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บทคัดย่อ
การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้
ได้เองตามอัธยาศัยจากแหล่งค้นคว้าในห้องสมุดที่อยู่ในชุมชนหรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ ได้ เพื่อนําความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ตนเองและสังคม จัดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดใน
เครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในท้ อ งถิ่ น เกิ ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า เรี ย นรู้ ไ ด้ เ องตามอั ธ ยาศั ย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในท้องถิ่นพื้นที่เครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบ
การศึ ก ษาทางไกล ของมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช (มสธ.) ที่ แ บ่ ง เป็ น 3 ระดั บ คื อ ส่ ว นกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค และจั ง หวั ด โดยกิ จ กรรมได้ แ บ่ ง ตามภู มิ ภ าคออกเป็ น 4 ภาค คื อ ภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากจัดกิจกรรม
ผลการดํ า เนิ น งาน ด้ า นจํ า นวน มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสู ง กว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้
ทุกภาค เฉลี่ยร้อยละ 41.02 เมื่อจําแนกเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายมากที่สุด
ร้อยละ 46.98 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าเป้าหมายน้อยที่สุด ร้อยละ 36.07 ในด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมและนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทุกภาคสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดเช่นกัน
ที่ร้อยละ 93.45 และเมื่อจําแนกเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลางมีคะแนนสูงกว่าเป้าหมายสูงที่สุดร้อยละ 94.19
และภาคใต้คะแนนสูงกว่าเป้าหมายน้อยที่สุด ร้อยละ 91.65 มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ต้องการ
ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดทุกปี

คําสําคัญ: การส่งเสริมการใช้, การส่งเสริมการอ่าน, เครือข่ายบริการห้องสมุด
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ABSTRACT
The “ Promotion of public library use through distance education service
network” is an activity that aims to promote reading and learning habit among local community,
enables the public to be able to research and attain knowledge on their own through library and
other sources in order to apply such knowledge for the development of themselves and society.
The activity was implemented between 2017-2019 with the objectives to promote: 1) promote the
use of public library within STOU library network in order to improve local library research skills,
2) life-long learning and local enabling to learn on their own. The subjects of this study are students
and public who live in library network area of STOU. The area is categorized into 3 levels; middle
level, regional level, and provincial level. It is also divided into 4 regions; Northern, Central,
Northeastern, and Southern. The study survey collects data after the activity is finished.
The study found that the number of participants greatly exceed the number of
targets in every region with the score of 41.02 on average. The study in more detail of each region
showed that participants in Southern region showed the most interest above target point with the
score of 46. 98 while Northeastern showed the least score above target point at 36. 07.
On satisfaction toward participation and application of knowledge, the participants also reported
scores that exceeded the target at the average of 93. 45% . Looking into each region in particular;
the study showed that participants from Central region reported the highest average satisfaction
score at 94. 19% , while the participants in Southern region reported the least satisfaction score at
91.65%. The participants’ suggestion also revealed that they want the activity to be implemented
every year.

