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บทนำ 

หองสมุดกับการเรียนรูตลอดชีวิต 

การเรียนรูตลอดชีวิต 

 “การเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรูที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” 
 การเรียนรูตลอดชีวิตจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองคกร
ตาง ๆ เนื่องจากสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแงมุมของชีวิต
มนุษยผูคนในสังคมแหงการเรียนรูจึงควรนำการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่องและเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการ  
ตาง ๆ อยูเสมอ อันนำไปสูคุณภาพการปฏิบัติงานและการบริการที่เปนเลิศ อยางไร
ก็ตาม การเรียนรูตลอดชีวิต การมีคานิยมที่ถูกตองในเรื่องการเรียนรูจะทำให  
คนไทยสามารถปรับตัวอยูในโลกปจจุบันได ซึ่งการเรียนรูตลอดชีวิตประกอบดวย
หลักสำคัญ 4 ประการคือ  
 1.  การเรียนเพื่อรู  
 2.  การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง  
 3.  การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน  
 4.  การเรียนรูเพื่อชีวิต 
 จะเห็นไดวาการเรียนรูตลอดชีวิตมีความสำคัญตอชีวิตมนุษย แหลงการ
เรียนรูมีหลากหลาย รวมถึงหองสมุดที่เปนแหลงรวมองคความรู เอื้อใหเกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู ตอยอดความรู และเปนฟนเฟองสำคัญในการสรางเสริมกระบวนการ 
เรียนรูตลอดชีวิต 
หองสมุดกับการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ในโลกยคุปจจุบนัเปนยคุขาวสารขอมลูทีท่ัว่โลกสามารถท่ีจะรบัรูขาวสารได   
ภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงมีผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญทัดเทียมกับ
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อารยประเทศท้ังหลาย ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา จึงมี
ความจำเปนที่จะตองพัฒนาคน ในประเทศใหเปนคนรักการอาน รักการเรียนรู และ
พฒันาสงัคมไทยใหเปนสงัคมท่ีมคีวามรูเปนฐาน ซึง่ในปจจบุนัการแสวงหาความรูนัน้  
หาไดไมยาก เนื่องจากความรูมีมากมาย หลากหลายและมีเทคโนโลยีที่กาวหนาเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ไดอยางไมจำกัด จนทำให
ประชาชนสามารถใชประโยชนในการเรยีนรูไดตลอดชวีติ หองสมดุจงึเปนทางเลอืกหน่ึง  
ในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร 
ความรู และวิชาการตาง ๆ ที่ทันสมัยทันตอเหตุการณ สามารถคนควาหาความรู   
ไดอยางหลากหลายตามความสนใจและความตองการของตนเอง และบุคลากรที ่ 
ขับเคลื่อนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต คือ บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด
นั้นเอง ภาระงานของบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด ถือเปนบทบาทท่ีสำคัญ  
ในการดำเนินงานหองสมุด มีดังนี้ 

