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บทคัดย่อ

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการแก่ชมุ ชนด้านห้องสมุดโรงเรียน
เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านนี้มาเป็นเวลามากกว่าสิบปี อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำ�เนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถช่วยเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาวได้ ด้วยปัจจัยสำ�คัญคือ ตัวบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทีมบรรณารักษ์จึงบูรณาการสู่งานวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ยั่งยืน ผลการ
ทดลองเครื่องมือ พบว่า วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านห้องสมุดเป็นวิธีการที่เหมาะสม และ
ได้รับการยอมรับจากผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย การซ่อมและบำ�รุงรักษาหนังสือ 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�

บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นภารกิจหลักที่สำ�คัญอย่างหนึ่งสำ�หรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เนื่องด้วยภารกิจนี้เป็น
ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่ต้องดำ�เนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ดั้งนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมาจึงมีการริเริ่มโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาโดยตลอด
ในช่วงแรกของการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน สำ�นักหอสมุดกลางจัดทำ�โครงการนิทรรศการสัญจรสำ�หรับนักอ่านรุน่ เยาว์
(Traveling Exhibition of Books for Young Readers) โดยความริเริม่ ของ ดร. มาเรีย เหล่าสุนทร อดีตผูอ้ �ำ นวยการ
ห้องสมุดเมือ่ ครัง้ มหาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาการอ่านของเด็ก โดยยูเนสโก
(UNESCO) เป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุน วัตถุประสงค์ คือ เพื่อนำ�ความรู้ในหนังสือสำ�หรับเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพไปสู่
เด็ก ๆ และเยาวชนในโรงเรียนชุมชนที่ห่างไกล โดยการจัดนิทรรศการหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุม
หัวข้อในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สันติภาพ สิทธิมนุษยชน การรู้หนังสือ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม เพื่อจัดแสดงแก่ครู ครูบรรณารักษ์ และนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานทูตต่าง ๆ และบรรณารักษ์ต่าง
ชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในการบริจาคหนังสือสำ�หรับจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ร่วมบริจาคหนังสือและ
เงินสมทบช่วยเหลือโครงการ (UNESCO. 1990: 48-49)
การดำ�เนินการโครงการนิทรรศการสัญจรสำ�หรับนักอ่านรุน่ เยาว์ สำ�นักหอสมุดกลาง มศว ได้ประสานความร่วมมือกับ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ช่วยเหลือ
ครูและครูบรรณารักษ์ผเู้ ข้ารับการอบรมให้มที กั ษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสาธิตการใช้
หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอืน่ ๆ เพือ่ ประกอบการเรียนการสอนแก่ครู สำ�หรับนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมจะได้รบั การปลูก
ฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ที่เกิดจากการอ่าน โดยกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ใช้ระยะเวลาครั้งละ 2-3 วัน ในส่วนของ
การจัดนิทรรศการหนังสือมีการพัฒนารูปแบบของอุปกรณ์ทใี่ ช้ส�ำ หรับการจัดแสดง เช่น การนำ�ถุงปุย๋ ซึง่ เป็นวัสดุทอ้ งถิน่ ทีม่ อี ยู่
ทั่วไปในทุกครัวเรือน มาเย็บเป็นกระเป๋าสำ�หรับใส่หนังสือที่สามารถนำ�ไปแขวนตามสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก เช่น ใต้ต้นไม้
ใต้อาคารเรียนที่เป็นใต้ถุนโล่ง สนามหญ้า ผนังห้อง เป็นต้น ทั้งนี้จะจัดแสดงหนังสือประกอบกับกิจกรรมการเล่านิทาน การ
เล่าเรือ่ งจากหนังสือ นอกจากนี้ โครงการฯ ได้มอบหนังสือใหม่จ�ำ นวนหนึง่ แก่โรงเรียนเพือ่ นำ�เข้าห้องสมุด โรงเรียนทีเ่ คยได้รบั
บริการตามโครงการนี้ เช่น โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดมหานาม จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนสามัคคีศึกษา โรงเรียนวังวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง โรงเรียน
วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555

121
สมเด็จ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
โครงการฯ นี้ดำ�เนินการมาถึงปัจจุบัน โดยเงินบริจาคที่ได้จากการสะสมเงินทุนทีละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องและจาก
การจำ�หน่ายหนังสือที่ได้รับบริจาค เพื่อไว้เป็นทุนสำ�รองสำ�หรับการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง มีการกำ�หนดผู้รับผิดชอบดูแล
เงินบริจาคและการจำ�หน่ายหนังสือที่ได้รับบริจาคเพื่อจัดสรรเงินสำ�หรับการจัดโครงการหรือการร่วมสมทบการจัดกิจกรรมกับ
โครงการอื่นตามการร้องขอ อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการบริการวิชาการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดโครงการ
พัฒนาห้องสมุดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

