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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   พระองค์ทรง                        
เป็นพระมหากษัตริยราชเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ มีพระราชอัธยาศัยและพระราชจริยวัตรอันงดงาม
บริสุทธิ์ผุดผ่อง ในทศพิธราชธรรม ได้ทรงมีพระราชหฤทัยที่เอ้ืออาทรห่วงใยผูกพันอย่างลึกซึ้ง                     
ต่อพสกนิกรไทย ทั่ วประเทศพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาเป็นเรื่องหนึ่ งที่ทรงปฏิบัติ                        
พระราชกรณียกิจสืบเนื่องมาโดยล าดับ พระบรมราโชวาทมากมายที่ทรงแนะแนวทางและให้มุมมอง
เกี่ยวกับการศึกษาไว้ชัดเจน ดังเช่น พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่สมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ   
ในโอกาสเข้ากราบทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทฯ เมื่อ พ.ศ. 2514 ความตอนหนึ่งว่า  

“ …หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา ท ามา คิดมา       
แต่โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งส าคัญ เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน…”  

ค าว่า “เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้” หมายความว่า เป็นแหล่งสะสมความรู้ พระองค์ท่าน
ชี้ให้เห็นว่า หนังสือเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์ก้าวหน้าโดยแท้ ฉะนั้น ถ้าผู้ใดไม่ชอบอ่านหนังสือคงต้องรีบท า
แต่ตอนนี้  เพราะหนั งสื อเปรียบเสมือนธนาคารความรู้และออมสิน มีแต่ดอกเบี้ ยงอกเงย                   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์ พระแม่เจ้าของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
ก็ทรงเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในเรื่องการอ่าน การค้นคว้าหนังสือนี้ได้ทรงถ่ายทอดมายังพระราชธิดา               
ในพระองค์คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสิ่งที่คุ้นชินตาพสกนิกรชาวไทย        
ที่เห็นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติจนเป็นส่วน
หนึ่งของพระองค์ท่าน คือ ภาพที่ทรงอ่านหนังสือหรือไม่ก็ทรงจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงพบเห็นเป็น
ประจ า ปัจจุบันมีพระราชนิพนธ์ของพระองค์พิมพ์รวมเล่มนับเป็นร้อย ๆ เล่ม (ธวัชชัย มีประเสริฐ . 
2552 : 2) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์เชิญชวน
ให้ “ร่วมกันท าให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้” ในการเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมสมัชชาสากล
ว่าด้วยการศึกษาผู้ใหญ่ เมื่อวันที่  12 มกราคม 2533 และในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “ห้องสมุด             
ในทัศนะของข้าพเจ้า” ได้ทรงกล่าวว่า  

“…ความรู้ของมนุษย์เป็นมรดกตกทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ  เมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้น
ตัวอักษรขึ้น ผู้มีความรู้ก็ได้บันทึกความรู้ของตน สิ่งที่ตนค้นพบเป็นจารึกหรือเป็นหนังสือท าให้บุคคล
อ่ืนในสมัยเดียวกัน หรืออนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาทราบถึงเรื่องนั้น  ๆ และได้ใช้ความรู้เก่า ๆ           
เป็นพ้ืนฐานที่หาประสบการณ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นความก้าวหน้า เป็นความเจริญสืบต่อไป ห้องสมุด 
เป็นสถานที่เก็บเอกสารต่าง ๆ อันเป็นแหล่งความรู้ดังกล่าวแล้ว จึงเรียกได้ว่าเป็นครูเป็นผู้ชี้น าให้เรา  
มีปัญญาวิเคราะห์วิจารณ์ ให้รู้สิ่งที่ควรรู้ อันชอบด้วยเหตุผลได้ ข้าพเจ้าอยากให้เรามีห้องสมุดที่ดี               
มีหนังสือครบทุกประเภทส าหรับประชาชน หนังสือประเภทที่ข้าพเจ้าคิดว่าส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ
หนังสือส าหรับเด็ก วัยเด็กเป็นวัยเรียนรู้ เด็ก ๆ ส่วนใหญ่สนใจที่จะทราบเรื่องราวต่าง ๆ แปลก ๆ 
ใหม่ ๆ อยู่แล้ว ถ้าเรามีหนังสือที่มีคุณค่า ทั้งเนื้อหาและรูปภาพให้เขาอ่าน ให้ความรู้และความบันเทิง 



2 

เด็ก ๆ จะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ที่รอบรู้ มีธรรมประจ าใจ มีความรักบ้านเมืองมีความ
ต้องการปรารถนาจะท าแต่ประโยชน์ที่สมควร...” 

ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญดังทรงกล่าว กรมการศึกษานอกโรงเรียนด้วยความร่วมมือ
ของชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้ด าเนินโครงการจัดสร้างห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 ที่ให้จัดสร้าง
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช -
กุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา ในปี พ.ศ. 2534 ในระยะแรกมีจ านวน 37 แห่ง และต่อมา
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีระหว่าง พ.ศ. 2534 - 2543 ได้ด าเนินการจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับ
ช่วงเวลาที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งการส่งเสริมการรู้หนังสือ ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แต่ละแห่งจัดสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จงรักภักดีและความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ                    
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งแต่ละแห่งมีความแตกต่างเป็นพิเศษจากห้องสมุด
ประชาชนอ า เภอทั่ ว ไป  กล่ าวคื อ  เป็ นศูนย์ รวบรวมหนั งสื อพระราชนิ พนธ์ของสม เด็ จ               
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมีห้องเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอพระราชประวัติพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ
ประชาชนชาวไทย (สุมาลี ขุนขจี.  2556 : 2) นอกจากนี้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”                      
ยังเป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ที่มุ่งจัดกิจกรรมการบริการให้สมบูรณ์ตามบทบาทที่ได้
ก าหนดไว้ ตามระเบียบของกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2535                 
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน หมายถึง การจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และ
ค้นคว้าวิจัย โดยจัดให้มีบริการหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ รวมทั้งกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า ด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านห้องสมุดเคลื่อนที่        
สู่ชุมชนด้านส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนตามความรู้และความสนใจด้านครอบครัวสัมพันธ์และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน หมายถึง 
การจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมด้าน                  
แนะแนวการศึกษานอกโรงเรียน จัดบริการชุดทดลองและชุดสาธิต จัดพ้ืนที่ส าหรับบริการตาม
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการจัด
กิจกรรมของชุมชน หมายถึง การจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งบริการแก่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม
การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์ประชาคมโดยจัดให้บริการสถานที่ประชุม สัมมนา            
การแสดงผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมของเด็กและครอบครัว รวมถึงการจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของ
ชุมชน โดยเน้นด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมวันส าคัญตามประเพณี                      
การส่งเสริมการด าเนินงานเชิงธุรกิจในห้องสมุด การส่งเสริมการจัดนันทนาการ การจัดสวนสุขภาพ 
สถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่น และกิจกรรมชุมชนอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง การจัดห้องสมุดให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการเชื่อม
ประสานระหว่างห้องสมุดกับแหล่งความรู้ในชุมชนอ่ืน เช่น ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน สถานศึกษา 
แหล่งประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น โดยพัฒนาการผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดท า
เอกสารเพ่ือแลกเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามห้องสมุดเครือข่ายในชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกอบรม 
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เพ่ือขยายการบริการของห้องสมุดไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพ่ือให้            
มีศั กยภาพในการพัฒ นาประเทศชาติ ให้ รุ่ ง เรืองสื บ ไปตามพระราชปณิ ธานของสมเด็ จ                       
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดจึงมุ่งเน้น                        
การส่งเสริมตามภารกิจตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติแก่
ชุมชนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ แก่สาธารณชน (สถาบันส่งเสริมและ                 
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้.  2552 : 1) ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542                 
ได้บัญญัติไว้ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา ตามนัย มาตรา 25 ได้บัญญัติไว้ว่า“รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ”    
จึงถือได้ว่าห้องสมุดจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดให้มีข้ึนอย่างสมบูรณ์ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนด                   
ทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ ให้แก่ ปัจเจกครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติโดยใช้แนวคิดและทิศทางพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพทั้ง 6 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ   
ทุนทางการเงิน ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม มาใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญา นอกจากนี้แล้ว แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม                    
ของทุกภาคส่วน เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและ                    
ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ ซึ่ งส านักงาน กศน. ได้มีนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน              
ในปีงบประมาณ 2559 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งก าหนดไว้ในจุดเน้นการด าเนินงาน ข้อ 4.2 มุ่งเน้นการส่งเสริมเกิดชุมชน              
รักการอ่าน “สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้” ในรูปแบบหมู่บ้าน/ชุมชนแห่งการอ่าน อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน และบ้านหนังสือชุมชน (ส านักงาน กศน.  2559 : 1) โดยมุ่งพัฒนาคนไทยให้มีนิสัย
รักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  ปลูกฝังและสร้าง เจตคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน ส่งเสริม        
ให้มีการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่าน ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยสนับสนุน            
การพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย เช่น ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น 
    จากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดในประเทศไทย เช่น การประเมินผล                  
การด าเนินการงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย  (ชุติมา สัจจานันท์ และคณะ.  2550 : 15) 
พบว่าห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่มีผลการด าเนินการงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของ
คณะวิจัยสาเหตุส าคัญเพราะขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ องค์ประกอบรองลงมาที่ท า
ให้ห้องสมุดประชาชนตกเกณฑ์มาตรฐาน คือ เรื่องการประชาสัมพันธ์กล่าวคือห้องสมุดส่วนใหญ่ยัง
อ่อนการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้บริการรู้ว่ามีอะไรให้บริการบ้างในห้องสมุดของตน             