Keyword: Reading promotion activities, Reading habit promotion, Library network
บทนํา
การพัฒนาคนในชาติให้มีความสามารถในการดํารงอยู่อย่างเข้มแข็งได้นั้นเริ่มต้นจากพัฒนาคน
ให้มีพื้นฐานรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มนุษย์ทุกคนต้องแสวงหา
ทางเลือกที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตผ่านข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่อย่างมหาศาล การอ่านจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญ
ที่ จ ะพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องคนในการเสาะแสวงหาความรู้ เ พื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น สามารถ
ปรั บ ตั ว ให้ ดํ า รงอยู่ ใ นสั ง คมได้ ทุ ก ภาคส่ ว นจึ ง ต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรณรงค์ เ พื่ อ ให้ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คม
แห่งการอ่านและการเรียนรู้กอปรกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ให้ความสําคัญด้านการศึกษาใน
ฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ ได้วางกรอบเป้าหมายทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศโดยมุ่งให้คนไทย
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคกัน และแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560-2564 รัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรผ่านการอ่าน
การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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ของคนไทยโดยมุ่ งเน้ นสร้ างพฤติ กรรมรัก การอ่านอย่า งเข้มแข็งของคนไทย อํ านวยความสะดวกในการเข้ าถึ ง
สื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค มุ่งเน้นให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีกิจกรรมในการส่งเสริมการ
อ่า นร่ วมกับ ชุม ชนและยกระดับ คุณ ภาพแหล่ งการเรี ยนรู้ และสื่ อการอ่า นเพื่อ การเรี ยนรู้ สร้ างสภาพแวดล้ อ ม
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่านโดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นประจําและต่อเนื่อง
(กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, และกระทรวงมหาดไทย, 2560, น. 40) จากกรอบยุทธศาสตร์แผน
แม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทยดังกล่าว
สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานห้องสมุดที่มีบทบาท
สํ า คั ญ ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย และดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบการจัดบริการห้องสมุดในเครือข่ายบริการห้องสมุด มีเครือข่ายบริการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ ทั้งที่เป็นศูนย์เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและศูนย์บริการเครือข่ายที่อยู่ในห้องสมุดประชาชน
ประจําจังหวัดทุกจังหวัด สํานักบรรณสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนส่งเสริมคนในชาติให้
เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน พัฒนาคนในชาติให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ทั้งพัฒนาความคิด ทักษะ
ในด้านต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดที่มุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย มีชีวิต มีคุณภาพ
ให้คนทุกช่วงวัยเกิดความใฝ่รู้เข้าไปศึกษา คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
ได้ด้วยตัวเองตามอัธยาศัย สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนในเครือข่ายบริการห้องสมุด มสธ. ให้คนในท้องถิ่น
มีความรู้และความสามารถใช้บริการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในท้ อ งถิ่ น เกิ ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า เรี ย นรู้
ได้เองตามอัธยาศัย
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
สํานักบรรณสารสนเทศ ดําเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่าย
บริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล โดยร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่ายบริการ ได้แก่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการห้องสมุดและกิจกรรมการเรียนการสอนและศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ที่อยู่ภายในห้องสมุดประชาชน ประจําจังหวัดทุกจังหวัดที่กระจายอยู่ทั้ง 4 ภูมิภาค
ของประเทศไทย การดําเนินการได้จัดแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 ภาค โดยยึดหลักการแบ่งภูมิภาคตามหลักการ
แบ่งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การแบ่งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ภาค
ภาคเหนือ มี 17 จังหวัด
ภาคกลาง มี 26 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มี 20 จังหวัด
ภาคใต้ มี 14 จังหวัด

จังหวัด
กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครปฐม นครนายก นนทบุรี
ปทุ ม ธานี ประจวบคิ รี ขั น ธ์ ปราจี น บุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพชรบุ รี ระยอง ราชบุ รี ลพบุ รี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร
ร้ อ ยเอ็ ด เลย ศรี สะเกษ สกลนคร สุ ริน ทร์ หนองคาย หนองบั ว ลํ า ภู อํ า นาจเจริ ญ อุ ด รธานี
อุบลราชธานี
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา
สตูล สุราษฎร์ธานี

ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยมีการจัดตั้งเครือข่ายบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับส่วนกลาง คือ สํานักบรรณสารสนเทศ ระดับภาค คือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง
และระดับจังหวัด คือ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ที่อยู่ในห้องสมุดประชาชนประจําจังหวัดทุกจังหวัด
(สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, น. 2-3) รายละเอียดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ในการดําเนินการการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบ
การศึกษาทางไกล ได้นํากรอบแนวคิด SIPOC Process ของ Tennessee Associates International (คณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2560, น. 7) มา
วิเคราะห์กระบวนงานหลักของการให้บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุด มสธ. ตามลําดับ
ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของกระบวนงานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบ
การศึกษาทางไกลของ มสธ.
จากภาพการดําเนินการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบ
การศึกษาทางไกลของ มสธ. สามารถนํามาอธิบายการวิเคราะห์กระบวนงานหลักของกิจกรรม ดังนี้
1. ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในระบบ (Stakeholder) ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก บรรณสารสนเทศ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการห้องสมุดและกิจกรรม
การเรียนการสอน และศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ซึ่งอยู่ภายในห้องสมุดประชาชน ทุกจังหวัด
2. ปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วย นโยบาย การวางแผน งบประมาณ
● กําหนดนโยบาย กําหนดแนวทางจัดกิจกรรม เช่น กําหนดกลุ่มเป้าหมาย จัดสัมมนา
บรรณารักษ์ห้องสมุดเครือข่ายมาร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับนโยบายและแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ ทักษะวิชาชีพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ และกําหนดค่าตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมซึ่งกําหนดโดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน และเชิงคุณภาพ ร้อยละ 86 โดยวัดจาก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดผ่านเครือข่าย
บริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล
● การวางแผน สํารวจความต้องการและความพร้อมในการจัดทํากิจกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกลจากบรรณารักษ์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10
แห่ง โดยการติดต่อประสานงานบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ผ่านโทรศัพท์ การรับส่งข้อมูล
ผ่านไลน์แอปพลิเคชันและอีเมล เพื่อทราบแผนการจัดกิจกรรม จํานวนกิจกรรม ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และ
จํา นวนห้ อ งสมุด ประชาชนที่มี ค วามพร้ อ มในการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ นํ ามาวิ เ คราะห์ ประเด็ น ปั ญ หาต่ า ง ๆ เพื่ อ
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ดําเนินการจัดทําแผนของบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ ได้กําหนดกิจกรรมหลักไว้ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเกี่ยวกับ
ศาสตร์พระราชาและกิจกรรมธงชาติไทย กิจกรรมที่จัดรวมทั้ง 4 ภาค 64 แห่ง กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 3,500 คน
● งบประมาณ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้ง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหมวดงบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และจัดทําคําของบประมาณ
เพื่อดําเนินกิจกรรม
3. กระบวนการ (Process) รับข้อมูลและจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม นํามาทวน
สอบข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ แ ละจั ด สรรงบประมาณในแต่ ล ะกิ จ กรรม ทํ า บั น ทึ ก แจ้ ง ห้ อ งสมุ ด ในเครื อ ข่ า ยบริ ก าร
แจ้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่ได้รับแต่ละแห่ง และการดําเนินจัดกิจกรรมโดยสํานักบรรณสารสนเทศร่วมกับ
เครือข่ายบริการห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ที่อยู่ในห้องสมุดประชาชน
แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก บรรยายตามหัวข้อที่กําหนด เช่น กิจกรรมตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา
กิจกรรมธงชาติไ ทย เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไ ทย และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
แนะนําวิธีการค้นหาหนังสือและสื่ออื่น ๆ แนะนําหนังสือที่น่าสนใจ และชมนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมช่วงที่ 2
ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะกิจกรรมการค้นหาหนังสือ การตอบปัญหาชิงรางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การค้นหา
หนั ง สื อ และฝึ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมประกอบเพิ่ ม เติ ม อาทิ กิ จ กรรมการประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ต่ า ง ๆ จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้
เช่น การประดิษฐ์สมุดเล่มจิ๋ว การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดดื่มน้ํา และการทําหมอนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
4. ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล (Output/Outcome) ผลสํ า เร็ จ ของงานเป็ น ไปตามที่
กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ วัดประสิทธิผลกิจกรรมโดยการประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมและการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ แสดงเป็นค่าร้อยละจากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การนําไปใช้ประโยชน์ และขยายกลุ่มบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั้ง 4 ภาค
5. ผู้รับบริการ/ลูกค้า (Customers) ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปในท้องถิ่นทั้ง 4 ภาค รวม 64 จังหวัด ในช่วง 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 รวมทั้งสิ้น 4,936 คน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
จากผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดใน
ระบบการศึ ก ษาทางไกล ได้ จั ด กิ จ กรรมขึ้ น ระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560-2562 รวมทั้ ง 4 ภาค
จํานวน 64 จั งหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 13 จังหวั ด ภาคกลาง 21 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20
