
งานห้องสมุดประชาชน : มองในภาพรวมของจงัหวดั 
การด าเนินงานห้องสมุดกบัการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในจังหวดัฉะเชิงเทรา  
  หอ้งสมุดประชาชนเป็นห น่วยงานท่ีตอ้งรับผดิชอบในการบริก ารส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้มากมาย หลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริก ารใหม้ากท่ีสุด เพราะการส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาคุณภาพชีวติ ทั้งในดา้นการศึกษาหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และการพกัผอ่นหยอ่นใจ ในปี  2553 รัฐบาลไดเ้ห็นความส าคญัของการอ่าน โดย
ก าหนดใหก้ารอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และก า หนดเกณฑก์ารพฒันาหอ้งสมุด เป็น “หอ้งสมุด 3 ดี” ท่ีเนน้การ
พฒันาใน 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ หนงัสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษดี์ 

ปัจจุบนัหอ้งสมุดประชาชน  ไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ มาช่วยในการด าเนินงาน เช่น  การใช้
โปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัในการจดัการฐานขอ้มูลหอ้ง สมุด การใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์และการ
บริการสืบคน้ขอ้มูลหอ้งสมุดผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เน่ืองจากหอ้งสมุดประชาชน  เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
ของคนในชุมชน เป็นแหล่งท่ีเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ใหแ้ก่เยาวชนและประชาชนโดยเท่าเทียมกนัในสังคม
ประชาธิปไตย การใหโ้อกาสแก่คนในชุ มชนไดรั้บความรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเป็นพื้นฐานในการพฒันา
คนใหมี้ความคิด ความรู้ ความเขา้ใจและเป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคม ดงันั้น การพฒันาหอ้งสมุด ประชาชน 
ใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของคนในสังคมในแต่ละยคุสมยั จึงเป็นการพฒันาสังคมความรู้ท่ีย ัง่ยนื  

แนวคิดการบริหารหอ้งสมุดประชาชน ท่ี เปล่ียนมาสู่แนวคิดใหม่ การบริหารจดัการแบบ เชิง
รุก คือ ตอ้งบอกใหไ้ดถึ้งส่ิงท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการ สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ ช่วยใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีตอ้งการ
และหาส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการได ้เนน้การเขา้ถึงสารสนเทศ เช่น การเขา้ถึงข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
อดีตหอ้งสมุดมุ่งเนน้การสะสมหรือการเป็นเจา้ของสารสนเทศ ถา้อยากไดส้ารสนเทศใด ก็ตอ้งจดัหาเขา้มา
เก็บไวค้รอบครอง ซ้ือทุกอยา่งท่ีคาดวา่จะตอ้งมีคนตอ้งการใช ้ยิง่สามารถจดัเก็บสารสนเทศไวไ้ดม้ากเพียงใด 
เช่ือวา่การใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศก็ จะมีมากเท่านั้น มาเป็นแนวคิดในการจดัหาขอ้มูลของหอ้งสมุดแบบ
คาดวา่จะมีคนใช ้และการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีอ านวยความสะดวกและและรวดเร็วมาใช ้รวมทั้ง
พฤติกรรมของผูใ้ชท่ี้เปล่ียนไป ท าใหห้อ้งสมุดตอ้งปรับเปล่ียนเป็นแบบการจดัหาขอ้มูลเม่ือมีคนตอ้งการให้
ไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว 

จากบทบาทของหอ้งสมุดท่ีเปล่ียนแปลงไป มีผลท าใหก้ารใหบ้ริการสารสนเทศมีรูปแบบท่ี
แปรเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง รวมทั้งพฤติกรรมของผูใ้ช้ บริการท่ีเปล่ียนไป ท าใหห้อ้งสมุดตอ้งปรับเปล่ียนเป็น
แบบการจดัหาขอ้มูลเม่ือมีคนตอ้งการใหไ้ดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว ดว้ยเหตุน้ี ส านักงาน กศน .จงัหวดัฉะเชิงเทรา จึง
ไม่อาจหยดุน่ิงเฉยและละเลยต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทแบบการตั้งรับมา
เป็นการใหบ้ริการเชิงรุก  ไดน้ าแนวทางการพฒันาหอ้งสมุด 3 ดี มาเป็นเกณฑใ์นการพฒันาหอ้งสมุด  โดย มี
การด าเนินการ ดงัน้ี 
 



หนังสือดี   
ส านกังาน กศน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดส้นองนโยบาย  “หอ้งสมุด 3 ดี” โดยใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้ริการมี