บทบาทหนาที่ของบรรณารักษ 

 บรรณารักษ คือ ผูนำของหองสมุดประชาชนแตละแหง ภารกิจของ  
บรรณารักษ คือ การนำนโยบายการดำเนินการหองสมุดประชาชนไปปฏิบัติให
บังเกิดผล กอใหเกิดการบริการที่หลากหลาย เปนไปตามความตองการของกลุม  
เปาหมาย บรรณารักษเปนผูดูแลรับผิดชอบหองสมุดประชาชนทางดานกายภาพ 
หรือที่เรียกวาโครงสรางพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกหองสมุดมีหนาที่จัดเตรียม
และสรางสรรคการบริการสื่อทุกประเภทและ จัดกิจกรรมสงเสริมการอานให  
หองสมุดมีชีวิตชีวา 
 เจาหนาท่ีหองสมุด คือ บุคคลสำคัญที่เปนผูชวยเหลือ หรือปฏิบัติหนาที่
แทน ในกรณีที่ไมบรรณารักษ หรือมีบรรณารักษแตบรรณารักษไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได 
 กลาวไดวา ทั้งบรรณารักษและเจาหนาท่ีหองสมุดตางก็มีความสำคัญใน
ฐานะ ผูขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการหองสมุดประชาชนใหไปถึงกลุมเปาหมาย
นั้นเอง โดยมีภาระงานหลัก ๆ ได 6 ดาน ดังนี้คือ 
 1. บริการยืม-คืนหนังสือและสื่ออื่น ๆ เปนกิจกรรมที่ประชาชนสามารถยืม
หนังสือและสื่อตาง ๆ ไปอานและไปศึกษา และนำกลับมาคืนตามกำหนด 
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 2. บริการชวยคนควาและตอบคำถาม เปนกิจกรรมที่บรรณารักษและ  
เจาหนาที่หองสมุดจะชวยเหลือประชาชนผูมาใชบริการใหศึกษาคนควาไดงายขึ้น 
โดยมีบรรณารักษหรืออุปกรณในการอำนวยความสะดวกในการสืบคน เชน บัตร  
คำ โปรแกรมการสืบคนจากคอมพิวเตอร 
 3. บริการสงเสริมการอานและการใชสื่อ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริม
การอานและการใชสื่อ เชน การแนะนำหนังสือที่นาสนใจและสื่อใหม ๆ การเชิญ  
ผูเขียนหรือผูประพันธไปพบสมาชิกในบางโอกาส 
 4. บริการตามความตองการเฉพาะ เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนภายในหองสมุด
เพื่อบริการกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย เชน มุมเด็ก มุมสืบคนอินเทอรเน็ต 
มุมดูหนัง ฟงเพลง มุมกาแฟ หองคาราโอเกะ เปนตน 
 5. บริการนอกหองสมุดหรือชุมชน เปนกิจกรรมที่จัดบริการใหบริการใน  
รูปแบบหองสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่ดึงชุมชนเขามาเปน  
เจาภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 ดังจะเห็นไดวา บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดมีความสำคัญในฐานะ 
ผูขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานหองสมุดประชาชนใหไปถึงกลุมเปาหมาย   
โดยวิธีการตาง ๆ ดังนั้น บรรณารักษยุคใหมควรมีแนวคิดที่เปดกวาง กลาคิดกลาทำ
สิ่งใหม ๆ เพื่อสรางภาพลักษณของงานหองสมุดที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน 
ความตองการของผูใชบริการ บรรณารักษจึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. เปนนักคิด บุคคลที่ชอบคิดและวางแผนสิ่งตาง ๆ ใหเกิดการเรียนรู 
และ จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางไมจำกัด อยูเพียงภายในหองสมุดเทาน้ัน   
ตรงกันขาม ภายนอกหองสมุดหรือสถานที่หางไกลออกไปก็สามารถจัดกิจกรรมได 
รูจักคิดที่จะนำกิจกรรมตาง ๆ ไปตอยอดใหเกิดการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 2. นักแสวงหาและสรางเครือขาย สามารถสรางเครือขายการใหบริการได
กวางขวางยิ่งขึ้น จากการจัดกิจกรรมสามารถสรางทีมงาน ที่มีคุณภาพทั้งภายนอก
และภายในหองสมุดที่มีความเขมแข็ง เพราะไดรวมงานหลายขั้นตอน และได  
รวมมือกับหลายหนวยงาน หลายระดับ มองเห็นชองทางและสามารถสราง  
เครือขายไดมากข้ึน ตลอดจนการเรียนรูที่จะอยูและทำงานรวมกัน 
 3. นักประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธเปนเสมือนหนาตาขององคกร เชน
เดียวกับบรรณารักษเปรียบเสมือนหนาตาของหองสมุด ซึ่งการสรางภาพลักษณที่ดี