4 

ซึ่งสอดคล้องกับแบบสอบถามที่เก็บจากผู้ใช้บริการที่  พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการยังไม่ทราบข้อมูล  
ด้านการบริการของห้องสมุด และปัจจัยที่ส่งผลให้ห้องสมุดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาจากหลาย
ประเด็นด้วยกัน  เช่น  งบประมาณ  บุคลากร การประชาสัมพันธ์  สถานที่ตั้ ง ความต้องการ              
ของผู้ใช้บริการ เรื่องดังกล่าวได้แสดงให้เห็นสภาพปัญหาต่าง ๆ ของห้องสมุดประชาชนเป็นอย่างมาก 
สรุปได้ว่าปัญหาหลัก ๆ ได้แก่ สถานที่ตั้งห้องสมุด อยู่ห่างไกลชุมชน การเดินทางไปมาไม่สะดวก 
อาคารมีลักษณะคับแคบเกินไป ชั้น/ตู้วางหนังสือมีไม่เพียงพอ วารสาร นิตยสารมีไม่เพียงพอบุคลากร
มีจ านวนน้อย ภายในห้องสมุดขาดการรักษาความสะอาดห้องสมุด  ภายในร้อนอบอ้าว ลักษณะ
ภายนอกไม่มีการปรับปรุงให้สวยงาม ไม่มีสถานที่จอดรถส าหรับผู้ใช้บริการ มีเสียงดังรบกวนจาก
ภายนอก  จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2555 – 2556 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
2557 : 8) พบว่าคนไทยมีสถิติการอ่านหนังสือ 37 นาทีต่อคน ต่อปี และมีการอ่านหนังสือจาก
ห้องสมุดประชาชน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.9% ต่อปี 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต ด าเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โดยเริ่มก่อตั้งห้องสมุดรุ่นแรก จ านวน 37 แห่ง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ                     
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่พระชนมายุ 36 พรรษา ในปี พ.ศ. 
2534 และวางแผนจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”                              
96  แห่งทั่วประเทศ ส าหรับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชด าเนินทรงเปิด เป็นล าดับที่ 94 เมื่อวันที่                
7 ต.ค. 2558  
 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากความจงรักภักดี
ของประชาชนภายในจังหวัด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553         
จากองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ และงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นจ านวนเงิน 
7,050,000 บาท ภายหลังจากระหว่างการก่อสร้างฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์    
สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพ่ือทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมส าหรับน าไปประกอบพิธี
ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการ วางศิลาฤกษ์โดยนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาและได้รับพระเมตตา
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชด าเนินทรงเปิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2558 เป็นล าดับที่ 94  ในจ านวน 96 แห่งของประเทศ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อ าเภอ
หนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. แต่ในสภาพแรก
เปิดจนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2556 – 2558) ผลการด าเนินงานจากรายงานผลการด าเนินงานของ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(เอกสารอัดส าเนา . 2558 : 2) พบว่า มีคนเข้ามาใช้บริการประมาณ 100 – 150 คนต่อเดือน             
มีสมาชิกห้องสมุดจ านวน 430 คนซึ่งเป็นจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการที่จะให้บริการ 
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แม้ว่าจะท าหนังสือออกประชาสัมพันธ์  และจัดท าแผ่นพับไปยังหน่วยราชการต่าง ๆ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แล้ว ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเข้ามาใช้บริการ ทั้งที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ส าคัญ ถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา                   
ที่ส าคัญส าหรับประชาชนในพื้นท่ี และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 
    จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยในฐานะ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
จัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน ตามบทบาทที่ได้ก าหนดไว้ ได้ตระหนักในสภาพปัญหาการบริการ จ านวนการเข้ามาใช้
บริการของผู้รับบริการและจ านวนสมาชิกของห้องสมุด ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่ต้องรีบ
ด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพราะผู้ใช้บริการเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จของ
ห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  มีความจ าเป็นต้อง
สร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน เพ่ือการด าเนินงานที่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้ศึกษาเอกสาร 
แนวคิ ด  ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพ่ื อน ามาเป็ นกรอบ ในการ สร้ างยุ ท ธศาสตร์                     
การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ และน า
ยุทธศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์                   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้มีผู้เข้ามาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.  สภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่างไร 
 2.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองกี่    
จังหวัดบุรีรัมย์ ควรเป็นอย่างไร 
 3.  ผลการประเมินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์   
   2. เพ่ือสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอ
หนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์   

