................................................................................................................................................................
( ) 5. ผู๎รับบริการ/ ประชาชน / ชุมชน .............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต จัดโดย
สานักงานอุทยานการเรียนรู้
1. ทํานมีความคิดเห็นวํา การพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และยั่งยืนควรมี
แนวทางอยํางไร โปรดกาเครื่องหมาย  ให๎ตรงกับระดับความคิดเห็นของทําน

แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุด
มีชีวิต

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น๎อย

น๎อยที่สุด

1.ด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านผู้บริหารห้องสมุด
มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับโครงการห๎องสมุดมีชีวิต..................

.........

.........

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

.........

มีความตระหนักและเจตคติที่ตํอการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต...........

.........

.........

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

.........

ให๎การสนับสนุนสํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ.................

.........

.........

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

.........

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

มีความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพที่เหมาะสม.......

.........

.........

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

.........

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

มีความตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว เจตคติ และความ
มุํงมั่นในการทางาน......................................................................

.........

.........

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

.........

มีภาวะผู๎นา มนุษยสัมพันธ๑และความสามารถในการประสานงาน

.........

........

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

.........

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

มีความสามารถถํายทอด แบํงปันความรู๎ เผยแพรํ แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กับผู๎อื่น

.........

.........

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

.........

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

ด้านตัวบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด

........................................................................
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แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุด
มีชีวิต

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น๎อย

น๎อยที่สุด

มีความสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ผลงาน การบริการและ
กิจกรรมถึงกลุํมเป้าหมาย.............................................................

.........

.........

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

.........

มีความสามารถสร๎างเนื้อหาสาระและคูํมือ......................................

.........

.........

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

.........

มีการพัฒนาบุคลากรตํอเนื่อง..........................................................

.........

.........

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

.........

มีภูมิทัศน๑/บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม................... ....

.........

.........

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

.........

มีอาคารสถานที่ และทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม......................................

.........

.........

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

.........

มีการออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด อยํางเหมาะสม...............

.........

.........

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

.........

มีการจัดเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ห๎องสมุด สิ่งอานวยความ
สะดวก ทันสมัย พร๎อมใช๎งาน...................................................

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

.........

.........

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

.........

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

ห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการจัดสรรงบประมาณการดาเนินงาน
ตามโครงการตํอเนื่อง..................................................................

.........

.........

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

........

มีการระดมทุนหรือจัดตั้งกองทุนพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต..................

.........

.........

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

.........

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

รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการโครงการให๎อุทยานการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง.....................................................................

.........

.........

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

.........

รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการโครงการให๎อุทยานการ
เรียนรู๎เพิ่มขึ้นเพื่อการสนับสนุนกลุมํ เป้าหมายกว๎างขึ้น...............

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

.........

.........

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

.........

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

รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่เข๎ารํวม
โครงการฯ...................................................................................

.........

.........

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

.........

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

รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล
เพื่อเป็นต๎นแบบ..........................................................................

.........

.........

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

.........

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

มีเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ ที่ทันสมัยและพอเพียง ………..
มีการใช๎เทคโนโลยี เครือขํายอินเทอร๑เน็ต......................................

.........

.........

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

.........

.........

.........

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

.........

มีเว็บไซต๑ห๎องสมุดที่เป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทีท่ ันสมัย...

.........

.........

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

.........

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

.........

.........

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

.........

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

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

ด้านกายภาพของห้องสมุด

ด้านงบประมาณและการเงิน

ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์

2. ด้านกระบวนการ
ด้านการบริหารจัดการของห้องสมุด
มีการกาหนดนโยบายและบรรจุแผนยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดและ
หนํวยงานต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องกับโครงการไว๎ชัดเจน...................
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แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุด
มีชีวิต
มีการจัดสรรงบประมาณการเข๎ารํวมโครงการและรับการอบรม
เป็นการเฉพาะและตํอเนื่อง........................................................

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น๎อย

น๎อยที่สุด

.........

........

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

.........

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

มีความรํวมมือกับห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎หรือองค๑กรอื่นในท๎องถิ่น

.........

........

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

.........

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

มีเครือขํายบุคคล/ชุมชน / เครือขํายภูมิปัญญาหรือเครือขําย
ท๎องถิ่น/เครือขํายการเรียนรู๎......................................................

.........

........

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

.........

มีชมรมหรือโครงการเพื่อนห๎องสมุดหรืออาสาสมัครห๎องสมุด.....

.........

.........

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

.........

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

มีการบริหารโครงการในลักษณะโครงการรํวมมือระหวํางสานัก
อุทยานการเรียนรู๎กับหนํวยงานต๎นสังกัดอยํางเป็นทางการ............

.........

.........

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

.........

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

มีการบริหารโครงการในลักษณะภาคีความรํวมมือระหวํางสานัก
อุทยานการเรียนรู๎กับสถาบันการศึกษาในวิชาชีพ สถาบัน
ห๎องสมุดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางเป็นทางการ.................

.........

.........

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

.........

มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรตํอเนื่องใหมํๆ...................

.........

.........

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

.........

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

การมุํงเน๎นความพึงพอใจให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการ..............................

.........

.........

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

.........

การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการ
และดาเนินโครงการ.................................................................

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

.........

.........

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

.........

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

การมุํงเน๎นความสาคัญและคุณคําของความรู๎เกี่ยวกับการ
พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ..............................

.........

.........

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

.........

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

การมุํงเน๎นความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑การพัฒนา
ห๎องสมุดมีชีวิตแกํผู๎ขา๎ รํวมโครงการให๎สามารถนาไปใช๎ใน
บริบทตํางๆ.................................................................................

.........

.........

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

.........

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

การสร๎างเจตคติที่ดแี กํผู๎เข๎ารํวมโครงการในการพัฒนาห๎องสมุด
มีชีวิต.........................................................................................

.........

.........

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

.........

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

การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากผลการดาเนินการ
โครงการ....................................................................................

.........

........

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

.........

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

การมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและให๎ความรํวมมือของผู๎รับบริการ
ประชาชนและชุมชนในการสนับสนุนการดาเนินงาน............

.........

.........

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

.........

.........

.........

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

.........

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

ด้านความร่วมมือและเครือข่าย

ด้านการบริหารจัดการของสอร

3. ด้านผลผลิต

4. ด้านผลลัพธ์

ผู๎รับบริการ/ ประชาชนเป็นสมาชิกห๎องสมุดเพิ่มขึ้น.......................
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แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุด
มีชีวิต

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

น๎อย

น๎อยที่สุด

ผู๎รับบริการ/ ประชาชน ใช๎บริการและเข๎ารํวมกิจกรรมห๎องสมุด
มีชีวิตเพิ่มขึ้น..............................................................................

.........

.........

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

.........

ผู๎รับบริการ/ ประชาชน เป็นผูใ๎ ฝ่รู๎ รักการอํานและการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต.................................................................................

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

.........

.........

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

.........

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

ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีม่ ีบทบาทสาคัญในชุมชน.....

.........

.........

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

.........