4

ของหองสมุดสวนหนึ่งตองใชความสามารถของบรรณารักษ มีบุคลิกภาพเปนมิตร 
ยิ้มแยมแจมใส ทักทายชวยเหลือ ไมรอใหผูใชบริการรองขอ 
 4. เปนนักพัฒนา บรรณารักษ ตองมีการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู   
ใฝหาความรูตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการพัฒนาตนเองใหมีทักษะ  
ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อนำมาใชใหเกิดประโยชนในการดำเนินงาน ใหทัน
ตอสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงไป 
 5. เปนนักการตลาด บรรณารักษในปจจุบันจะตองเปนผูที่ทำหนาที่ในการ
ใหบริการเชิงรุก แทนการตอบสนองผูใชในเชิงรับ คือจะตองรูความตองการของผูใช 
วาผูใชตองการอะไร แลวดำเนินการจัดหา และกระตุนสงเสริมใหเกิดการใชบริการ 
เพื่อใหหองสมุดกลายเปนแหลงการเรียนรูที่สำคัญที่อยูในใจของผูใชเสมอ 
 6. เปนนักบูรณการ บรรณารักษตองมีความสามารถในการนำความรูมา
ผสมผสานกับระบบเทคโนโลยี และนำมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากที่สุด 
 7. มีจิตบริการ หัวใจสำคัญของงานหองสมุดคือ งานบริการ บรรณารักษ
จึงตองมีจิตใฝบริการ ใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส ใหความเสมอภาค
เทาเทียมกันตอผูใชบริการทุกคน 
 จากคุณลักษณะของบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด ที่เปนนักพัฒนา   
มีการพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการนำความรูที่ทันสมัย แปลกใหม นำมาใชให  
เกิดประโยชนในการดำเนินงาน เทคโนโลยีจึงเปนเครื่องมือที่จำเปนในการพัฒนา
งานหองสมุดใหเปนหองสมุดยุคใหม 

เทคโนโลยีกับการบริหารงานหองสมุด 

 หองสมุดเกี่ยวของกับการจัดการและการบริหารสื่อการเรียนรูทั้งสาม
ประเภท คือ สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือในการ 
 จัดเก็บ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานหองสมุดจึงมีความ
จำเปน จะเห็นไดจากหองสมุดที่นำเอาเทคโนโลยี รวมถึงระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาสนับสนุนการดำเนินงานบริการดานหองสมุด รองรับการใหบริการ
ของประชาชน เชน     
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 1.  ระบบบริการยืม – คืน ทรัพยากรดวยแถบรหัสบารโคด 
 2.  ระบบบริการสืบคนขอมูลทรัพยากร 
 3.  ระบบตรวจเช็คสถิติการใชบริการหองสมุด  
 4.  ระบบตรวจเช็คสถิติการยืม – คืนทรัพยากร 
 จากการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริการ สงผลใหการเนินงานเปนไป  
อยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ ซึ่งรวมถึงประโยชนที่ผูใช
บริการไดรับจาการใชเทคโนโลยี ในการเรียนรู เชน การเรียนศิลปะโดยการหัด  
วาดรูปใชโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม 
Microsoft Power Point และผูใชบริการ ใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต ศึกษาคนควาขอมูลขาวสารทางวิชาการอื่น รวมถึงการติดตอส่ือสาร
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(Electronic) หรือ (E-mail) เพ่ือใชรับสงขาวสาร ขอมูล 
รูปภาพ และสงงานตาง ๆ ได 
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การอาน (reading)

 ราชบัณฑิตยสถานนิยามวา “อาน”  
หมายถึงวาตามตวัอกัษร สวน“การอาน”หมายถึง
การแปลความหมายของตัวอักษรท่ีอานออกมา
เปนความรูความคิดและเกิดความเขาใจเรื่องราวที่
อานตรงกับเร่ืองราวที่ผูเขียนเขียน ผูอานสามารถ
นำความรู ความคิดหรือสาระเรื่องราวที่อานไปใช

ตอนท่ี  1

การอานและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

ประโยชนไดซึ่งมีความหมายในลักษณะเปนการรับแลวถายทอดโดยใชตัวอักษร 
สัญลักษณ เพื่อสื่อความคิดและความหมายนั้น 
ความหมายของการอาน 