3. เพ่ือประเมินผลยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”                    
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์    
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ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 1. ได้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์   
 2. บรรณารักษ์ห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีคุณภาพและสามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
     1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารต่าง  ๆ             
ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน    
“เฉลิมราชกุมารี” เพ่ือเป็นกรอบในการสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน                    
“เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์   
  2. ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
   ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  
   1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
    ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ  ได้แก่ ผู้ใช้บริการ  
ภาคีเครือข่าย และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุารี” อ าเภอ                 
หนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน  569  คน 
    กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหา ได้แก่  ผู้ ใช้บริการห้องสมุด                      
ภาคีเครือข่าย และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการด าเนินงานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอ                   
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 220 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie 
และ Morgan ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายให้ได้กลุ่มตัวอย่าง   
   2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ซึ่งได้มาจาก                 
ผู้ก าหนดนโยบาย  ผู้บริหารการศึกษา และผู้ก าหนดทิศทางของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
ที่มีประสบการณ์ท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
   ระยะที่ 2 ผู้วิจัยท าการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์     
การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  อ าเภอหนองกี่  จั งหวัดบุ รีรัมย์                          
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 คน ซึ่งได้มาจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
   ระยะที่ 3 ผู้วิจัยท าการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพ่ือตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุด                          
“เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 23 คน ประกอบด้วย 
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ตัวแทนผู้ใช้บริการห้องสมุด ตัวแทนภาคีเครือข่าย และตัวแทนกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการด าเนินงาน
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์   
      3. ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
      ระยะที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและ                  
ความต้องการในการสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”                  
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์   
      ระยะที่  2 ตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา คือ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม                   
และความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”                   
และความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์     
   ระยะที่  3 ตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษา คือ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการน า
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และความคิดเห็นเกี่ยวกับ                    
ความเป็นประโยชน์ของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”                  
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์     
 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการวิจัย ดังนี้ 
     4.1 ระยะที่ 1 ด าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559 
     4.2 ระยะที่ 2 ด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 
     4.3 ระยะที่ 3 ด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2559 
  