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

2.. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตให๎ตํอเนื่องและยั่งยืนนอกจาก
ที่ระบุ ถ๎ามี โปรดกาเครื่องหมาย  และระบุรายละเอียด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ด๎านผู๎บริหาร สอร และหนํวยงานต๎นสังกัด…………………………………………..............................
…...............................................................................................................................................................
( ) 2. ตัวบรรณารักษ๑และบุคลากรห๎องสมุด
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) 3. งบประมาณและการเงิน
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) 4. เครื่องมือ อุปกรณ๑ เทคโนโลยี
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) 5. ผู๎รับบริการ /ประชาชน / ชุมชน
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) 6. ด๎านความรํวมมือและเครือขําย
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
( ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน

โปรดสํงคืนผู๎วิจัยตามชื่อ/ที่อยูํที่ระบุหน๎าซองเอกสาร
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามผู้ใช้บริการห้องสมุด
เพื่อการติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต
ของสานักงานอุทยานการเรียนรู้
คาแนะนาในการตอบ
1. แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสํวนหนึ่งของโครงการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมี
ชีวิต ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร) โดยมี ศาสตราจารย๑ ดร.ชุติมา สัจจานันท๑ และ
รองศาสตราจารย๑ ดร. บุญศรี พรหมมาพันธุ๑ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู๎รับผิดชอบการดาเนินการ ผลที่ได๎จะนาไปสูํ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตและการพัฒนาชุมชนการเรียนรู๎/สังคมการ
เรียนรู๎
2. แบบสอบถามนี้แบํงเป็น 3 ตอน โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน ( ) หรือเติมข๎อความในชํองวํางตาม ความเป็นจริง
กรณีที่ทํานมีความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดระบุในชํองวํางที่เว๎นไว๎ให๎
ตอนที่ 1 ข๎อมูลผู๎ตอบแบบสอบถาม และการใช๎บริการห๎องสมุด
ตอนที่ 2 การรับรู๎และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของสอร
โปรดตอบคาถามได๎โดยอิสระ คาตอบของทํานจะได๎รับการวิเคราะห๑และ นาเสนอเป็นผลรวมไมํระบุเป็นรายห๎องสมุด/
บุคคล
3. ขอความรํวมมือสํงแบบสอบถามคืนที่ผแู๎ จกแบบสอบถาม
ขอขอบคุณในความรํวมมือของทําน

ตอนที่ 1 ข๎อมูลผู๎ตอบแบบสอบถามและการใช๎บริการห๎องสมุด
1.1 เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
1.2 อายุ……….ปี
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ประถมศึกษา ( ) 2. มัธยมศึกษา
( ) 3. อาชีวศึกษา ( ) 4. อนุปริญญา
( ) 5. ปริญญาตรี ( ) 6. สูงกวําปริญญาตรี ( ) 7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................
1.4 อาชีพ
( ) 1. ข๎าราชการ
( ) 2. ครูอาจารย๑
( ) 3. นักเรียน
( ) 4. นิสิต นักศึกษา
( ) 5. เกษตรกร ( ) 6. นักธุรกิจ/ค๎าขาย ( ) 7. สื่อมวลชน ( ) 8. อาชีพสํวนตัว/อาชีพอิสระ
( ) 9. แมํบ๎าน
( ) 9. ไมํประกอบอาชีพ ( ) 11. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………
1.5 ห๎องสมุดที่ทํานใช๎บริการ
( ) 1. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร
( ) 2.ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย
( ) 3.ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก
( ) 4. ห๎องสมุดประชาชน ‚เฉลิมราชกุมารี‛ อาเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา
( ) 5. ห๎องสมุดโรงเรียนปากทํอพิทยาคาร จังหวัดราชบุรี
( ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................
1.6 ทํานเคยใช๎ห๎องสมุดแหํงนี้มาเป็นระยะเวลานานเทําใด
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( ) 1. น๎อยกวํา 1 ปี ( ) 2. 1- 2 ปี ( ) 3. 3 - 4 ปี ( ) 4. 4 -5 ปี ( ) 5. 5 ปีขึ้นไป
1.7 ทํานใช๎ห๎องสมุดแหํงนี้ โดยเฉลีย่ บํอยครั้งเพียงใด
( ) 1. ทุกวัน
( ) 2. สัปดาห๑ละ 2 -3 ครั้ง ( ) 3. สัปดาห๑ละครั้ง
( ) 4. เดือนละ 1-2 ครั้ง ( ) 5. 2-3 เดือนครั้ง
( ) 6. ปีละ 1- 2 ครั้ง
1.8 ทํานมีวัตถุประสงค๑ใดในการใช๎หอ๎ งสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ข๎อมูล ขําวสาร
( ) 2. การศึกษา ( ) 3. การค๎นคว๎า ( ) 4. ความบันเทิง พักผํอนหยํอนใจ
( ) 5. ใช๎สถานที่ของห๎องสมุด ( ) 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………….……………..
1.9 ทํานใช๎ทรัพยากรสารสนเทศใดของห๎องสมุดที่ทํานใช๎บริการเป็นประจา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. หนังสือ
( ) 2. วารสาร
( ) 3. หนังสือพิมพ๑
( ) 4. จุลสาร
( ) 5. กฤตภาค ( ) 6. ภาพ
( ) 7. เทปเสียง
( ) 8. วีดิทัศน๑
( ) 9. ของเลํน/เครื่องเลํน
( ) 10. ซีดี /ดีวีดี
( ) 11. เว็บไซต๑ของห๎องสมุด
( ) 12. ฐานข๎อมูลคอมพิวเตอร๑เพื่อค๎นหาทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด
( ) 13. เครื่องมือชํวยค๎นทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุด
( ) 14. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………..………………………………

ตอนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวติ ของ สอร.และความ
คิดเห็นต่อห้องสมุดที่ได้รับรางวัลที่ใช้บริการ
2.1. ทํานทราบข๎อมูลขําวสารเกีย่ วกับโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎หรือไมํ
( ) 1. ทราบ
( ) 2. ไมํทราบ
2.2 แหลํงที่มาของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับทราบเกี่ยวกับโครงการฯ
( ) 1. บรรณารักษ๑
( ) 2. สื่อประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุด (โปรดระบุ)........................
( ) 3. สื่อประชาสัมพันธ๑ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (โปรดระบุ)........................ .........
( ) 5. สื่อมวลชน (โปรดระบุ.)…………………................................................
( ) 6.อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................................................
2.3 ทํานทราบหรือไมํวําห๎องสมุดของทํานได๎รับรางวัลการประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ของสอร.
( ) 1. ทราบ
( ) 2. ไมํทราบ
2.4 แหลํงที่มาของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับ
( ) 1. บรรณารักษ๑
( ) 2. สื่อประชาสัมพันธ๑ของห๎องสมุด ( โปรดระบุ)........................
( ) 3. สื่อประชาสัมพันธ๑ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ ( โปรดระบุ)........................ .........
( ) 5. สื่อมวลชน ( โปรดระบุ.)…………………................................................
( ) 6.อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................
2.5 โปรดแสดงความคิดเห็นของทํานตํอผลการดาเนินงานหรือระดับความเหมาะสมของห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัลที่ทํานใช๎
บริการในประเด็นตํอไปนี้ โปรดกาเครื่องหมาย  ให๎ตรงกับระดับความคิดเห็นของทําน
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ผลการดาเนินงาน

ระดับผลการดาเนินงาน/ความเหมาะสม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น๎อย

น๎อยที่สุด

การวางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาห๎องสมุดมีชวี ิต......................
การจัดทาแผนงาน โครงการที่เกีย่ วข๎องกับการพัฒนาห๎องสมุด
มีชีวิต................................................................ ...................
การพัฒนาห๎องสมุดสูมํ าตรฐาน..................................................
การบริหารจัดการห๎องสมุดมีชวี ิตโดยคานึงถึงเอกลักษณ๑
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม...............................................
การพัฒนา กายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม
ของการเป็นห๎องสมุดมีชวี ิต...................................................
การพัฒนาบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎และความ
รับผิดชอบตํอสังคม................................................................
การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่หอ๎ งสมุด อยํางเหมาะสม....……….
การจัดเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ห๎องสมุด สิ่งอานวยความ
สะดวก ทันสมัย พร๎อมใช๎งาน................................................
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย สอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎ใช๎ ……………………………………..
การอนุรักษ๑ภูมิปัญญาและสารสนเทศท๎องถิ่น............................
การจัดหมวดหมูํหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ

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

ประสิทธิภาพ ( เชํน ฐานข๎อมูล รายการทรัพยากรสารสนเทศ)
การจัดบริการที่มคี ุณภาพ ( เชํน ความนําเชื่อถือ ความเชื่อมั่น
การเข๎าถึงจิตใจและการตอบสนองผู๎ใช๎บริการ).....................
การจัดกิจกรรมเชิงรุกที่หลากหลาย ตอบสนองความต๎องการและ
ความพึงพอใจผู๎ใช๎และเติมชีวติ ให๎ห๎องสมุด.............................
การสร๎างเสริมนิสัยใฝ่รู๎และรักการอํานแกํผู๎รับบริการ....................
การให๎ความรู๎และทักษะการแสวงหาความรู๎และการใช๎ห๎องสมุด
แกํผู๎ใช๎ ...............................................................................
การสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมายอยํางทั่วถึง...................
การประชาสัมพันธ๑ถงึ กลุํมเป้าหมายด๎วยรูปแบบหรือชํองทางตํางๆ

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

อื่นๆ…………..
การจัดทาเครื่องมือชํวยค๎นเพื่ออานวยความสะดวกในการเข๎าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดมีชีวติ ได๎อยํางมี

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

......... ......... ......... ......... ................
......... ......... ......... ......... ................
......... ......... ......... ......... ................
......... ......... ......... ......... ................
......... ......... ......... ......... ................
......... ......... ......... ......... ................
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ผลการดาเนินงาน

ระดับผลการดาเนินงาน/ความเหมาะสม
มาก มาก ปาน น๎อย
น๎อยที่สุด
ที่สุด
กลาง
......... ......... ......... ......... ................
......... ......... ......... ......... ................
......... ......... ......... ......... ................
…….. ......... …….. …….. ……….
......... ......... ......... ......... ................
......... ......... ......... ......... ................
......... ......... ......... ......... ................

การพัฒนาความรํวมมือ เครือขํายกับห๎องสมุดและองค๑กรในชุมชน
การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/อาสาสมัครห๎องสมุด..............................
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอดความรู๎ห๎องสมุดมีชีวติ แกํชุมชน
การสร๎างคูํมือถํายทอดความรู๎.....................................................
ผู๎รับบริการมีนิสัยรักการอําน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู.๎ ................
ผู๎รับบริการมีการพัฒนาการเรียนรู๎และการศึกษาตลอดชีวิต........
ห๎องสมุดเป็นแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวติ ของชุมชน........................
ห๎องสมุดมีบทบาทในการขับเคลือ่ นชุมชนเป็นชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎และสังคมการเรียนรู…
๎ ................................................ ......... ......... ......... ......... ................
ในกรณีที่ทํานระบุวํารายการใดมีผลการดาเนินงานหรือความเหมาะสมระดับน้อยหรือน้อยที่สุด
โปรดให๎รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อการนาไปปรับปรุงและพัฒนา การ
ดาเนินงาน………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………..

ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต
4.1 ทํานมีความคิดเห็นวําการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และ
ยั่งยืนควรมีแนวทางอยํางไร โปรดกาเครื่องหมาย  ให๎ตรงกับระดับความคิดเห็นของทําน

แนวทางการพัฒนา
มาก
ที่สุด
1.ด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านผู้บริหารห้องสมุด
มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับโครงการห๎องสมุดมีชีวติ ...............
มีความตระหนักและเจตคติที่ตํอการพัฒนาห๎องสมุดมีชวี ิต.........
ให๎การสนับสนุนสํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ.................
ด้านตัวบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
น้อยที่สุด
กลาง

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

...............
...............
...............
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มีความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพที่เหมาะสม
มีความตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว เจตคติ และความ
มุํงมั่นในการทางาน...............................................................
มีภาวะผู๎นา มนุษยสัมพันธ๑ และความสามารถในการประสานงาน
มีความสามารถถํายทอด แบํงปันความรู๎ เผยแพรํ แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กับผู๎อื่น.....................................................................
มีความสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ผลงาน การบริการและ
กิจกรรมถึงกลุํมเป้าหมาย......................................................
มีความสามารถสร๎างเนื้อหาสาระและคูํมือ...................................
มีการพัฒนาบุคลากรตํอเนื่อง....................................................
ด้านกายภาพของห้องสมุด
มีภูมิทัศน๑/บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม...................
มีอาคารสถานที่ และทาเลที่ตั้งทีเ่ หมาะสม................................
มีการออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นทีห่ ๎องสมุด อยํางสวยงาม.............
มีการจัด เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ห๎องสมุด สิ่งอานวยความ
สะดวก ทันสมัย พร๎อมใช๎งาน..................................................
ด้านงบประมาณและการเงิน
ห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการจัดสรรงบประมาณการดาเนินงาน
ตามโครงการตํอเนื่อง..........................................................
มีการระดมทุนหรือจัดตัง้ กองทุนพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต..............
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการโครงการให๎อุทยานการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง...........................................................
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการโครงการให๎อุทยานการ
เรียนรู๎เพิ่มขึ้นเพื่อการสนับสนุนกลุํมเป้าหมายกว๎างขึ้น............
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่เข๎ารํวม
โครงการ............................................................................

แนวทาง
รัฐสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการให๎ห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล
เพื่อเป็นต๎นแบบ..................................................................
ด้าน เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
น้อยที่สุด
กลาง

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

...............
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มีเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ ที่ทันสมัยและพอเพียง ………..
มีการใช๎เทคโนโลยี เครือขํายอินเทอร๑เน็ต..................................
มีเว็บไซต๑ของห๎องสมุด............................................................
2.ด้านกระบวนการ
ด้านการบริหารจัดการของห้องสมุด
มีการกาหนดนโยบายและบรรจุแผนยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดและ
หนํวยงานต๎นสังกัดที่เกี่ยวข๎องกับโครงการอบรมฯไว๎ชดั เจน.......
มีการจัดสรรงบประมาณการเข๎ารํวมโครงการและรับการอบรม
เป็นการเฉพาะและตํอเนื่อง ...............................................
ด้านความร่วมมือและเครือข่าย
มีความรํวมมือกับห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎อื่นหรือองค๑กรอื่นใน
ท๎องถิ่น..............................................................................
มีเครือขํายบุคคล /ชุมชน เครือขํายภูมิปัญญาหรือเครือขําย
ท๎องถิ่น เครือขํายการเรียนรู๎..............................................
มีชมรมหรือโครงการเพื่อนห๎องสมุดหรืออาสาสมัคร ห๎องสมุด
ด้านการบริหารจัดการของสอร
มีการบริหารโครงการในลักษณะโครงการรํวมมือระหวํางสานัก
อุทยานการเรียนรูก๎ ับหนํวยงานต๎นสังกัดอยํางเป็นทางการ........
มีการบริหารโครงการในลักษณะภาคีความรํวมมือระหวํางสานัก
อุทยานการเรียนรูก๎ ับสถาบันการศึกษาในวิชาชีพ สถาบัน
ห๎องสมุดและหนํวยงานต๎นสังกัดอยํางเป็นทางการ...................
มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรตํอเนื่องใหมํๆ....................
3. ด้านผลผลิต
การมุํงเน๎นความพึงพอใจให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการ...........................
การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผูเ๎ กี่ยวข๎องในการบริหารจัดการ
และดาเนินโครงการ..........................................................
การมุํงเน๎นความสาคัญและคุณคําของความรู๎แกํผู๎เข๎ารํวม
โครงการ.........................................................................
แนวทาง