บทเรียนที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษที่สำ�นักหอสมุดกลาง มศว ได้ดำ�เนินภารกิจ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งมีการพัฒนาภารกิจให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ ในปี 2541-2542
บรรณารักษ์ของสำ�นักหอสมุดกลางได้ขอรับทุนวิจัยโครงการชนบทศึกษา กลุ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2542 คือ โครงการวิจัยและพัฒนานักอ่านรุ่นเยาว์โรงเรียนประถมศึกษาในชนบท เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ อำ�เภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึง่ มุง่ เน้น
การเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอดแทรกไปกับการเรียนการสอนของครู พบว่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ทำ�ให้นกั เรียนมีนสิ ยั รักการอ่านและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ เป็นไปตามความมุง่ หมายของการ
วิจัย ในการวิจัยครั้งนั้นได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการอ่านให้แก่คณะครูในพื้นที่อำ�เภอปากพลีก่อนจะเริ่ม
การทดลองด้วย (รัตนาพร สงวนประสาทพร. 2542: บทคัทย่อ)
นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาการบริการวิชาการชุมชนได้เป็นภารกิจหลักสำ�คัญประการหนึ่งของห้องสมุด ในปัจจุบัน
การบริการวิชาการชุมชนมีรูปแบบการดำ�เนินงานเป็น 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการทอดผ้าป่าหนังสือเนื่องในพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำ�ปีของมหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดภายใต้โครงการรักการอ่านของ
มหาวิทยาลัย มีขั้นตอนการดำ�เนินงานบริการทางวิชาการ 4 ขั้นตอน คือ
		1..การสำ�รวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชน
		2..การเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำ�หรับการดำ�เนินงาน ได้แก่ การจัดหาหนังสือให้แก่ห้องสมุด และการจัดเตรียมฐาน
ข้อมูลพร้อมจัดการตัวเล่มเพื่อให้บริการ (บางแห่งจัดหาหนังสือให้เท่านั้น)
		3..การดำ�เนินงานตามโครงการ ได้แก่ การปรับปรุงทางกายภาพของห้องสมุดชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน
		4..การประเมินและติดตามผล
สถานที่ที่สำ�นักหอสมุดกลาง 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
อ่างทอง ห้องสมุดโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดวัดไชยภูมิ อำ�เภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ห้องสมุด
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) จังหวัดนครนายก โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร
		 ภาคตะวันออก ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา (เขาสาป) จังหวัดระยอง ห้องสมุดโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจ�ำ ปาทอง
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่ากะบาก ห้องสมุดโรงเรียนซับนกแก้ว จังหวัดสระแก้ว และห้องสมุดโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555