ส่วนร่วมในการส ารวจความตอ้งการ และคดัเลือกหนงัสือ ส่ือการเรียนรู้   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก
หนงัสือ ส่ือการเรียนรู้ ตามเกณฑม์าตรฐานของหนงัสือดี  เพื่อใหไ้ด ้หนงัสือ ส่ื อการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัแ ละตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด โด ยใหบ้รรณารักษเ์ป็นหน่วยขบัเคล่ือน ดา้นการบริหารจดัการ    
การควบคุมและจดัการกบัสารสนเทศจ านวนมากใหมี้ความเหมาะสม เขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บรรยากาศด ี
 หอ้งสมุดประชาชน ถือเ ป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัและใกลชิ้ดชุมชนมากท่ีสุด  หากจะใหห้อ้งสมุด
ประชาชนมีศกัยภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการการเรียนรู้ส าหรับประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  จ าเป็นตอ้ง
พฒันาและตอ้งเป็นการพฒันาภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั   
              บรรยากาศ ภายนอกของหอ้งสมุ ด ถือวา่เป็นด่านแรกหรือส่ิงแรก ท่ีจะสร้างความประทบัใจ ดึงดูด
ความสนใจ  ในการเขา้ใชบ้ริการ หอ้งสมุดท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการอ่าน การเรียนรู้ การ
คน้ควา้ อุดมไปดว้ยความรู้ ความบนัเทิง และเช้ือเชิญใหทุ้กคนเขา้มาใชบ้ริการ เสมือนหน่ึงเป็นบา้นหลงัท่ีสอง 
ท่ีสะดวก สะอาด ร่มร่ืน ปลอดโปร่ง และปลอดภยัส าหรับทุกคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ก็จะท าใ หมี้ผูใ้ชบ้ริการเพิ่ม
มากข้ึน ในปีงบประมาณ  2553  ส านกังาน กศน.ฉะเชิงเทรา มีนโยบายใหห้อ้งสมุดทุกแห่งในความรับผดิชอบ
ของส านกังาน กศน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา พฒันาและสร้างบรรยากาศของหอ้งสมุดใหมี้สภาพแวดลอ้มทีเอ้ือต่อ
การอ่าน การเรียนรู้ การคน้ควา้   จนท าใหห้อ้งสมุดแต่ละแห่ง มีสภาพบรรยากาศท่ีดี ร่มร่ืน โล่ง โปร่ง สะดวก 
สบาย และเอ้ือต่อการอ่านและการคน้ควา้ เช่น  หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการปรับสภาพ
ภายนอกเป็นลานในการเรียนรู้อาชีพ    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
หอ้งสมุดราชสาส์น ไดจ้ดัสถานท่ีไวส้ าหรับพกัผอ่น พร้อมกบัจดัตระกร้าหนงัสือไวใ้หบ้ริการ  นอกจากน้ีใน
ส่วนของหอ้งสมุดอ่ืนๆ ก็ไดจ้ดัสวนหยอ่ม มีการน าไมด้อกไมป้ระดบัมาตกแต่งเพื่อความสวยงาม และดึงดูด
ใจผูใ้ชบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   บรรยากาศภายในอาคารหอ้งสมุด โดยปรับพื้นท่ีใหม่ เพื่อใหมี้พื้นท่ีใชส้อยมากข้ึน ปรับสัดส่วนพื้นท่ี
การใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม โดยจดัส่ือการเรียนรู้ประเภทต่างๆ  เป็นหมวดหมู่ จดัมุมใหบ้ริการ เช่น  มุม
แนะน าหนงัสือใหม,่ มุม ICT,  มุม 108 อาชีพ,  มุมจดันิทรรศการ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณารักษ์ดี 

หอ้งสมุดประชาชนท่ีจะใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีดีนั้น บรรณารักษจ์ะตอ้งมีจิตส านึกในการ
ใหบ้ริการ เพราะการบริการ คือ ภารกิจหลกัท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ อีกทั้งการท างาน
บรรณารักษย์คุใหม่ตอ้งเป็นผูท่ี้เคล่ือนไหว (ทางสมอง) ไดร้วดเร็ว  คิดเร็ว ท าเร็ว เปล่ียนแปลง (ยอมรับ) และ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในการปรับเปล่ียนต่างๆ มากกวา่การท างานในแนวคิดเดิมท่ีท าอยูทุ่กๆวนัไม่เคยเปล่ียน  จาก
บทบาทของบรรณารักษท่ี์เปล่ียนไป ท าใหส้ านกังาน กศน .จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดต้ระหนกัถึงความส าคญั นั้น 
 ในปี งบประมาณ  2553  ส านกังาน กศน . จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดพ้ฒันาบรรณารักษ ์ โดยจดั ให้
บรรณารักษทุ์กคนไดศึ้กษาดูงาน แลกเปล่ียนความรู้กบับุคลากรหรือหอ้งสมุดอ่ืน  และเขา้ร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาทางวชิาการ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานของ กศน . และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เขา้ร่วมสัมมนา เร่ือง เปิดโ ลก
การอ่าน ดว้ยวรรณกรรมระดบัโลก ซ่ึงจดัโดยบริษทันานมีบุค๊ส์จ ากดั  เขา้ร่วมอบรมโครงการพฒันา
ประสิทธิภาพดา้นการท าข่าวประชาสัมพนัธ์และถอดบทเรียน  ประชุมจดัท าแผนปฏิบติัการงานหอ้งสมุด 
ปีงบประมาณ 2553 