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน          
“เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย  ที่เก่ียวข้องมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุด   
  2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุด  ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุด  ของ นันทรัตน์ 
เจริญกุล (2551)  จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2552)  ช านาญ เหล่ารักผล (2553)  สุปรีชา กมลาศน์ 
(2553) อดิศร บาลโสง (2557)  เดือนเพ็ญ โต่นวุธ (2559)  เคอร์โตและปีเตอร์ (Certo and  Peter. 
1991) เบ็ทแมนและสเนล (Bateman and Snell.  1999) มินซ์เบิร์ค (Mintzberg.  1994) เดวิส  
(Davis.  2000)  สมาน อัศวภูมิ (2554)  เดวิด  (David.  2014)  สุวิทย์  มูลค า (2548)  วันชัย มีชาติ 
(2549)  เบ็ทแมนและสเนล (Bateman and Snell.  1999)  สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2543)                
เคอร์โตและปีเตอร์  (Certo and Peter.  1991)  ศิริชัย กาญจนวาสี และคนอ่ืน ๆ (2553) คอทเลอร์
และเมอร์ฟี ่ (Kotler and Murphy.  1981)  วัตนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ (2546) 
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  3. บริบทของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์   
       จากนั้นน าสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์  สังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากข้อ 1 – 3 น ามาจัดท าร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังนี้  
      3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย 
     3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริการ/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาห้องสมุด 
     3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการระดมทรัพยากรในการด าเนินการ 
     3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร 
     3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
     3.7 ยุทธศาสตร์ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
     3.8 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคารสถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
     เพ่ื อน าไปสู่ การวิจั ยและพัฒ นายุทธศาสตร์การบริหารจัดการประชาชน                       
“ เฉลิมราชกุมารี ”  อ า เภอหนองกี่  จั งหวัดบุ รี รัมย์  โดยใช้กระบวนการวิจั ยและพัฒ นา                           
ตามกระบวนการพัฒนา 3 ระยะ  กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังภาพประกอบ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระยะที่  2                                
การสร้างยุทธศาสตร ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพประกอบ  1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ระยะที่  1                                   
การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ 

ศึกษำ 

ระยะที่  3                                               
การประเมินผลยุทธศาสตร ์

 

dki เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
การบริหารจัดการห้องสมดุประชาชน 
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนห้องสมดุ
ประชาชน  
 
SWOT บริบท วสิัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ พันธกิจและยุทธศาสตร ์
 
องค์ประกอบยุทธศาสตร ์
1) ด้านการมีส่วนรว่มของชุมชน และภาคี
เครือข่าย 2) ด้านการส่งเสริมการบริการ            
/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   
3) ด้านการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาหอ้งสมุด 4) ด้านการระดม
ทรัพยากรในการด าเนินการ  5) ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 6) ด้านการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์7) ด้านการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล 8) ด้านการพัฒนา
อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
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วัตถุประสงค์ 
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การมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย     