122
		 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม และโรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏั นารามวรวิหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
		 ภาคเหนือ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านนาคอก สาขานาบง ห้องสมุดโรงเรียน
ถิ่นทุรกันดาร อำ�เภอบ่อเกลือ และอำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดน่าน และจังหวัด
อุตรดิตถ์ 4 แห่ง คือ ห้องสมุดโรงเรียนวัดท้องลับแล (ธรรมเนตร์โสภณ) ห้องสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดน 2 แห่ง คือ
ห้องสมุดโรงเรียนบุญธรรมบุญพริ้ง และห้องสมุดโรงเรียนยอดโพธิ์ทอง ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม และศูนย์การ
เรียนรู้สมเด็จย่า อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
		 ภาคใต้ ได้แก่ ห้องสมุด “อนุสรณ์ 100 ชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ” ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา
โครงการที่จัดว่าเป็นกรณีตัวอย่างสำ�คัญของสำ�นักหอสมุดกลาง มศว มี 2 โครงการ คือ โครงการฟื้นฟูห้องสมุด
โรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งจัดขึ้นใน พ.ศ. 2548 หลังจากเหตุการณ์สึนามิ สถานที่จัด คือ อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
สำ�นักหอสมุดกลางได้เสนอโครงการฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่อทางมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการดำ�เนิน
งาน 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดห้องสมุดโรงเรียนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน” มีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ใช้เวลาดำ�เนินการ 1 สัปดาห์ กิจกรรมที่ฝึกอบรมครอบคลุมตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูล
การประเมินทรัพยากรห้องสมุด การปรับปรุงห้องสมุดทางกายภาพ การใช้ห้องสมุดกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการอ่าน การซ่อมหนังสือ การเตรียมหนังสือออกให้บริการ และการสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟูห้องสมุดของโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 เป็นการติดตามและประเมินผลปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการให้คำ�แนะนำ� และระยะที่ 3
เป็นการนำ�หนังสือที่ผ่านการคัดสรรมอบให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (นงนารถ ชัยรัตน์. 2548: 97)
โครงการทีส่ อง คือ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูห้ อ้ งสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา ณ วัดมงคลสามัคคีธมั โมทัย (วัดเขา
สาป) จังหวัดระยอง เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 โดยรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนาห้องสมุดแห่งนี้ สำ�นักหอสมุดกลาง
พร้อมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้ร่วมมือกันสนับสนุนโครงการให้เป็นรูปธรรม
โดยดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพทางกายภาพของห้องสมุด จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุการเรียนการสอนทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของสามเณรและอาจารย์ในโรงเรียน สร้างฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น รวมทั้งฝึกอบรมให้สามเณรสามารถใช้
และดำ�เนินงานห้องสมุดได้ด้วยตนเอง (เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ และสมสกุล บุญกำ�พร้า, 2551: 52) หลังจากการติดตาม
ผลการดำ�เนินงานโครงการระยะที่ 1 เสร็จสิ้น พบว่าจำ�เป็นต้องกระตุ้นและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่สามเณรอย่างต่อเนื่อง
จึงมีการจัดทำ�โครงการระยะที่สอง ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการขยายผลของการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
(1) การปรับปรุงทางกายภาพ ด้วยการเพิม่ พืน้ ทีน่ งั่ อ่านขยายออกไปในสวน (2) การติดตัง้ สายเคเบิลใยแก้วจากตึกเรียนมายัง
ห้องสมุดสำ�หรับการสืบค้นอินเทอร์เน็ต (3) การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ได้แก่ หนังสือ/วารสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (4) การ
จัดกิจกรรมฝึกทักษะการรู้สารสนเทศแก่สามเณร (อารีณะ วีระวัฒน์. 2552: 23) ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้แก่สามเณรใหม่ทุกปีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