 

 

 

 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นทกัษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจน ปรับเปล่ียนทศันะคติของ
บุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั    เพื่อกระตุน้ใหบ้รรณารักษ ์ไ ดป้รับเปล่ียนแนวคิด  ซ่ึงการ
ท างาน ของบรรณารักษ์  จากเดิมเป็นผูจ้ดัหนงัสื อ เป็นผู ้ รวบรวม เรียบเรียง  และน าเสนอความรู้ใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการทุกระดบัเพื่อใหผู้ใ้ช้ บริการน าไปใชง้านต่อได ้แต่บทบาทของบรรณารักษย์คุใหม่ตามมาตรฐาน 
บรรณารักษท่ี์ดี จะตอ้งเป็นผู ้ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีการยิม้แยม้ ทกัทายพดูคุย เป็นมิตรใหค้วามอบอุ่นกบั
ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด และเช่ียวชาญในการใชอิ้นเทอร์เน็ต  การใช้ คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บ  สืบคน้ และ
คน้ควา้ขอ้มูลข่าวสาร  สาระความรู้ใหม่ๆ มาใหบ้ริการแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว และตรงกบัความตอ้งการ   

 

 



 

 

 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
 การด าเนินการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีนิสัยรักการอ่าน หรือมีอตัราการอ่านหนงัสือท่ีเพิ่มข้ึน 
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนและร่วมด าเนินการจากทุกภาคส่ วนของสังคม ตั้งแต่การรณรงค์  เสริมสร้าง
ความตระหนกัในความส าคญัของการอ่าน การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ ส านกังาน กศน .
จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการด าเนินงานดงัน้ี 
 1. พฒันาระบบการท างาน สร้างทมีงานทีเ่ข้มแข็ง   
     1.1. มีผูบ้ริหารท่ี เขม้แขง็  คือ การท่ีผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีในการพฒันา ไม่วา่จะเป็น
การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ การพฒันาดา้นการใหบ้ริการ รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นการพฒันา
บุคลากร มีการจดัประชุมสัมมนาปรึกษาหารือถึงแนวทางและนโยบายในการพฒันาหอ้งสมุด ใหไ้ดม้าตรฐาน 
“หอ้งสมุด 3 ดี” อยา่งจริงจงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป ผอ.จงัหวดัมอบนโยบาย 

 
 
 
 

รูป ผอ.จงัหวดัมอบนโยบาย 



                    1.2. มีทีมงานท่ีเขม้แขง็  ทีมงานในท่ีน้ีหมายถึง บุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
หอ้งสมุด ประกอบดว้ย บรรณารักษ ์/ เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด/ครู กศน. ท่ีช่วยกนั ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันา 
  ร่วมคิด คือ ช่วยกนัคิดหาแนวทาง และจดัท าแผนปฏิบติัการในการพฒันาหอ้งสมุด 
  ร่วมท า คือ ช่วยกนัท ากิจกรรม เช่น กิจกรรมรถหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี ทุกคร้ังท่ีมีการน ารถ
หอ้งสมุดออกใหบ้ริการ ก็จะไดรั้บความร่วมมือจากบรรณารักษอ์ าเภอต่างๆ ในการน ากิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านออกใหบ้ริการดว้ย 
  ร่วมพฒันา ในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ังนั้น ไม่ไดป้ระสบความส าเร็จเสมอไป มีบางกิจกรรม
ท่ีจดัแลว้ อาจจะไม่ประสบความส าเร็จ บุคลากรในทีมงานก็ จะช่วยกนัคิดหาแนวทางการปรับปรุงและพฒันา
เพื่อใหกิ้จกรรมนั้นๆ ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. พฒันาระบบการให้บริการ งานห้องสมุด 

     2.1. ลดขั้นตอนการใหบ้ริการดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยการน าโปรแกรมงานหอ้งสมุด (Pls 
v.5) มาใชใ้นการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงัน้ี 

 - การบริการ ยมื – คืน หนงัสือ ส่ือฯ โดยใชโ้ปรแกรมงานหอ้งสมุด (Pls v.5) ระบบบาร์โคด้ 
เพื่อลดขั้นตอนในการใหบ้ริการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ 