การส่งเสริมการบริการ/การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  

การน าเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาห้องสมุด  

การระดมทรัพยากรในการด าเนินการ   

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์

การพัฒนาอาคารสถานที ่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

แนวด าเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ     
 1. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด หมายถึง แนวทาง วิธีการ รูปแบบการตัดสินใจ 
หรือแผนปฏิบัติการที่ผู้บริหาร บรรณารักษ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้ประชาชนและผู้สนใจมาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น                    
ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และภาคีเครือข่าย 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริการ/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
3) ยุทธศาสตร์ด้านการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาห้องสมุด 4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ระดมทรัพยากรในการด าเนินการ 5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร 6) ยุทธศาสตร์
ด้านการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 7) ยุทธศาสตร์ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  และ 8) 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  1.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และภำคีเครือข่ำย หมายถึง การส่งเสริม           
ให้ประชาชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การสร้าง
ความตระหนักร่วมกัน การร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาร่วมกัน ตลอดจนการร่วมรับผลประโยชน์โดยการสร้างจิตส านึกให้ทุก ๆ คนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เป็นเจ้าของในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
     1.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริกำร/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
หมายถึง    การให้บริการของห้องสมุดประชาชน ประกอบด้วย บริการการอ่าน บริการยืม – คืน บริการ
หนังสือจอง บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด บริการตอบค าถามและช่ วยการค้นคว้า บริการแนะแนว               
การอ่าน บริการสอนการใช้ห้องสมุด บริการสืบค้นฐานข้อมูล   บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการ
ข่าวสารทันสมัย บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และบริการขอใช้
สถานที่ประชุม  
      1.3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยี สำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำห้องสมุด หมายถึง 
การน าข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ทุกสาขา ซึ่งได้มีการจัดรวบรวมแล้วบันทึกลงในสื่อหรือวัสดุทั้งในรูป           
สิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม และเป็นการ
น าเอาเทคโนโลยีมาจัดการในกระบวนการด าเนินงานสารนิเทศหรือสารสนเทศในระยะต่าง ๆ ตั้งแต่การ
เสาะแสวงหา การวิเคราะห์  การจัดเก็บและการเผยแพร่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ความถูกต้อง                     
ความแม่นย า ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ น ามาใช้ประโยชน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
  1.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำร หมายถึง แนวทาง วิธีการใน
การจัดหางบประมาณ ซึ่งน ามาใช้ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้มีประสิทธิผล 
  1.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร หมายถึง แนวทาง วิธีการในการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
อบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสาร เป็นต้น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   
  1.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ หมายถึง การประชาสัมพันธ์ภายใน
ห้องสมุดเป็นการสื่อสารภายในองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร รวบรวมข้อมูล จูงใจ 
ชักชวน แนะน าให้ค าปรึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมงาน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยมี
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วิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูด การสื่อสาร การจัดท าเอกสารภายใน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดท าโปสเตอร์ ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การส ารวจทัศนคติและ                   
ความคิดเห็นของบุคลากร และการใช้สื่อสังคมออนไลน์   

1.7 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรนิ เทศ ติดตำม และประเมินผล  หมายถึง ขั้นตอนหรือ
กระบวนการท างานและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพ่ือให้การแนะน าช่วยเหลือ มีขวัญก าลังใจ 
ส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาการด าเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพห้องสมุด
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการของห้องสมุดประชาชน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
       1.8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง 
แนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ส าหรับอ่านและศึกษาค้นคว้า แบ่งเป็นพื้นที่ที่มีบรรยากาศเงียบสงบ และ
อาจมีพ้ืนที่ส าหรับใช้เสียงในการศึกษาเป็นกลุ่ม มีโต๊ะเก้าอ้ีหลายรูปแบบ นั่งได้สบาย และมีห้องส าหรับ
การศึกษาเดียวและกลุ่ม พ้ืนที่พักผ่อนเป็นพื้นที่บริการอ่านวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์  
มีบรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเอง ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน อาจจัดให้มีมุมกาแฟไว้บริการ และ
พ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น พ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ  ห้องฉาย VCD ร้านอาหาร ร้านขาย
ของที่ระลึก มุมพบปะ ซ่ึงอาจใช้เสียงได้ในระดับหนึ่ง 
 2. ห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี”  หมายถึง  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. บรรณำรักษ์ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
ในต าแหน่งบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
 4. ผู้ใช้บริกำรของห้องสมุด หมายถึง  ผู้ใช้บริการของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

5. ภำคีเครือข่ำยของห้องสมุด  หมายถึง  หมายถึง  บุคคล ครอบครัว ชุมชม องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถานศึกษาท่ีเป็นภาคีเครือข่ายของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 101 ภาคีเครือข่าย 

6. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกำรด ำเนินงำนห้องสมุด หมายถึง ผู้เกี่ยวข้องการด าเนินงานห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ผู้ให้บริการ นักวิชาการ นักวิชาชีพ
บรรณารักษ์ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ครู กศน.ต าบล  
ในอ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 


