
การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชน
ผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล:

Promotion of public library use through distance 
education service network

โดย นางสาวรัตนาภรณ์ แดนนา
ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



หัวข้อการน าเสนอ

ที่มาและ
ความส าคัญ

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน
และวิธีการ
ด าเนินงาน

ผลการ
ด าเนินงาน

การน า
ไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอ
แนะ



ที่มาและความส าคัญ

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนห้องสมุด มสธ. มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยในระบบกำรศึกษำทำงไกล มีหน้ำที่ในกำรบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้งรับผิดชอบกำรจัดบริกำรห้องสมุดในเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยที่
จัดตั้งขึ้นเองและเครือข่ำยห้องสมุดที่สังกัดอยู่ในห้องสมุดประชำชน ซึ่งด ำเนินงำนภำยใต้ภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัยและสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนแม่บท
ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยรัฐบำลได้ให้
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพของประชำกรผ่ำนกำรอ่ำน กำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงพฤติกรรมรักกำรอ่ำน และกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสื่อกำรอ่ำน
ของประชำชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภำค



วัตถุประสงค์
2. เพ่ือส่งเสริมให้
คนในท้องถิ่นเกิด

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถศึกษาค้นคว้า 

เรียนรู้ได้เองตามอัธยาศัย1. ส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดประชาชนในเครือข่าย

บริการห้องสมุด มสธ. ให้คนใน
ท้องถิ่น

มีความรู้และความสามารถใช้

บริการห้องสมุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน

ด าเนินการ

ตาม SIPOC 
MODEL

แบ่งเครือข่าย
บริการห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช



ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดล าปาง
ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

และน่าน
ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก และอุตรดิตถ์ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี 

อ่างทอง เพชรบูรณ์ และพิจิตร

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี หนองบัวล าภู หนองคาย ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย สกลนคร 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และบึงกาฬ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครพนม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก
นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา 
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และนครปฐม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี 

กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดยะลา
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล

“เครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจ านวน 10 แห่ง” 
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ขั้นตอนการด าเนินการตาม SIPOC MODEL

Stakeholder

● ส านักบรรณ
สารสนเทศ
● ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.    
● ห้องสมุดเครือข่าย
บริการ 

Input

● นโยบาย                 
● การวางแผน 
● งบประมาณ

Process

● รับบันทึกอนุมัติ
จัดท าโครงการ
● วิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณ 
● ด าเนินการจัด
กิจกรรม

Output/Outcome

● ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
● การน าไปใช้
ประโยชน์ 
● การขยายกลุ่ม
บริการให้ครอบคลุม 

5
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Customers

● นักเรียน
● นักศึกษา 
● ประชาชนทั่วไป



จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ที่ได้ก าหนด

ความพึงพอใจ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกภูมิภาค

การศึกษาด้วยตนเอง

สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ 

แผนส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านที่มุ่งเน้นสร้างพฤติกรรม

รักการอ่านของคนไทย 

ผลการด าเนินงาน

ความรู้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีทักษะที่ได้จากการ

ค้นหาและพัฒนาความรู้
ได้เพ่ิมขึ้น



ผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใชห้้องสมุดประชาชน
ผ่านเครือขา่ยบริการห้องสมุดระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ทั้ง 4 ภาค 

เป้าหมาย 
(คน)

ผู้เข้าร่วม 
(คน)

เป้าหมาย 
(คน)

ผู้เข้าร่วม 
(คน)

เป้าหมาย          
(คน)

ผู้เข้าร่วม 
(คน)

เป้าหมาย 
(คน)

ผู้เข้าร่วม 
(คน)

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

ปี พ.ศ.2560 250 343 550 744 380 563 180 239

ปี พ.ศ. 2561 200 327 350 470 310 372 200 306

ปี พ.ศ.2562 200 267 300 482 430 589 150 234

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ.2562



ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็นรายภาค

94.19%

ภาคกลาง

94.16%

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

93.82%

ภาคเหนือ

91.65%

ภาคใต้



กิจกรรมศาสตร์พระราชาและกิจกรรมธงชาติไทย

03

“สอนวิธีการพับ
ธงชาติไทย”

01

“วิทยากรบรรยาย
ให้ความรู”้

02

“นิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์
พระราชาและธงชาติไทย”



04

“ผลงานผู้เข้าร่วม
กิจกรรม”

กิจกรรมการท าหมอนเพื่อสุขภาพ

03

“ลงมือปฏิบัติ”

01

“วิทยากรบรรยาย
ใหค้วามรู้”

02

“แนะน าวิธีการเย็บ”



กิจกรรมการประดิษฐส์มุดเล่มจิ๋ว 

01

“วิทยากรบรรยาย
ใหค้วามรู้”

02

“แนะน าวิธีการเย็บ”

03

“ลงมือปฏิบัติ”

04

“ผลงานผู้เข้าร่วม
กิจกรรม”



สถานที่จัดกิจกรรม
ขอความร่วมมือเครือข่ายบริการ

ห้องสมุดเพื่อใช้สถานที่
ในการจัดกิจกรรม

งบประมาณ
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมมากกว่ากลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนดและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จึงเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่น
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่น เชิญเป็นวิทยากร, 

ใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆ 
ในการจัดกิจกรรม

ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข



ปลูกฝัง

การปลูกฝังค่านิยม
การรักการอ่านและ
การศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง

ต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ห้องสมุด 
อย่างต่อเนื่อง

ครอบคลุม

การกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ห้องสมุดให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

มีส่วนร่วม

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะ



การน าไปใช้ประโยชน์

01
Promote Library Use

ส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดประชาชน

ผ่านเครือข่ายบริการ
ห้องสมุด มสธ. 

02
Reading Habits

สร้างนิสัยรักการอ่าน 

03
Life Long Learning

เรียนรู้ได้เองตามอัธยาศัยและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

04
Self-Directed Learning 

คนในชุมชนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง



THANKS!
Any questions?
You can find me at

» Rattanaporn.dan@stou.ac.th
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