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บทคัดย่อ
 สำานกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามเขม้แขง็ดา้นบรกิารวชิาการแกช่มุชนดา้นหอ้งสมดุโรงเรยีน 
เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านนี้มาเป็นเวลามากกว่าสิบปี อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำาเนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถช่วยเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาวได้ ด้วยปัจจัยสำาคัญคือ ตัวบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทีมบรรณารักษ์จึงบูรณาการสู่งานวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ยั่งยืน ผลการ
ทดลองเครื่องมือ พบว่า วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านห้องสมุดเป็นวิธีการที่เหมาะสม และ
ได้รับการยอมรับจากผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย การซ่อมและบำารุงรักษาหนังสือ การสร้างฐานข้อมูล การลงรายการ
บรรณานุกรมและวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
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Abstract
 The community service for school library by SWU Central Library staff is very strong 
since the library staff gain more experience for many years.  Nevertheless, it is not efficient 
way in a long run because school teachers who gain library task’s responsibility are shifting all 
the times. The Central library’s librarians decide to integrate to the research in order to search 
for sustainable development.  They finally find that the workshop concerning book preservation 
and repair, library resource management, and reading promotion’s activity is much appropriate 
and preferable.
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บทนำ�
 บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นภารกิจหลักท่ีสำาคัญอย่างหนึ่งสำาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เนื่องด้วยภารกิจนี้เป็น
ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่ต้องดำาเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ดั้งนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมาจงึมีการริเริ่มโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาโดยตลอด
 ในชว่งแรกของการบรกิารวชิาการแกช่มุชน สำานกัหอสมดุกลางจดัทำาโครงการนทิรรศการสญัจรสำาหรบันกัอา่นรุน่เยาว ์
(Traveling Exhibition of Books for Young Readers) โดยความรเิริม่ของ ดร. มาเรยี เหลา่สนุทร อดตีผูอ้ำานวยการ 
หอ้งสมดุเมือ่ครัง้มหาวทิยาลยัเปน็วทิยาลยัวชิาการศกึษาซึง่ไดร้บัความรว่มมอืจากสมาคมพฒันาการอา่นของเดก็ โดยยเูนสโก 
(UNESCO) เป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุน วัตถุประสงค์ คือ เพื่อนำาความรู้ในหนังสือสำาหรับเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพไปสู่
เด็ก ๆ  และเยาวชนในโรงเรียนชุมชนที่ห่างไกล โดยการจัดนิทรรศการหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุม
หัวข้อในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สันติภาพ สิทธิมนุษยชน การรู้หนังสือ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม เพื่อจัดแสดงแก่ครู ครูบรรณารักษ์ และนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานทูตต่าง ๆ และบรรณารักษ์ต่าง
ชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในการบริจาคหนังสือสำาหรับจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ร่วมบริจาคหนังสือและ
เงินสมทบช่วยเหลือโครงการ (UNESCO.  1990: 48-49)
 การดำาเนนิการโครงการนทิรรศการสญัจรสำาหรบันกัอา่นรุน่เยาว ์สำานกัหอสมดุกลาง มศว ไดป้ระสานความรว่มมอืกบั
ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในการจดัฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ชว่ยเหลอื
ครแูละครบูรรณารกัษผ์ูเ้ขา้รบัการอบรมใหม้ทีกัษะและประสบการณใ์นการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ตลอดจนสาธติการใช้
หนงัสอืและทรพัยากรสารสนเทศอืน่ๆ เพือ่ประกอบการเรยีนการสอนแกค่ร ูสำาหรบันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมจะไดร้บัการปลกู
ฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ที่เกิดจากการอ่าน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ใช้ระยะเวลาครั้งละ 2-3 วัน ในส่วนของ
การจดันทิรรศการหนงัสอืมกีารพฒันารปูแบบของอปุกรณท์ีใ่ชส้ำาหรบัการจัดแสดง เชน่ การนำาถงุปุย๋ซึง่เปน็วสัดทุอ้งถิน่ทีม่อียู่
ทั่วไปในทุกครัวเรือน มาเย็บเป็นกระเป๋าสำาหรับใส่หนังสือที่สามารถนำาไปแขวนตามสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก เช่น ใต้ต้นไม้ 
ใต้อาคารเรียนที่เป็นใต้ถุนโล่ง สนามหญ้า ผนังห้อง เป็นต้น ทั้งนี้จะจัดแสดงหนังสือประกอบกับกิจกรรมการเล่านิทาน การ
เลา่เร่ืองจากหนงัสอื นอกจากนี ้โครงการฯ ไดม้อบหนงัสอืใหมจ่ำานวนหนึง่แกโ่รงเรยีนเพือ่นำาเขา้หอ้งสมดุ โรงเรยีนทีเ่คยไดร้บั
บริการตามโครงการนี ้เชน่ โรงเรยีนบา้นสระเศรษฐ ีจงัหวดักาญจนบรุ ีโรงเรยีนประชากรรงัสฤษฏ ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
โรงเรียนวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนสามัคคีศึกษา โรงเรียนวังวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง โรงเรียน
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สมเด็จ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
 โครงการฯ นี้ดำาเนินการมาถึงปัจจุบัน โดยเงินบริจาคที่ได้จากการสะสมเงินทุนทีละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องและจาก
การจำาหน่ายหนังสือท่ีได้รับบริจาค เพื่อไว้เป็นทุนสำารองสำาหรับการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง มีการกำาหนดผู้รับผิดชอบดูแล
เงินบริจาคและการจำาหน่ายหนังสือที่ได้รับบริจาคเพื่อจัดสรรเงินสำาหรับการจัดโครงการหรือการร่วมสมทบการจัดกิจกรรมกับ
โครงการอื่นตามการร้องขอ อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการบริการวิชาการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดโครงการ
พัฒนาห้องสมุดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

บทเรียนที่ผ่�นม�
 ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษที่สำานักหอสมุดกลาง มศว ได้ดำาเนินภารกิจ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งมีการพัฒนาภารกิจให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ในปี 2541-2542  
บรรณารักษ์ของสำานักหอสมุดกลางได้ขอรับทุนวิจัยโครงการชนบทศึกษา กลุ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2542 คือ โครงการวิจัยและพัฒนานักอ่านรุ่นเยาว์โรงเรียนประถมศึกษาในชนบท เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดย
จดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นสำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนวดัโพธิ ์อำาเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ซึง่มุง่เนน้ 
การเสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นสอดแทรกไปกบัการเรยีนการสอนของคร ูพบวา่กจิกรรมสง่เสรมิการอา่น
ทำาใหน้กัเรยีนมนีสิยัรกัการอา่นและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิเปน็ไปตามความมุง่หมายของการ
วิจัย ในการวิจัยครั้งนั้นได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการอ่านให้แก่คณะครูในพื้นที่อำาเภอปากพลีก่อนจะเริ่ม
การทดลองด้วย (รัตนาพร  สงวนประสาทพร.  2542: บทคัทย่อ)
 นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาการบริการวิชาการชุมชนได้เป็นภารกิจหลักสำาคัญประการหนึ่งของห้องสมุด ในปัจจุบัน
การบริการวิชาการชุมชนมีรูปแบบการดำาเนินงานเป็น 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการทอดผ้าป่าหนังสือเนื่องในพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำาปีของมหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดภายใต้โครงการรักการอ่านของ
มหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการดำาเนินงานบริการทางวิชาการ 4 ขั้นตอน คือ 
  1..การสำารวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชน 
  2..การเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำาหรับการดำาเนินงาน ได้แก่ การจัดหาหนังสือให้แก่ห้องสมุด และการจัดเตรียมฐาน