การมุงํ เน๎นความสามารถ ทักษะและประสบการณ๑ที่ผู๎เข๎ารํวม
โครงการนาไปใช๎ในบริบทตํางๆ............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มาก
ที่สุด

มาก

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น๎อย

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

น๎อยที่สุด

...............
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การสร๎างเจตคติทดี่ ีของผู๎เข๎ารํวมโครงการในการพัฒนาห๎องสมุด
มีชีวิต...............................................................................
4. ด้านผลลัพธ์
การมุํงเน๎นความพึงพอใจของผู๎รับบริการ...................................
การมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและให๎ความรํวมมือของผู๎รับบริการ
ประชาชนและชุมชนในการสนับสนุนการดาเนินงาน...............
ผู๎รับบริการ/ ประชาชนเป็นสมาชิกห๎องสมุด เพิ่มขึ้น....................
ผู๎รับบริการ/ ประชาชน ใช๎บริการและเข๎ารํวมกิจกรรมห๎องสมุด
มีชีวิตเพิม่ ขึ้น.....................................................................
ผู๎รับบริการ/ ประชาชน เป็นผู๎เป็นผู๎ใฝ่รู๎ รักการอํานและการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต.........................................................................
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตทีม่ ีบทบาทสาคัญในชุมชน....

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและ
ประกวดห๎องสมุดมีชีวติ ครั้งที่ 2 ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎ (สอร) โปรดระบุ
…..........................................................................................……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน
โปรดสํงคืนบรรณารักษ๑/เจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดที่แจกแบบสอบถามทําน ภายในวันที่ ..........................