จังหวัดและภาคใต้ 10 จังหวัด สรุปผล ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เข้าร่วมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุด
ในระบบการศึกษาทางไกล ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่กําหนดไว้ จํานวน 3,500 คน
ในการจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วม จํานวนทั้งสิ้น 4,936 คน เกินค่าเป้าหมาย 1,436 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.02 เมื่อแยก
ตามรายภาค พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด ตามลําดับ ดังนี้ อัตราเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ภาคใต้ ร้ อ ยละ 46.98 รองลงมา คื อ ภาคเหนื อ ร้ อ ยละ 44.15 ภาคกลาง ร้ อ ยละ 41.33 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 36.07 ตามลําดับ

ภาพที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนผ่านเครือข่าย
บริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
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อภิปรายผล
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การใช้ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน
ผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยเฉลี่ย มี
ความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 93.45 เมื่อจําแนกรายปี พบว่า ปี พ.ศ. 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 93.60 รองลงมา ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 93.52 และ ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 93.24 ตามลําดับ เมื่อแบ่งตาม
ภู มิ ภ าค พบว่ า ภาคกลาง มี ค วามพึ ง พอใจในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมากที่ สุ ด เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 94.19 รองลงมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 94.16 ภาคเหนือ เฉลี่ยร้อยละ 93.82 และภาคใต้ เฉลี่ยร้อยละ 91.65
ตามลํ า ดั บ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามเห็ น ว่ า การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การใช้ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน
ผ่านเครือข่ายบริการห้องสมุดในระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. ทําให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการจากกิจกรรม
บรรยาย มีความสามารถในการใช้ห้องสมุด เกิดทักษะในการค้นหาหนังสือและสื่อต่าง ๆ ภายในห้องสมุดได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาตัวเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเข้ามาใช้ห้องสมุดมาก
ขึ้น มีความรู้ความสามารถในการใช้ห้องสมุดได้เอง รู้วิธีการค้นหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ทําให้คนในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านที่มุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของคนไทย นอกจากได้ความรู้ด้านวิชาการแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ยังได้รับความเพลิดเพลิน มีความรู้และทักษะการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เช่น การประดิษฐ์สมุดเล่มจิ๋ว
(Mini book) ที่ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของธงชาติ ไ ทย การประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จ ากหลอดน้ํ า ดื่ ม
และการทําหมอนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ได้สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาตามอัธยาศัย
ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข
เนื่องจากมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กําหนดในขณะที่งบประมาณมีจํากัดตามที่ได้รับจัดสรร
ไม่สามารถเพิ่มเติมได้ จึงส่งผลกระทบในการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสถานที่ ด้านการจัดวัสดุอุปกรณ์
การเรียนรู้ ด้านการอํานวยความสะดวก เช่น บริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง อย่างไรก็ตามได้พยายามดําเนิน
กิจกรรมโดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในท้องถิ่นได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก ให้คําอธิบายชี้แจงและ
จัดการเพื่อให้ภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่อเป็นการปลูกฝังคนในท้องถิ่นได้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง
ช่วยส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ได้เองตามอัธยาศัย และเป็นการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับ
คนในท้องถิ่น
2. ควรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมโดยสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติด้วย ทําให้บรรยากาศการจัดกิจกรรมน่าสนใจขึ้น
การนําไปใช้ประโยชน์
การจัดกิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักห้องสมุดที่มีอยู่ในท้องถิ่น
และสร้างนิสัยให้คนในท้องถิ่นมีนิสัยรักการอ่าน สามารถเรียนรู้ได้เองตามอัธยาศัยและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถ
นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาตน พัฒนาสังคม ทั้งในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงออกทาง
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พฤติกรรม ทําให้เกิดการพัฒนาความคิดและทักษะที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น อันเป็นหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนจึงควรร่วมกันพัฒนาต่อไป
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