ข้อมูลพร้อมจัดการตัวเล่มเพื่อให้บริการ (บางแห่งจัดหาหนังสือให้เท่านั้น)
  3..การดำาเนินงานตามโครงการ ได้แก่ การปรับปรุงทางกายภาพของห้องสมุดชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน
  4..การประเมินและติดตามผล  
 สถานที่ที่สำานักหอสมุดกลาง มศว เข้าไปจัดโครงการบริการวิชาการชุมชน ได้แก่ โรงเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2553: 115-117)
  ภาคกลาง ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และห้องสมุดพระพุฒาจารย์ (โต พรหฺมรังสี) วัดระฆังโฆสิ
ตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัดลพบุรี ห้องสมุดโรงเรียนวัดมหานาม จังหวัด
อา่งทอง หอ้งสมดุโรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยา หอ้งสมดุวดัไชยภมู ิอำาเภอไชโย จงัหวดัอา่งทอง หอ้งสมดุ 
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) จังหวัดนครนายก โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร
  ภาคตะวนัออก ไดแ้ก ่หอ้งสมดุโรงเรยีนมงคลวทิยา (เขาสาป) จงัหวดัระยอง หอ้งสมดุโรงเรยีนบา้นใหมศ่รจีำาปาทอง 
หอ้งสมดุโรงเรยีนบา้นทา่กะบาก หอ้งสมดุโรงเรยีนซบันกแกว้ จงัหวดัสระแกว้ และหอ้งสมดุโรงเรยีนมธัยมพระราชทานนายาว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไดแ้ก ่โรงเรยีนธาตพุนม จงัหวดันครพนม และโรงเรยีนสมเดจ็ วดัสปุฏันารามวรวหิาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 
  ภาคเหนือ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านนาคอก สาขานาบง ห้องสมุดโรงเรียน 
ถิ่นทุรกันดาร อำาเภอบ่อเกลือ และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดน่าน และจังหวัด
อุตรดิตถ์ 4 แห่ง คือ ห้องสมุดโรงเรียนวัดท้องลับแล (ธรรมเนตร์โสภณ) ห้องสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดน 2 แห่ง คือ
ห้องสมุดโรงเรียนบุญธรรมบุญพร้ิง และห้องสมุดโรงเรียนยอดโพธิ์ทอง ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม และศูนย์การ
เรียนรู้สมเด็จย่า อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  ภาคใต้ ได้แก่ ห้องสมุด “อนุสรณ์ 100 ชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ” ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา 
 โครงการที่จัดว่าเป็นกรณีตัวอย่างสำาคัญของสำานักหอสมุดกลาง มศว มี 2 โครงการ คือ โครงการฟื้นฟูห้องสมุด
โรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งจัดขึ้นใน พ.ศ. 2548 หลังจากเหตุการณ์สึนามิ สถานที่จัด คือ อำาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
สำานักหอสมุดกลางได้เสนอโครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่อทางมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการดำาเนิน
งาน 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดห้องสมุดโรงเรียนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน” มีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ใช้เวลาดำาเนินการ 1 สัปดาห์ กิจกรรมที่ฝึกอบรมครอบคลุมตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูล 
การประเมินทรัพยากรห้องสมุด การปรับปรุงห้องสมุดทางกายภาพ การใช้ห้องสมุดกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการอ่าน การซ่อมหนังสือ การเตรียมหนังสือออกให้บริการ และการสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟูห้องสมุดของโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 เป็นการติดตามและประเมินผลปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการให้คำาแนะนำา และระยะที่ 3 
เป็นการนำาหนังสือที่ผ่านการคัดสรรมอบให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (นงนารถ ชัยรัตน์.  2548: 97)  
 โครงการทีส่อง คอื โครงการพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูห้อ้งสมดุโรงเรยีนมงคลวทิยา ณ วดัมงคลสามคัคธีมัโมทยั (วดัเขา
สาป) จงัหวดัระยอง เริม่ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2549 โดยรบันโยบายจากมหาวทิยาลยัในการพฒันาหอ้งสมดุแหง่นี ้สำานกัหอสมดุกลาง 
พร้อมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้ร่วมมือกันสนับสนุนโครงการให้เป็นรูปธรรม  