199

ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารผู้บริหารพื่อการติดตามประเมินผล
โครงการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต
ครั้งที่ 2
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 ชื่ อ ............................นามสกุ ล ...................................................
ตาแหนํง………………. . …………
1.2 ห๎องสมุดที่กากับดูแล..............................................
1.3 วันเดือนปีที่ให๎สัมภาษณ๑......................เวลา................. สถานที.่ ................
2. คาถามที่ใช้สัมภาษณ์
2.1 การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต
ของสานักงานอุทยานการเรียนรู๎และ แหลํงที่มาของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับทราบเกี่ยวกับโครงการฯ
2.2 การรับทราบว่าห้องสมุดได้รับรางวัลการประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ของสานักงาน
อุทยานการเรียนรู๎และแหลํงที่มาของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับทราบเกี่ยวกับการได๎รับรางวัล
2.3 ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิต ของ
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎ ในด๎านวัตถุประสงค๑ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร๑ และการบริหาร
จัดการ เชํน แผนงาน งบประมาณสนับสนุน
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของห้องสมุดที่ทํานกากับดูแลในประเด็น
ตํอไปนี้ โปรดเน้นการเปรียบเทียบก่อนและหลังห้องสมุดได้รับรางวัลเพื่อแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง
2.4.1 การบริหารจัดการห๎องสมุดมีชีวิต การพัฒนาบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและ
การเรียนรู๎และความรับผิดชอบตํอสังคมและ การพัฒนาห๎องสมุดสูํมาตรฐาน
2.4.2 การวางแผนยุทธศาสตร๑ การจัดทาแผนงาน โครงการ การประสานงานการ
พัฒนาห๎องสมุดชีวิต
2.4.3 การพัฒนา กายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม ของการเป็น
ห๎องสมุดมีชีวิต การพัฒนาบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎และความ รับผิดชอบตํอ
สังคม การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด อยํางเหมาะสม
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2.4.4 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎ใช๎ การอนุรักษ๑ภูมิปัญญาและสารสนเทศท๎องถิ่น
2.4.5 การจัดหาและบริการเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ สิ่งอานวยความสะดวกที่
ทันสมัยและพอเพียง มีการใช๎เทคโนโลยี เครือขํายอินเทอร๑เน็ต มีเว็บไซต๑ของห๎องสมุดที่เป็นแหลํง
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารทันสมัย
2.4.6 การจัดทาเครื่องมือเข๎าถึง/สืบค๎น/ ค๎นหา/ใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดที่
สะดวกแกํผู๎ใช๎
2.4.7 การจัดบริการห๎องสมุดที่มีคุณภาพ ( เชํน ความนําเชื่อถือ ความเชื่อมั่น
การเข๎าถึงจิตใจและตอบสนองผู๎ใช๎บริการ)
2.4.8 การจัดกิจกรรมห๎องสมุด การจัดกิจกรรมเชิงรุกที่หลากหลาย ตอบสนองความ
ต๎องการ ความพึงพอใจผู๎ใช๎และเติมชีวิตให๎ห๎องสมุด เชํน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างเสริม
นิสัยใฝ่รู๎และรักการอําน การพัฒนาความรู๎และทักษะการแสวงหาความรู๎และการใช๎ห๎องสมุดแกํ
ผู๎ใช๎ การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/อาสาสมัครห๎องสมุด การสร๎างคูํมือถํายทอดความรู๎
2.4.9 การสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ถึงผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย ทั้งภายในและ
ภายนอกด๎วยรูปแบบหรือชํองทางและวิธีการตํางๆ
2.4.10 การสร๎างความรํวมมือและเครือขํายกับห๎องสมุดและองค๑กรในชุมชนเพื่อ
สํงเสริมสนับสนุนพันธกิจ วัตถุประสงค๑และยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดมีชีวิต การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/
อาสาสมัครห๎องสมุด
2.4.11 การพัฒนาบทบาทของห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน
กาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย การขับเคลื่อนชุมชนสูํชุมชนแหํงการเรียนรู๎
และสังคมการเรียนรู๎
2.5 ความพึงพอใจ
2.5.1 ความพึงพอใจต่อ บรรณารักษ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมฯ
- ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ เจตคติ บุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธ๑ ความกระตือรือร๎น ความเต็มใจให๎บริการ การตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการ การนา
ความรู๎ไปขยายผล ถํายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพัฒนาตนเองและอื่นๆ
- ผลการดาเนินงานในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงบริบทของสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชน
2.5.2 ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการห้องสมุดมีชีวิต
- ด๎านสมาชิก/ผู๎ใช๎บริการ(เชํน จานวน การมาใช๎บริการ และอื่นๆ)
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- ด๎านผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมห๎องสมุด(เชํน จานวน ความรํวมมือ การเข๎ารํวม
กิจกรรมห๎องสมุดเพิ่มขึ้น และอื่นๆ)
- การสํงเสริม สนับสนุนการดาเนินงานห๎องสมุด การแนะนา/บอกตํอผู๎อื่นให๎
รู๎จักห๎องสมุดและมาใช๎บริการ การให๎ความรํวมมือและการมีสํวนรํวมกับห๎องสมุดในด๎านตํางๆ
- การมีนิสัยรักการอําน การเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู๎ การเรียนรู๎ตลอดชีวิต
2.5.3 ความพึงพอใจต่อจานวนความร่วมมือและเครือข่ายห๎องสมุด องค๑กรและ
ชุมชนเพื่อสํงเสริมสนับสนุนพันธกิจ วัตถุประสงค๑และยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดมีชีวิต
3. แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิตของสานักงานอุทยาน
การเรียนรูใ้ ห้ต่อเนื่องและยั่งยืนและประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
3.1 สานักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) เชํน ความชัดเจน วัตถุประสงค๑ ของโครงการ
การบริหารจัดการ การประสานงาน เทคนิควิธีการ กลยุทธ๑ที่ใช๎ในการดาเนินงานให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑และเป้าหมาย เครื่องมือ อุปกรณ๑ เทคโนโลยีวัสดุครุภัณฑ๑ที่ใช๎ในการดาเนินงาน
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ๑ เกณฑ๑การคัดเลือกห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการ เกณฑ๑การ
คัดเลือกห๎องสมุดที่ได๎รับรางวัล ความเหมาะสมของรางวัล การจุดประกายให๎เกิดความตื่นตัวใน
การพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต รูปแบบการบริหารจัดการโครงการที่เน๎นการมีสํวนรํวมหรือการสร๎าง
เครือขําย
3.2 ห้องสมุดที่ท่านกากับดูแล เชํน ความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก เจตคติและ
การสนับสนุนของผู๎บริหารเกี่ยวกับโครงการห๎องสมุดมีชีวิต การกาหนดยุทธศาสตร๑ แผนงาน
โครงการที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต การสนับสนุนสํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวม
โครงการ การสนับสนุนสํงเสริมทรัพยากรการบริหารเพื่อการพัฒนาห๎องสมุดชีวิตในด๎านกายภาพ
และคุณภาพ
3.3 บรรณารักษ์/บุคลากรห้องสมุด เชํน ความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะทาง
วิชาชีพ ความตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว เจตคติ ภาวะผู๎นา มนุษยสัมพันธ๑
ความสามารถในการประสานงาน การสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ การนาความรู๎ ทักษะ และ
ประสบการณ๑ไปใช๎พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงบริบทสังคมและวัฒนธรรม การถํายทอด
แบํงปันความรู๎ เผยแพรํ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎อื่น สามารถสร๎างเนื้อหาสาระและคูํมือ มีความ
มุํงมั่นในการทางานและพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง การสร๎างความรํวมมือ/เครือขํายกับ
ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎หรือองค๑กรอื่นในท๎องถิ่น เครือขํายบุคคล /ชุมชน เครือขํายภูมิปัญญา/
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เครือขํายท๎องถิ่น/ เครือขํายการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ชมรมหรือโครงการเพื่อนห๎องสมุดหรือ
อาสาสมัคร
3.4 ผู้ใช้บริการ /ประชาชน / ชุมชน เชํน การใช๎บริการและเข๎ารํวมกิจกรรมห๎องสมุด
มีชีวิตมากขึ้น เป็นผู๎ใฝ่รู๎ รักการอํานและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มีสํวนรํวมและให๎ความรํวมมือ เป็น
สมาชิกห๎องสมุด เป็นอาสาสมัคร ห๎องสมุดให๎การสนับสนุนการดาเนินงานด๎านความรํวมมือและ
เครือขําย ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีบทบาทสาคัญในชุมชน
3.5 ด้านอื่นๆ ถ๎ามี
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ภาคผนวก ง
แบบสนทนากลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย
ติดตามประเมินผลโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวติ ครั้งที่ 2
1.ข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนากลุ่ม
1.1 ชื่อห๎องสมุด
( ) 1. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
( ) 2. ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดขอนแกํน
( ) 3. หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
( ) 4. ห๎องสมุดโรงเรียนยางอุ๎มวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ๑
( ) 5. ห๎องสมุดประชาชนอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
1.2 วันเดือนปีที่........................เวลา..........- ....... สถานที.่ ..................................
1.3 จานวนผู๎เข๎าสนทนากลุํม..............คน
1.3.1 จาแนกตามเพศ 1. หญิง......คน 2. ชาย.....คน
1.3.2 จาแนกตามวัย 1. เด็ก...... คน 2. วัยรุํน......คน
3. ผู๎ใหญํ......คน 4. ผู๎สูงอายุ............คน
1.3.3 จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
1. ประถมศึกษา …. คน 2. มัธยมศึกษา ..... คน 3. อาชีวศึกษา ..... คน
4. อนุปริญญา ..... คน 5. ปริญญาตรี ..... คน 6. สูงกวําปริญญาตรี ..... คน
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ). ..... คน
1.3.4 อาชีพ
1. ข๎าราชการ ..... คน
2. ครูอาจารย๑ ..... คน 3. นักเรียน..... คน
4. นิสิต นักศึกษา..... คน 5. เกษตรกร ..... คน 6. นักธุรกิจ/ค๎าขาย..... คน
7. อาชีพสํวนตัว/อาชีพอิสระ..... คน 8. แมํบ๎าน ..... คน 9. ไมํประกอบอาชีพ
10. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..... คน
1.4 การใช๎ห๎องสมุด เชํน ใช๎ห๎องสมุดแหํงนี้มานานเทําไร ใช๎บํอยครั้งเพียงใด วัตถุประสงค๑
ของการใช๎ ใช๎ทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดเป็นประจา..........................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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2. ปัจจัยนาเข้า