 การอานเปนทักษะอยางหนึ่งของมนุษยเรา ที่ตองนำไปใชในการดำรงชีวิต 
ทักษะการอานนี้เราสามารถพัฒนาหรือฝกฝนไปไดเรื่อยๆไมมีที่สิ้นสุดเพราะ  
การอานนั้นจะเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของคนเรามาก การอานนั้นอาจจะชวยให
ผูอานเกิดความสดใสสบายใจหรือสนุกสนานไปกับการอานได ถาเราขาดการอานไป
เราก็จะเปนคนท่ีไมสมบูรณในชีวิตดังคำกลาวของนักปราชญชาวอังกฤษกลาวไววา 
“การอานทำใหคนเปนคนโดยสมบูรณ” 
 การอาน เปนพฤติกรรมการรับสาร ที่
สำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการฟง  และการพูด
ปจจุบันมีผูรู นักวิชาการและนักเขียนนำเสนอ
ความรู ขอมูล ขาวสารและงานสรางสรรคตีพิมพ  
ในหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ มาก เพื่อรักษาไว
เปนหลักฐานแกผูอานในรุนหลัง ๆ ความสามารถ
ในการอาน จึงเปนเรื่องที่สำคัญและจำเปนยิ่ง   
ตอการเปนคนที่มีคุณภาพในสังคมปจจุบันจะเห็น
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ไดวา องคการระดับนานาชาติ  เชน องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) จะใชความสามารถในการรูหนังสือของประชากร
ประเทศตาง ๆ เปนดัชนีวัดระดับการพัฒนาของประเทศนั้น ๆ  
 เกี่ยวกับการอาน มีนักวิชาการท้ังในและตางประเทศไดใหความหมายของ
การอานที่คลายคลึงกันพอสรุปไดวา 
 1.  การอานเปนกระบวนการคนหาความหมายในส่ิงที่เราไดอาน 
 2.  การอานเปนกระบวนการเรียนรูที่จะทำใหเกิดความรู ความเขาใจ 
 3.  การอานเปนกระบวนการจับใจความจากส่ิงที่เราไดอาน 
 4.  การอานเปนกระบวนการท่ีจะทำใหเราเขาใจภาษาเขียน 
 5. การอานเปนกระบวนการถอดความจากตัวอักษรออกมาเปนความคิด  
  เพื่อนำไปใชประโยชน 
 6 การอานเปนทักษะที่รวมทักษะตาง ๆ เขาดวยกัน ไดแก ทักษะใน  
  การ คิดและทักษะทางไวยากรณ  
 7. การอานเปนกระบวนการคนหาความหมายในส่ิงพิมพหรือขอเขียน  
   ตีความเพื่อพัฒนาตนเองทั้งดานสติปญญา อารมณ และสังคม 