โดยดำาเนนิการพฒันาปรบัปรงุสภาพทางกายภาพของหอ้งสมดุ จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ วสัดกุารเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้ง
กับความต้องการของสามเณรและอาจารย์ในโรงเรียน สร้างฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น รวมทั้งฝึกอบรมให้สามเณรสามารถใช้
และดำาเนินงานห้องสมุดได้ด้วยตนเอง (เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ และสมสกุล บุญกำาพร้า, 2551: 52) หลังจากการติดตาม
ผลการดำาเนินงานโครงการระยะที่ 1 เสร็จสิ้น พบว่าจำาเป็นต้องกระตุ้นและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่สามเณรอย่างต่อเนื่อง 
จึงมีการจัดทำาโครงการระยะที่สอง ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการขยายผลของการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
(1) การปรับปรงุทางกายภาพ ดว้ยการเพิม่พืน้ทีน่ัง่อา่นขยายออกไปในสวน (2) การตดิตัง้สายเคเบลิใยแกว้จากตกึเรยีนมายงั 
ห้องสมุดสำาหรับการสืบค้นอินเทอร์เน็ต (3) การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ได้แก่ หนังสือ/วารสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (4) การ
จัดกิจกรรมฝึกทักษะการรู้สารสนเทศแก่สามเณร (อารีณะ วีระวัฒน์.  2552: 23) ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ให้แก่สามเณรใหม่ทุกปีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

แนวท�งบูรณ�ก�รเพื่อคว�มยั่งยืน
 หลงัจากการใหบ้รกิารวชิาการแกช่มุชนตามนโยบายของมหาวทิยาลยัดำาเนนิมาถงึปจัจบุนัเปน็เวลากวา่สบิป ีในป ี2553 
สำานักหอสมุดกลางตระหนักถึงความสำาคัญของการนำาโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับงานวิจัย โดยกำาหนดแต่งตั้งคณะ
วิจัย ซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ชำานาญการ จัดทำาโครงการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เอื้อต่อการให้บริการทางวิชาการที่ยั่งยืนของ
สำานกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” มจีดุมุง่หมายเพือ่ตดิตามผลความสำาเรจ็ของการดำาเนนิงานบรกิารวชิาการ
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แก่โรงเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ และนำาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบของการให้บริการวิชาการที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่อไป โดย
แบ่งกลุ่มคณะทำางาน ดังนี้ 
  ภาคกลาง เป็นการติดตามผลการดำาเนินงานห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และห้องสมุดพระพุฒาจารย์ 
(โต พรหฺมรังสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัดลพบุรี
  ภาคเหนอื เป็นการติดตามผลการดำาเนนิงานห้องสมุดโรงเรยีนสว้า อำาเภอสว้า และโรงเรยีนปรยิัติธรรม วัดดอน-
มงคลสันติสุข จังหวัดน่าน และห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
  ภาคใต ้เปน็การตดิตามผลการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ “อนสุรณ ์100 ชาตกาลทา่นพทุธทาสภกิข”ุ ณ วดัพระบรมธาต ุ
ไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา 
  ภาคตะวนัออก เปน็การตดิตามผลการดำาเนนิงานหอ้งสมดุโรงเรยีนซบันกแกว้วทิยา จงัหวดัสระแกว้ และหอ้งสมดุ 
โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดเขาสาป) จังหวัดระยอง
 โดยภาพรวมจากการติดตามผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมข้างต้น คณะวิจัยได้ร่วมประชุมสรุปข้อมูลเบื้องต้น ซึ่ง
พบว่าปัจจัยสำาคัญท่ีเป็นปัญหาของความย่ังยืนน้ันก็คือ บุคลากรที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการ  
เนื่องจากห้องสมุดดังกล่าวล้วนประสบปัญหาด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโดยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรตลอด
เวลา และบคุลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายหนา้ทีใ่หมย่งัขาดความรูแ้ละทกัษะดา้นการจดัการหอ้งสมดุ จงึสรปุแนวทางการแกป้ญัหา
ดังกล่าว โดยสำานักหอสมุดกลางควรจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปของการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานห้องสมุด เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่จะดำาเนินงานห้องสมุด ดังนั้น คณะวิจัยจึงได้ทดลองแนวทางแก้ปัญหาการบริการ