 - การท าบตัรสมาชิก เพื่อยมืหนงัสือ ส่ือ โดยใชโ้ปรแกรมงานหอ้งสมุด (Pls v.5) โดยบนัทึก
ขอ้มูลของผูส้มคัร มีการถ่ายภาพลงในบตัรสมาชิก โดยใชเ้วลาไม่เกิน 8 นาที ก็สามารถรับบตัรกลบับา้นได้
ทนัที 

 - การใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือดว้ยตนเอง โดยใชโ้ปรแกรมงานหอ้งสมุด เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็ว ในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ 

 - บริการ ยมื – คืน หนงัสือทางโทรศพัท ์ ผูใ้ชบ้ริการสามารถ ยมื – คืน หนงัสือทางโทรศพัท์
ได ้ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่สะดวกมาท่ีหอ้งสมุด ก็สามารถ ยมื – คืน ได ้โดยบอกรหสัสมาชิก และรหสั
หนงัสือท่ีตอ้งการจะยมืต่อ 

 
 
 
 

รูปทีมงานบรรณารักษ ์

 
 
 
 

รูปทีมงานบรรณารักษ ์



    2.2.  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์การใหบ้ริการและการจดักิจกรรมหอ้งสมุด รวมขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีทนัสมยั และเป็นประโยชน์  โดยผา่นทางเวบ็ไซต ์ซ้ึงทุกหอ้งสมุดจะมีเวบ็ไซตท่ี์สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลถึง
กนัได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  มีแผนงานโครงการที่ชัดเจน และเป็นไปในทางเดียวกนั 
     ส านกังาน กศน .จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการงานการศึกษาตามอธัยาศยั 

โดยยดึแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย “หอ้งสมุด 3 ดี” และ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส านกังาน กศน. ช่วยให ้หอ้งสมุดประชาชนทุกแห่งท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ 
ส านกังาน กศน .จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีแผนปฏิบติัการในการ ด าเนินงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือมี
แผนงานโครงการท่ีชดัเจน ท าใหห้น่วยงานในสังกดัและเครือข่ายท่ีร่วมจดักิจกรรม ไดเ้ห็นแนวทางในการ
ด าเนินงานส่งเสริมการอ่าน ของจงัหวดัฉะเชิงเ ทรา โดยเฉพาะในระดบัหน่วยงาน / องคก์ร และไดรั้บความ
ร่วมมือจากองคก์รต่างๆ ท าใหอ้งคก์รต่างๆ และประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการต่ืนตวัและตระหนกัถึง
ความส าคญัของการอ่าน มีองคก์ร / ชุมชนรักการอ่านเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ี ซ่ึงเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการ
พฒันาการอ่านของประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีมีความกา้วหนา้มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป การใหบ้ริการ ยมื – คืน ดว้ย
โปรแกรมงานหอ้งสมุด 

 
 
 
 

รูป การท าบตัรสมาชิก ดว้ย 
โปรแกรมงานหอ้งสมุด 

 
 
 
 
รูป ประชุมจดัท าแผนปฏิบติัการ 

 
 
 
 

รูป แผนปฏิบติัการท่ีเป็นรูปเล่ม 



4. มีแกนน าอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจังหวดัฉะเชิงเทรา  
 กิจกรรมอาสาสมคัรส่งเสริมการอ่านในระดบัจงัหวดั ส านกังาน กศน .จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ไดจ้ดั

ประชุมเพื่อมอบหมายให ้กศน .อ าเภอทุกแห่ง  ด าเนินการเชิญชวนผูมี้จิตอาสาเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรส่งเสริม
การอ่านเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการขบัเคล่ือนการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ  อยา่งเป็นรูปธรรม โดย
รับสมคัรประชาชนทัว่ไป ท่ีมีนิสัยรักการอ่านมีจิตอาสาสมคัร  และมีความประสงค ์จะเขา้มาเป็นอาสาสมคัร
ส่งเสริมการอ่าน  โดยส่งเสริมใหมี้อาสาสมคัรส่งเสริมการอ่านต าบลละ 1 คน รวม 93 คน และในขั้นแรก
อาสาสมคัรส่งเสริมการอ่านทุกคนจะไดรั้บมอบกระเป๋าหนงัสือส่งเสริมการอ่าน  จากผูว้า่ราชการจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา   เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการส่งเสริมการอ่านใหก้บัประชาชนในชุมชน ในวนัรักการอ่ าน  2   เมษายน ณ 
หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 
 
5. ความร่วมมือจากเครือข่ายและชุมชน 
    ไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากเครือข่ายในการสนบัสนุน ไม่วา่จะเป็น หนงัสือ ส่ือ ICT และการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
 
  