แนวทางบูรณาการเพื่อความยั่งยืน

หลังจากการให้บริการวิชาการแก่ชมุ ชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดำ�เนินมาถึงปัจจุบนั เป็นเวลากว่าสิบปี ในปี 2553
สำ�นักหอสมุดกลางตระหนักถึงความสำ�คัญของการนำ�โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับงานวิจัย โดยกำ�หนดแต่งตั้งคณะ
วิจัย ซึ่งประกอบด้วยบรรณารักษ์ชำ�นาญการ จัดทำ�โครงการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เอื้อต่อการให้บริการทางวิชาการที่ยั่งยืนของ
สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ติดตามผลความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานบริการวิชาการ
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แก่โรงเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ และนำ�ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบของการให้บริการวิชาการที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่อไป โดย
แบ่งกลุ่มคณะทำ�งาน ดังนี้
		 ภาคกลาง เป็นการติดตามผลการดำ�เนินงานห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน และห้องสมุดพระพุฒาจารย์
(โต พรหฺมรังสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จังหวัดลพบุรี
		 ภาคเหนือ เป็นการติดตามผลการดำ�เนินงานห้องสมุดโรงเรียนสว้า อำ�เภอสว้า และโรงเรียนปริยัติธรรม วัดดอนมงคลสันติสุข จังหวัดน่าน และห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
		 ภาคใต้ เป็นการติดตามผลการดำ�เนินงานห้องสมุด “อนุสรณ์ 100 ชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ” ณ วัดพระบรมธาตุ
ไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา
		 ภาคตะวันออก เป็นการติดตามผลการดำ�เนินงานห้องสมุดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จังหวัดสระแก้ว และห้องสมุด
โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดเขาสาป) จังหวัดระยอง
โดยภาพรวมจากการติดตามผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมข้างต้น คณะวิจัยได้ร่วมประชุมสรุปข้อมูลเบื้องต้น ซึ่ง
พบว่าปัจจัยสำ�คัญที่เป็นปัญหาของความยั่งยืนนั้นก็คือ บุคลากรที่ทำ�หน้าที่รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากห้องสมุดดังกล่าวล้วนประสบปัญหาด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโดยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรตลอด
เวลา และบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีใ่ หม่ยงั ขาดความรูแ้ ละทักษะด้านการจัดการห้องสมุด จึงสรุปแนวทางการแก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว โดยสำ�นักหอสมุดกลางควรจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปของการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานห้องสมุด เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่จะดำ�เนินงานห้องสมุด ดังนั้น คณะวิจัยจึงได้ทดลองแนวทางแก้ปัญหาการบริการ
วิชาการแบบยั่งยืนในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “หนึ่งตำ�บล หนึ่งมหาวิทยาลัย” ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มอบหมายให้สำ�นักหอสมุดกลาง มศว ดำ�เนินงาน โดยกำ�หนดให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนรับบริการ
คณะวิจัยจึงทดลองใช้รูปแบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดภายใต้โครงการรักการอ่านของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ในโรงเรียนประถมศึกษา
ขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำ�นวนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) อำ�เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ในการอบรม การอบรมจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 มีนาคม 2555 เป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งคณะวิจัยสามารถนำ�ผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการดำ�เนิน
งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของสำ�นักหอสมุดกลางต่อไป
การดำ�เนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งใช้
เวลาในการอบรมจำ�นวน 3 วัน ฝึกอบรมแก่ครูบรรณารักษ์ ครูภาษาไทยหรือครูที่ร่วมรับผิดชอบภาระงานห้องสมุด โดย
กำ�หนดรูปแบบและเนื้อหาของการอบรม ดังนี้
1..การซ่อมหนังสือ ได้แก่ การเสริมปกให้แข็งแรง การเข้าปกหนังสือ การเย็บเล่ม และการสร้างหนังสือทำ�มือ โดย
เน้นการใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการซ่อมหนังสือแนวใหม่ของสำ�นักหอสมุดกลาง ได้ปฏิบัติจริง
มีการนำ�เสนอผลงานของผูร้ บั การอบรม รวมทัง้ การร่วมอภิปรายเกีย่ วกับการประยุกต์วธิ กี ารซ่อมหนังสือและประโยชน์ทไี่ ด้รบั
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำ�เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในโรงเรียนของตนได้อย่างแท้จริง
2..การวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการ เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือ หลัก
เกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือ โดยการบรรยายและมีแบบฝึกหัดฝึกการวิเคราะห์และวินจิ ฉัยเนือ้ หาของหนังสือ
เพือ่ ตัดสินใจในการลงรายการและจัดหมวดหมูห่ นังสือ และแนะนำ�โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัตทิ ไี่ ม่เสียค่าใช้จา่ ย เพือ่ เป็นทาง
เลือกให้แก่โรงเรียนที่ยังไม่มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
3..การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้เรียนรูก้ ารนำ�กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอดแทรกในการเรียนการ
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สอนสำ�หรับนักเรียนจากการสาธิตเทคนิคและวิธกี ารในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การเล่านิทานประกอบอุปกรณ์และกิจกรรม เช่น
เชือก การพับกระดาษ เป็นต้น การสร้างเรื่องจากภาพ (การเขียนเรื่อง) และการสร้างภาพจากเรื่องราวที่เล่า (หนังสือทำ�มือ)
ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทีจ่ ดั ในครัง้ นี้ พบว่าคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่พงึ พอใจต่อ
รูปแบบและเนื้อหาทั้งสามด้านที่ทีมบุคลากรสำ�นักหอสมุดกลาง มศว นำ�เสนอและได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้ารับการ
อบรมส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมที่ฝึกอบรม ได้แก่ การซ่อมหนังสือ การวิเคราะห์หมวด
หมูแ่ ละการลงรายการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาก่อน นอกจากนีค้ ณะวิจยั สามารถใช้รปู แบบการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การดังกล่าวไปทดลองซ้ำ�กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่กำ�หนดในงานวิจัยเพื่อค้นหาว่า แนวทางตามความคิดข้างต้นส่งผลต่อกลุ่มห้อง
สมุดโรงเรียนอืน่ เช่นกันหรือไม่ ซึง่ สำ�นักหอสมุดกลาง มศว มีภารกิจต้องติดตามผลการฝึกอบรมเพือ่ หาแนวทางพัฒนาทักษะ
และความรู้ด้านห้องสมุดที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของครูบรรณารักษ์มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้รับการอบรมสามารถ
นำ�ความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลสู่การปฏิบัติจริงในการเรียนการสอนและที่ห้องสมุดโรงเรียนของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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