 สรุปไดวา  การอานเปนกระบวนการทางความคิดในการรับสาร เปน
พฤติกรรมทางการใชภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัว เปนการถายทอดความหมายของ
ตัวอักษร สัญลักษณ  ภาพที่ไดดูออกมาเปนถอยคำและความคิด ทำความเขาใจ  
สิ่งที่อานแลวนำไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง  ทั้งดานสติ  ปญญา  สังคมและ  
อารมณ 
ความสำคญัของการอาน  
 การอานเปนสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดีขึ้นและสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น  เพราะการอานเปนปจจัยในการพัฒนาบุคคล ชวยใหเกิดความงอกงามของ
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สติปญญา ทำใหเรารูจักคิดเปดโลกทัศนใหกวาง  
จะทำใหผูอานไดรับความรู และความบันเทิง
ทางใจการอานยังสามารถทำใหคนนำความรู  
ที่ไดพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน รวมถึงนำไป
พัฒนาประเทศไดดวย 
 การอานทำใหผูอานมีคลังขอมูลอยูในสมอง เพราะการอานเปนการรับสาร
ผูอานจะไดรบัสาระความรู ทำใหเปนผูทีท่นัโลก ทนัเหตกุารณอยูเสมอ คลงัขอมลูนี ้ 
เปนพื้นฐานแหงความรู ที่จะนำไปสูการคิดได คิดเปนในโอกาสตอไป การอานทำให
ผูอานไดพัฒนาความคิดเนื่องจากการอานเปนพฤติกรรมการรับสาร ที่มีความคิด
เปนแกนกลาง ขณะท่ีอานผูอานจะตองใชสมองขบคิด พิจารณา  คนหาความหมาย
และทำความเขาใจขอความที่อานไปตามระดับความสามารถ การอานนี้เปนผล  
มาจากการฝกสมองขณะท่ีอาน ทำใหเกิดพัฒนาการทางความคิด ผูที่อานหนังสือ
มากจึงมักเปนปราชญหรือนักคิด การอานหนังสือจึงทำใหผูอานไดพัฒนาการใช
จินตนาการเพราะการอานทำใหผูอานไดใชความคิดอยางอิสระ สามารถสรางภาพ
ในใจของตนเองโดยการตีความจากภาษาของผูเขียน ดังนั้นแมจะอานหนังสือ  
เลมเดียวกันแตผูอานก็อาจมีภาพในใจที่แตกตางกันไปตามจินตนาการของแตละคน   
นักการศึกษาตางเห็นตรงกันวาประสบการณครั้งแรก ในการอานน้ันมีความสำคัญ
อยางยิ่งตอการปรับตัวของเด็กความสำเร็จในการเรียน ตลอดจนทัศนคติของเด็ก  
ที่มีตอการอานหนังสือ จะเปนหนทางนำไปสูความสำเร็จทางการศึกษาสืบไป   
(กรมวิชาการ 2546 : 11) ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการอานวา คนที่ไมชอบอาน
หนังสือหรือไมมีนิสัยรักการอานจะเปนสิ่งบ่ันทอนความกาวหนาทางดานวัตถุและ
จิตใจ (จารุดี ผโลประการ 2538 : 6) เห็นวาการปลูกฝงนิสัย  
รักการอานใหเด็ก จะสงเสริมใหเด็กเปนคนดีพรอมทั้งทางกาย 
วาจา ใจและสตปิญญา อนัประกอบดวยมคีวามรูด ีความประพฤตดิ ี 
มีพลานามัยสมบูรณดี  สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเองและ
นำความรูนัน้ไปใชประโยชนตอตนเอง ครอบครวัชมุชนประเทศชาติ  
ตลอดจนมนุษยชาติทั้งมวลและ (สวัสดิ์ เรืองวิเศษ 2523 : 5)   
การสรางเสริมนิสัยรักการอาน  ควรเริ่มตั้งแตวัยเด็กเพราะเม่ือเด็ก
รักการอานตั้งแตเล็ก ๆ แลว  เวลาท่ีเติบโตขึ้นนิสัยรักการอาน   
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จะติดตัวตอไปเร่ือย ๆ เปนผลดีตอการเรียนและการปรับปรุงตัวใหเขากับสังคมและ
สิ่งแวดลอมของเด็กไดเปนอยางดี  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงบรรยาย  
ถึงความสำคัญและประโยชนของการอานหนังสือในการประชุมใหญสามัญ  
ประจำป พ.ศ.2530 ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย (อางถึงในสำนักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย, 2543, หนา 4) ไวดังนี้ 
 1. การอานหนังสอืทำใหไดเนือ้หาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรู  
  ดวยวิธีอื่น ๆ  เชน การฟง 
 2. ผูอานสามารถอานหนงัสอืไดโดยไมมกีารจำกัดเวลาและสถานท่ีสามารถ  
  นำไปไหนมาไหนได 
 3.  หนังสือเก็บไดนานกวาสื่ออยางอื่น ซึ่งมักมีอายุการใชงานโดยไมจำกัด 
 4.  ผูอานสามารถฝกคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน 
          5. การอานสงเสริมใหสมองดี มีสมาธินานกวาและมากกวาสื่ออยางอื่น  
   ทั้งนี้เพราะขณะอานจิตใจจะตองมุงม่ันอยูกับขอความ พินิจพิเคราะห  
  ขอความ 
 6. ผูอานเปนผูกำหนดการอานไดดวยตนเอง จะอานคราว ๆ อานละเอียด           
  อานขามหรืออานทุกตัวอักษร เปนไปตามใจของผูอานหรือจะเลือก  
  อานเลมไหนก็ไดเพราะหนังสือมีมากสามารถเลือกอานเองได 
 7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและมีราคาถูกกวาสื่ออยางอื่นจึงทำให  
  สมองผูอานเปดกวางสรางแนวคิดและทัศนะไดมากกวา ไมยึดติดอยูกับ  
  แนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตนเอง  
 8. วินิจฉัยเนื้อหาสาระไดดวยตนเอง รวมทั้งหนังสือบางเลมสามารถนำไป  
  ปฏิบตัิไดดวย เมื่อปฏิบัติแลวเกิดผลดี 
 การอานมิใชทักษะท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
ดังน้ันจึงตองคอยกระตุนสงเสริมสนับสนุนโดยการจัดให
มีกิจกรรมสงเสริมการอานไมวาจะเปนการศึกษาใน
ระบบและการศึกษานอกระบบ ทุกระดับชั้นเพื่อที่
ประชาชนจะไดเห็นความสำคัญของการอานอยาง  
ตอเน่ืองไปตลอดชีวิต ไมใชเพียงชวงระยะเวลาใด  
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เวลาหนึ่งของชีวิตอันจะสงผลใหเกิดการเรียนรู ไดอยางกวางขวางมากย่ิงขึ้น ซึ่งการ
อานนั้นจะชวยในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ชวยในการเพ่ิมความรูใหแกตนเอง 
ไมแคบอยูกับเฉพาะเรื่องสวนตัวของตนเอง 
 2. ชวยพัฒนาความคิดใหเกิดการ  
คิดมากยิ่งขึ้นเพราะประสบการณของการอาน
จะชวยเสริมสรางความรูดานสติปญญา และ
ชวยในการพัฒนาสือ่หรอืความคดิในดานตาง ๆ  
 3. ชวยใหสังคมยอมรับเรามากข้ึนใน
การอานนั้นจะชวยใหเราปรับตัวของเราเอง  
เขากับสังคมไดดี เพราะในหนังสือที่เราอานจะ
มีประสบการณตาง ๆ ของผูอื่นใหเราไดคิดแลว
นำมาปรับใชกับตัวเรา 
 4. ชวยในการเสริมประสบการณชีวิต
ใหประสบผลสำเร็จเพราะในหนังสือจะมี
ประสบการณของผูอื่นใหเรามาศึกษา และ
ปรับปรุงแกไขของตัวเองใหดีกวาคนอ่ืน 