วิชาการแบบยั่งยืนในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “หนึ่งตำาบล หนึ่งมหาวิทยาลัย” ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มอบหมายให้สำานักหอสมุดกลาง มศว ดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนรับบริการ  
คณะวิจัยจึงทดลองใช้รูปแบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดภายใต้โครงการรักการอ่านของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำานวนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน 
โดยใช้โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ในการอบรม การอบรมจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 มีนาคม 2555 เป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งคณะวิจัยสามารถนำาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการดำาเนิน
งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของสำานักหอสมุดกลางต่อไป
 การดำาเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งใช้
เวลาในการอบรมจำานวน 3 วัน ฝึกอบรมแก่ครูบรรณารักษ์ ครูภาษาไทยหรือครูที่ร่วมรับผิดชอบภาระงานห้องสมุด โดย
กำาหนดรูปแบบและเนื้อหาของการอบรม ดังนี้
 1..การซ่อมหนังสือ ได้แก่ การเสริมปกให้แข็งแรง การเข้าปกหนังสือ การเย็บเล่ม และการสร้างหนังสือทำามือ โดย
เน้นการใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการซ่อมหนังสือแนวใหม่ของสำานักหอสมุดกลาง ได้ปฏิบัติจริง 
มกีารนำาเสนอผลงานของผูร้บัการอบรม รวมทัง้การรว่มอภปิรายเกีย่วกบัการประยกุตว์ธิกีารซอ่มหนงัสอืและประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำาเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในโรงเรียนของตนได้อย่างแท้จริง
 2..การวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการ เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือ หลัก
เกณฑก์ารลงรายการบรรณานกุรมของหนงัสอื โดยการบรรยายและมแีบบฝกึหดัฝกึการวเิคราะหแ์ละวนิจิฉยัเนือ้หาของหนงัสอื 
เพือ่ตดัสนิใจในการลงรายการและจดัหมวดหมูห่นงัสอื และแนะนำาโปรแกรมหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้า่ย เพือ่เปน็ทาง
เลือกให้แก่โรงเรียนที่ยังไม่มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 3..การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดเ้รยีนรูก้ารนำากจิกรรมสง่เสรมิการอา่นสอดแทรกในการเรยีนการ
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สอนสำาหรับนกัเรยีนจากการสาธติเทคนคิและวธิกีารในการจดักจิกรรม ไดแ้ก ่การเลา่นทิานประกอบอปุกรณแ์ละกจิกรรม เชน่ 
เชือก การพับกระดาษ เป็นต้น การสร้างเรื่องจากภาพ (การเขียนเรื่อง) และการสร้างภาพจากเรื่องราวที่เล่า (หนังสือทำามือ) 
 ผลการประเมนิโครงการฝกึอบรมทีจ่ดัในครัง้นี ้พบวา่คณะครโูรงเรยีนตา่ง ๆ  ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมสว่นใหญพ่งึพอใจตอ่
รูปแบบและเนื้อหาทั้งสามด้านที่ทีมบุคลากรสำานักหอสมุดกลาง มศว นำาเสนอและได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้ารับการ
อบรมส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมที่ฝึกอบรม ได้แก่ การซ่อมหนังสือ การวิเคราะห์หมวด
หมูแ่ละการลงรายการ และการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่นมากอ่น นอกจากนีค้ณะวจิยัสามารถใชร้ปูแบบการอบรมเชงิปฏบิตัิ
การดังกล่าวไปทดลองซ้ำากับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่กำาหนดในงานวิจัยเพื่อค้นหาว่า แนวทางตามความคิดข้างต้นส่งผลต่อกลุ่มห้อง
สมดุโรงเรยีนอืน่เชน่กนัหรอืไม ่ซึง่สำานกัหอสมดุกลาง มศว มภีารกจิตอ้งตดิตามผลการฝกึอบรมเพือ่หาแนวทางพฒันาทกัษะ
และความรู้ด้านห้องสมุดที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของครูบรรณารักษ์มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้รับการอบรมสามารถ
นำาความรู้และทักษะท่ีได้รับไปต่อยอดขยายผลสู่การปฏิบัติจริงในการเรียนการสอนและที่ห้องสมุดโรงเรียนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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