2.1 การรับทราบข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับโครงการอบรมและประกวดห๎องสมุดมีชีวิตของ
สานักงานอุทยานการเรียนรู๎และ แหลํงที่มาของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับทราบเกี่ยวกับโครงการฯ
2.2 การรั บ ทราบวํ า ห๎อ งสมุ ด ได๎ รั บรางวั ล การประกวดห๎อ งสมุ ด มี ชี วิ ตของส านัก งาน
อุทยานการเรียนรู๎และแหลํงที่มาของข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับทราบเกี่ยวกับการได๎รับรางวัล
2.3 ด๎านบุคลากร/บรรณารักษ๑ เชํน ความรู๎ ความสามารถ เจตคติ บุคลิกภาพ มนุษย
สัมพันธ๑ ความกระตือรือร๎น ความเต็มใจให๎บริการ การตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการ การนาความรู๎ไป
ขยายผล ถํายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพัฒนาตนเองและอื่นๆ
2.4 ด๎านกายภาพของห๎องสมุด เชํน สถานที่ตั้ง สภาพแวดล๎อม/ภูมิทัศน๑ อาคาร
สถานที่ การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ สิ่งอานวยความสะดวกแกํกลุํมตํางๆ เชํน กลุํมเด็ก กลุํมคน
พิการ ระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันสาธารณภัย ระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นและแสงสวํางครุภัณฑ๑
2.5 ด๎านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ๑ สิ่งอานวยความสะดวก เชํน มี เทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณ๑ ที่ทันสมัยและพอเพียง มีการใช๎เทคโนโลยี เครือขํายอินเทอร๑เน็ต มีเว็บไซต๑ของ
ห๎องสมุดที่เป็นแหลํงเผยแพรํข๎อมูลขําวสารทันสมัย
2.6 ด๎านทรัพยากรสารสนเทศ เชํน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ๑ สื่อโสตทัศน๑ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ ทั้งในด๎านปริมาณ คุณภาพ ความทันสมัย ความหลากหลาย การตอบสนองความ
ต๎องการ
3. กระบวนการดาเนินงาน
3.1 การพัฒนา กายภาพ ภูมิทัศน๑ บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม ของการเป็น
ห๎องสมุดมีชีวิต การพัฒนาบรรยากาศที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎และความ รับผิดชอบตํอ
สังคม การออกแบบ ตกแตํง จัดพื้นที่ห๎องสมุด อยํางเหมาะสม
3.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย หลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎ใช๎
3.3 การจัดบริการห๎องสมุดที่มีคุณภาพ ( เชํน ความนําเชื่อถือ ความเชื่อมั่น
การเข๎าถึงจิตใจและตอบสนองผู๎ใช๎บริการ)
3.4 การจัดกิจกรรมห๎องสมุด การจัดกิจกรรมเชิงรุกที่หลากหลาย ตอบสนองความ
ต๎องการ ความพึงพอใจผู๎ใช๎บริการและเติมชีวิตให๎ห๎องสมุด การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างเสริม
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นิสัยใฝ่รู๎และรักการอําน การพัฒนาความรู๎และทักษะการแสวงหาความรู๎และการใช๎ห๎องสมุดแกํ
ผู๎ใช๎ การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/อาสาสมัครห๎องสมุด การสร๎างคูํมือถํายทอดความรู๎
3.5 การสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ รูปแบบ วิธีการ ชํองทางการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ๑ถึงผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย/ชุมชนอยํางมีประสิทธิภาพ
3.6 การสร๎างความรํวมมือ/เครือขํายกับห๎องสมุดและองค๑กรในชุมชนเพื่อสํงเสริม
สนับสนุนพันธกิจ วัตถุประสงค๑และยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดมีชีวิต
3.7 การพัฒนาบทบาทของห๎องสมุดให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย การขับเคลื่อนชุมชนสูํชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎และสังคมการเรียนรู๎
4. ผลผลิต
4.1 ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการตํอบรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวมโครงการฯในด๎านตํางๆ เชํน
ความรู๎ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ๑ เจตคติ เพื่อนาความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎รับจาก
การเข๎ารํวมโครงการฯ ไปใช๎ ถํายทอดความรู๎ สร๎างสาระความรู๎และคูํมือเพื่อการพัฒนาห๎องสมุดมี
ชีวิตโดยคานึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
4.2 ความพึง พอใจของผู๎ ใช๎บริการตํอการบริหารจัดการของบรรณารักษ๑ที่เข๎ารํวม
โครงการฯ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
4.3 ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมายตํอห๎องสมุดชีวิตในด๎านการบริการและ
การปฏิบัติงานตํางๆ
4.4 การมีสํวนรํวม การสนันสนุน สํงเสริม การให๎ความรํวมมือของผู๎ใช๎บริการ เพื่อ
สํงเสริมสนับสนุนพันธกิจ วัตถุประสงค๑และยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดมีชีวิต
5. ผลลัพธ์
5.1 ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน เชํน การมาใช๎บริการและเข๎ารํวมกิจกรรมห๎องสมุดเพิ่ม
มากขึ้น การมี สํ วนรํวม การสํ ง เสริม สนับสนุ นการดาเนินงานห๎องสมุ ดในรูปแบบตํางๆ การ
แนะนา/บอกตํอผู๎อื่นให๎รู๎จักห๎องสมุดและมาใช๎บริการ การมีนิสัยรักการอําน การเป็นบุคคลแหํง
การเรียนรู๎ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ การเรียนรู๎ตลอดชีวิต
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5.2 ต่อบรรณารักษ์ เชํน ความรู๎ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ของบรรณารักษ๑
บุ ค ลิ ก ภาพ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ๑ ความกระตื อ รื อ ร๎ น ความเต็ ม ใจให๎ บ ริ ก าร การตอบสนองตํ อ
ผู๎ใช๎บริการ การนาความรู๎ไปขยายผล ถํายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การพัฒนาตนเองและอื่นๆ
5.3 ต่อห้องสมุด เชํน
- การพั ฒ นาเป็ น ห๎ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต และแหลํ ง การเรี ย นรู๎ ต ลอดชี วิ ต ที่ ทั น สมั ย โดย
คานึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
- มีการพัฒนากายภาพ ภูมิทัศน๑ สภาพแวดล๎อม การออกแบบ ตกแตํงพื้นที่ อาคาร
สถานที่อยํางเหมาะสม
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎
- มีเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ๑และครุภัณฑ๑ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- มีทรัพยากรสารสนเทศที่ ทันสมัย หลากหลาย สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎
- มีเครื่องมือเข๎าถึง/สืบค๎น/ ค๎นหา/ใช๎ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดสะดวกแกํ
ผู๎ใช๎
- มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ ( เชํน ความนําเชื่อถือ ความเชื่อมั่น การเข๎าถึง
จิตใจและตอบสนองผู๎ใช๎บริการ)
- มีจานวนกิจกรรมเชิงรุกที่หลากหลาย ตอบสนองความสนใจของผู๎ใช๎และเติ มชีวิตให๎
ห๎องสมุดเพิ่มขึ้น การจัดตั้งชมรมห๎องสมุด/อาสาสมัครห๎องสมุด การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถํายทอด
ความรู๎ห๎องสมุดมีชีวิตแกํชุมชน การสร๎างคูํมือถํายทอดความรู๎
- มีการสร๎างเสริมนิสัยใฝ่รู๎และรักการอํานแกํผู๎รับบริการ
- มีการให๎ความรู๎และทักษะการแสวงหาความรู๎และการใช๎ห๎องสมุดแกํผู๎ใช๎
- มีการสื่อสารกับผู๎ใช๎บริการ/กลุํมเป้าหมาย การประชาสัมพันธ๑ถึงกลุํมเป้าหมาย
ด๎วยรูปแบบหรือชํองทางตํางๆ
- มีการสร๎างความรํวมมือระหวํางห๎องสมุดและและเพิ่ มจานวนเครือขํายการบริการ
เพื่อสํงเสริมสนับสนุนพันธกิจ วัตถุประสงค๑และยุทธศาสตร๑ของห๎องสมุดมีชีวิต จานวนผู๎ใช๎บริการ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ผู๎ให๎การสนับสนุน สํงเสริมห๎องสมุดมีชีวิตเพิ่มมากขึ้น
5.4 ตํอชุมชน/สังคม เชํน ห๎องสมุดเป็นแหลํงการเรียนรูต๎ ลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มี
ความทันสมัย และมีบทบาทเข๎มแข็งในการสร๎างชุมชนและสังคมสูํการเป็นชุมชนและสังคมการ
เรียนรู๎
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6. แนวทางการพัฒนาโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิตของสานักงานอุทยาน
การเรียนรูใ้ ห้ต่อเนื่องและยั่งยืนและประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
6.1 ด้านการบริหารจัดการโครงการของสอร เชํน ความชัดเจน วัตถุประสงค๑ ของ
โครงการ การบริ ห ารจั ด การ ความสามารถและความพร๎ อ มของบุ ค ลากรโครงการ การ
ประสานงาน เทคนิควิธีการ กลยุทธ๑ที่ใช๎ในการดาเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเป้าหมาย
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ๑ เทคโนโลยี วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ๑ ที่ ใ ช๎ ใ นการด าเนิ น งาน การสื่ อ สารและการ
ประชาสัมพันธ๑ เกณฑ๑การคัดเลือกห๎องสมุดที่เข๎ารํวมโครงการ เกณฑ๑การคัดเลือกห๎องสมุดที่ได๎รับ
รางวัล ความเหมาะสมของรางวัล การจุดประกายให๎เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาห๎องสมุดมีชีวิต
รูปแบบการบริหารจัดการโครงการที่เน๎นการมีสํวนรํวมหรือการสร๎างเครือขําย
6.2 ด้านห้องสมุด
6.2.1 ผู้บริหาร ในด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
โครงการห๎องสมุดมี ชีวิต การกาหนดยุทธศาสตร๑ แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
ห๎องสมุดมีชีวิต การสนับสนุนสํงเสริมบรรณารักษ๑เข๎ารํวมโครงการ การสนับสนุนสํงเสริมทรัพยากร
การบริหารเพื่อการพัฒนาห๎องสมุดชีวิตในด๎านกายภาพและคุณภาพ
6.2.2 ด้านตัวบรรณารักษ์ /บุคลากรห้องสมุ ด เชํ น ความรู๎ ความสามารถและ
สมรรถนะทางวิชาชีพ ความตระหนัก ความสนใจ ความตื่นตัว เจตคติ ภาวะผู๎นา มนุษยสัมพันธ๑
ความสามารถในการประสานงาน การสื่อสารและประชาสัมพันธ๑ การนาความรู๎ ทักษะ และ
ประสบการณ๑ไปใช๎พัฒนาห๎องสมุดมีชีวิตโดยคานึงถึงบริบทสังคมและวัฒนธรรม การถํายทอด
แบํงปันความรู๎ เผยแพรํ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับผู๎อื่น สามารถสร๎างเนื้อหาสาระและคูํมือ มีความ
มุํงมั่นในการทางานและพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง มีการสร๎างเครือขําย/ความรํวมมือระหวําง
ห๎องสมุด/แหลํงเรียนรู๎
6.3 ด้านผู้รับบริการ /ประชาชน / ชุมชน ใช๎บริการและเข๎ารํวมกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต
มากขึน้ เป็นผู๎ใฝ่รู๎ รักการอํานและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มีสํวนรํวมและให๎ความรํวมมือ เป็นสมาชิก
ห๎องสมุด เป็นอาสาสมัคร ห๎องสมุดให๎การสนับสนุนการดาเนินงานด๎านความรํวมมือและเครือขําย
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่มีบทบาทสาคัญในชุมชน
6.4 ด้านอื่นๆ โปรดระบุ...........................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
*************************
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Leadership) Vanderbilt,U.S.A.
ตาแหนํงปัจจุบัน ผู๎อานวยการศูนย๑บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง
อดีตผู๎อานวยการศูนย๑ข๎อมูล สานักขําวสารอเมริกัน กรุงเทพมหานคร
อดีตผู๎อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
อดีตผู๎อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑
ความเชี่ยวชาญ การบริหารงานห๎องสมุด บริการห๎องสมุดและสารสนเทศ

210

พวา พันธุ์เมฆา, รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (ฟิสิกส๑), กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร๑) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
ตาแหนํงปัจจุบัน ข๎าราชการบานาญ รองศาสตราจารย๑ภาควิชาบรรณารักษศาสตร๑
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ การวิจัย
มาลี ไชยเสนา , รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ ( เกียรตินิยม) ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา) ศศ.ด. (พัฒนศาสตร๑)
มหาวิทยาลัยขอนแกํน
ตาแหนํง
รองศาสตราจารย๑ ระดับ 9 ผู๎อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ ห๎องสมุดประชาชน การบริหารห๎องสมุด
รินศิริ ทองคา,นางสาว
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร๑และ
สารสนเทศศาสตร๑) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ตาแหนํงปัจจุบัน เจ๎าหน๎าที่บริหารฝ่ายวิชาการ สานักงานอุทยานการเรียนรู๎
สานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎
ความเชี่ยวชาญ การบริหารโครงการห๎องสมุดมีชีวิต
วัฒนชัย วินิจจะกูล,นาย
วุฒิการศึกษา ศ.บ. ศ.ม. (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑
ตาแหนํงปัจจุบัน ผู๎จัดการฝ่ายวิชาการ สานักงานอุทยานการเรียนรู๎
สานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎
ความเชี่ยวชาญ การบริหารโครงการห๎องสมุดมีชีวิต

211

อรุณวรรณ พิมพาพัฒนโยธิน, นาง
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร๑) ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑
ตาแหนํงปัจจุบัน บรรณารักษ๑ 8 ว กลุํมงานพัฒนาห๎องสมุดประชาชน
กองนันทนาการ สานักวัฒนธรม กีฬาและการทํองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อบรรณารักษ์และผู้บริหารห้องสมุดที่ได้รับรางวัลจากโครงการอบรมและ
ประกวดห้องสมุดมีชีวติ ของ สอร.เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ชื่อห้องสมุด
รางวัล
1. ห๎องสมุดประชาชน
ชนะเลิศ
อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร หมูํ 3
ถ.บางมูลนากโพทะเล ต.โพทะเล
อ.โพทะเล
จ. พิจิตร 66130
2. ห๎องสมุดโรงเรียน
รองชนะเลิศ
ยางอูม๎ วิทยาคาร
บ๎านยางอูม๎ ต.ยางอู๎ม
อ.ทําคันโท
จ. กาฬสินธุ๑ 46190
3. ห๎องสมุดประชาชน
รองชนะเลิศ
จังหวัดเชียงราย
ถ.สิงหไคล ต.เวียง
อ.เมือง จังหวัด
เชียงราย 57000

บรรณารักษ์
นางลักคณา บุญดี

ผู้บริหาร
นายชูชาติ ปรีชาจารย๑
ผู๎อานวยการศูนย๑
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ.โพทะเล
จ.พิจิตร

นางพิกุล วิเทํห๑

นายสุเนตร ทองคา
ผู๎อานวยการโรงเรียน
ยางอู๎มวิทยาคาร

นายศรภัสดิ์
นพรัตน๑ศิริกุล

4. ห๎องสมุดโรงเรียน
รองชนะเลิศ
ปากทํอพิทยาคม 2
หมูํ 2 ถ.ท๎าวอูํทอง
ต.ปากทํอ อ.ปากทํอ
จังหวัดราชบุรี 70140

นางพัลลภา โต๎ตอบ

นายอรุณประเสริฐ
ศรีวิชัยมูล ผู๎อานวยการ
ศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ. เมือง
จ.เชียงราย
นายรัตน๑ชัย ศรสุวรรณ
ผู๎อานวยการโรงเรียน
ปากทํอพิทยาคม 2
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ชื่อห้องสมุด
5. ห๎องสมุดประชาชน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จ.ขอนแกํน
174 ถ.ดรุณสาราญ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ. ขอนแกํน 40000
6. หอสมุดเทศบาลนคร
พิษณุโลก
217 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ
ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
7. ห๎องสมุดประชาชน
‚เฉลิมราชกุมารี‛
สถาบันการศึกษาและ
พัฒนาตํอเนื่อง
อ.ปากชํอง
จ. นครราชสีมา
ถ.นิคมลาตะคลอง
ต.หนองสาหรําย
อ.ปากชํอง
จ.นครราชสีมา 30130

รางวัล
รองชนะเลิศ

บรรณารักษ์
นางสาวอมรรัตน๑
ศรีสร๎อย

ผู้อานวยการ
นายดิษฐพงษ๑
กัลยาลักษณ๑
ผู๎อานวยการ
ศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ.เมือง
จ.ขอนแกํน

รองชนะเลิศ

นางเกศนี ไพรสนธิ์

นางจันทร๑ศรี ภักดีวงศ๑
ผู๎อานวยการสานัก
การศึกษาเทศบาลนคร
พิษณุโลก

นางสาวนิตยา
ชัยมงคล

นายประเสริฐ สุกใส
ผู๎ชานาญการ
(รักษาการแทน
ผู๎อานวยการสถาบัน
การศึกษาและพัฒนา
ตํอเนื่อง)

ชมเชย
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ชื่อห้องสมุด
รางวัล
8. ห๎องสมุดประชาชน
ชมเชย
จังหวัดสมุทรสงคราม
510 ถนน
สมุทรสงคราม-บางแพ
ต.แมํกลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
75000
9. ห๎องสมุดประชาชน
ชมเชย
‚เฉลิมราชกุมารี‛
อ.บ๎านตาก จ.ตาก
หมูํ 14 ถ.พหลโยธิน
ต.ตากออก
อ.บ๎านตาก จ.ตาก
63120
10. ห๎องสมุดประชาชน ชมเชย
จังหวัดสกลนคร
ต.ชาติเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร
47000

บรรณารักษ์
นางสาวนภาภรณ๑
ปานประทีป

นางสาวบังอร บุญชู

นางอุมากร
นามวงศ๑ชัย

ผู้อานวยการ
นายสุจินต๑
กลัดประสิทธิ์
ผู๎อานวยการศูนย๑
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
นายเสนอ ทองคา
ผู๎อานวยการศูนย๑
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ.บ๎านตาก
จ.ตาก
นายสมเกียรติ
คาทะเนตร
ผู๎อานวยการ
สถานศึกษา
ผู๎อานวยการชานาญ
พิเศษ ศปอ.เมือง
สกลนคร ศนจ.
สกลนคร
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ภาคผนวก ช
รายชื่อกลุ่มสนทนาผู้ใช้บริการห้องสมุด
รายชื่อกลุ่มสนทนาผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางวันดี นาควิจิตร

อายุ
32 ปี

2

นายทศพร ดิษบรรจง

35 ปี

3
4
5

นายอภิมุข สุขคีรีมัช
นายรุํงชัย แสงจานงค๑
นางอัฉรา ย๎อยเมือง

50 ปี
26 ปี
53 ปี

6
7
8
9

นางสาวเกษอนงค๑ รุํงรอด
นางสาวสายรุ๎ง เอี่ยมพร
นางสาวดาริกา เสนาขันธ๑
นางสาวพรทิพย๑พา บัวศรี

50 ปี
23 ปี
17 ปี
48 ปี

10

29 ปี

11

นางสาวกาญจนา
พรมแดน
นางสาวอัจฉรา พูลทองคา

12

นางสาวดาริกา เครือแตง

18 ปี

18 ปี

ระดับการศึกษา
อาชีพ
ปริญญาตรี
รับราชการ ตาแหนํงเจ๎า
พนักงานทันตสาธารณสุข
ปริญญาตรี
รับราชการ ตาแหนํงนัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม
เทศบาลโพทะเล
ปริญญาโท
อาจารย๑วิทยาลัยชุมชน
ม.3
รับจ๎าง
ปริญญาตรี
รับราชการ ตาแหนํงครู
ชานาญการ โรงเรียนบ๎าน
คลองตลาด
ม.6
ค๎าขาย
ม.3
เกษตรกรรม
ม.3
รับจ๎าง
ปริญญาตรี
พนักงานราชการ ตาแหนํง
ครูอาสาสมัคร
ปริญญาตรี
พนักงานราชการ ตาแหนํง
ครูศรช.
ม.6
นักเรียนโรงเรียนโพธิธรรม
สุวัฒน๑
ม.6
นักเรียนโรงเรียนโพธิธรรม
สุวัฒน๑
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รายชื่อกลุ่มสนทนาผู้ใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
นางอัจฉราภรณ๑ ทองคา
นายจีรศักดิ์ ทองคา
นายสุรเดช วิชัยโย
นายทรัพย๑สิน จักรบุตร
นายไพสิฐ พิณพงษ๑
นายวราวุธ อาจเอี่ยม
นางสาวสุธรรมา ทองคา
นายคานวณ บัวทอง
เด็กชายศิวกร นามชาลี
เด็กหญิงภัชราพร ทอดภักดี
เด็กหญิงโสภา นาเมืองรักษ๑
เด็กหญิงรัชนีกร อุนารักษ๑

อายุ
37
26
53
49
52
27
26
30
12
13
14
15

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3

อาชีพ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ค๎าขาย
ครู
ค๎าขาย
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
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รายชื่อกลุ่มสนทนาผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายทองพูน ทองนาค

อายุ
45

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

2

นางสาวนิศากร เป้าลี

28

ปริญญาตรี

3
4

นายอมรเทพ แซํตั้ง
นางสาวจิรภา พรมแพง

35
27

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

5

นางสาวิตรี ชัยวงษ๑

30

ปริญญาตรี

6
7

นางสาวศิวาพร สานักบ๎านโคก
นางสาวกรรณิการ๑ พรมมาตร

24
21

ปริญญาตรี
ม.6

8
9
10

นางสาวอรทัย โมธรรม
นางสาวกรรณิการ๑ ชาสมบัติ
นางนาถจยา มลตรีแพน

17
17
16

ม.6
ม.6
ม.5

11
12

นางสาวภัสรา เอี่ยมสะอาด
นายไพรัตน๑ คนวํอง

17
17

ม.6
ม.6

อาชีพ
พัฒนาชุมชนสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอ
บ๎านแสด
พยาบาลโรงพยาบาล
ศรีนครินทร๑
ประกอบอาชีพสํวนตัว
ครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแกํน
(ระดับอนุบาล)
ข๎าราชการศูนย๑การ
เรียนชุมชน (กศน.)
ประกอบอาชีพสํวนตัว
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสาน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียนโรงเรียน
กัลยาณวัตร
นักเรียน
นักเรียน
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รายชื่อกลุ่มสนทนาผู้ใช้บริการห้องสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
1
นางณิชาพร จันทรา
41 ปี
ปริญญาตรี
รับจ๎าง
2
นายจีระศักดิ์ ปานเพ็ชร
22 ปี
ปริญญาตรี
นักศึกษา
3
นางสาวภารณี พาทา
21 ปี
ปริญญาตรี
นักศึกษา
4
นายปริญญา ขันทอง
17 ปี
ม.3
อาสาสมัคร
(รับจ๎างทั่วไป)
5
นายปรีชา ทิมโต
30 ปี
ปริญญาตรี
พนักงานราชการ
6
นายพุทธิพัฒน๑ วรอินทร๑
29 ปี
ปริญญาตรี
พนักงานราชการ
7
นางสาวพิมพิมล วาสิงห๑หน
38 ปี
ปริญญาตรี
ค๎าขาย
8
นายภัคนันท๑ อภิชัยเฉลิมวงศ๑
57 ปี
ปริญญาตรี
โหรา
9
ด.ช.ปฐมพร แซํตั้ง
13 ปี
ม.1
นักเรียน
10
ด.ญ.บุญสิตา นาคบุรี
14 ปี
ม.2
นักเรียน
11
ด.ญ.สุริยุ เฉลิมศรี
14 ปี
ม.2
นักเรียน
12
นางบุญเทียม วีระอาภาชัย
68 ปี
ป.4
ไมํประกอบอาชีพ
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รายชื่อกลุ่มสนทนาผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-นามสกุล
พล.ต.ต.วรพงษ๑ ฟูตระกูล
นางเบญจา สีมากุล
นางนงเยาว๑ บัวลอย
นางกนกกร นุชพิทักษ๑
ด.ญ.จิตสุภา นุชพิทักษ๑
น.ส.เจนจิรา แก๎วทับทิม
น.ส.วาสนา วิหกหาญ
นางภารตี สายพงษ๑
น.ส.ดุจเดือน โพธิ์ศิริ
ด.ญ.กิริวรรณ ลี้ทรัพย๑บุญมี
นางธรรมพร ตันจรูญ
น.ส.พะยอม บัวลอย

อายุ
60 ปี
51 ปี
60 ปี
51 ปี
13 ปี
30 ปี
30 ปี
37 ปี
20 ปี
12 ปี
37 ปี
60 ปี

การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ม.3
ม.ต๎น
ม.ปลาย
ม.3
ปริญญาตรี
ปวส.
ม.ต๎น
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

อาชีพ
ข๎าราชการบานาญ
แมํบ๎าน
ข๎าราชการบานาญ
รับจ๎าง
นักเรียน
รับจ๎าง
รับจ๎าง
แมํบ๎าน
นักศึกษา
นักเรียน
แมํบ๎าน
ข๎าราชการบานาญ
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ภาคผนวก ซ
แนะนาผู้วิจัย
ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ หัวหน๎าโครงการ
วุฒิการศึกษา อ.บ., พ.ม., อ.ม. (บรรณารักษศาสตร๑) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย Post Grad.
Dip.,
M.L.S.(Information Science) EdD Charles Sturt University, Australia
ตาแหนํง
ศาสตราจารย๑ ระดับ 10
สถานที่ทางาน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร๑
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี พรหมมาพันธุ์
วุฒิการศึกษา นศ.บ ( เกียรตินิยม) ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา) กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตาแหนํง
รองศาสตราจารย๑ ระดับ 9
สถานที่ทางาน แขนงวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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