 5. ชวยใหเรามีความบันเทิงและความสนุกสนานในการอาน ถาเราเปน  
คนชอบอานเราก็จะสนุก แตถาเราไมชอบอานเราก็จะรูสึกเบ่ือ ดังนั้นเราควรจะอาน
ใหมากจะไดมีความสนุกและความบันเทิงในตัวเราเองมากข้ึน 
 จากความสำคัญและประโยชนของการอานที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็น  
ไดวาการอานมีคุณคาตอชีวิตมนุษยอยางมากมายหลายทาง ทั้งสติปญญา อารมณ
และทางสังคม  ทำใหเราไดคิด ไดรูแลวนำมาเปนขอมูลในการตัดสินใจ ปรับใชให
เปนประโยชนตอตัวเราได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูอานดวยวามีความต้ังใจในการอานมาก 
อานนอยเพียงใด ถาอานอยางไมตั้งใจผูอานจะไมรูเรื่องในส่ิงที่ตนอานทำใหเสียเวลา
โดยเปลาประโยชน  ซึ่งควรจะเอาเวลาน้ันไปทำอยางอื่นจะดีกวา ฉะนั้นลองถาม  
ตัวเองดูวาวันนี้คุณอานหนังสือแลวหรือยัง 
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แนวคดิในการสงเสรมินสิยัรกัการอาน 

 พัฒนาการในดานตาง ๆ ของเด็ก ยอมขึ้นอยูกับการสรางสภาพแวดลอม         
ที่เหมาะสม การสงเสริมอยางถูกตองและความรักความเขาใจเปนพ้ืนฐาน กอนที่เรา
จะพูดถึงการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็ก  เราควรตองศึกษาวิธีการแนวคิดและ            
แนวปฏิบัติที่จะสงเสริมลูกหลาน เด็กนักเรียนใหอานหนังสือ รักหนังสือไดอยางไร 
 บางคนอาจเขาใจวา นิสัยรักการอาน ขึ้นอยูกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ครอบครัวตองมีฐานะ เด็กจึงจะ  
รักการอาน ในเรื่องนี้ได  มีการสำรวจและวิจัยดูแลว พบวา ฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมมีผลกระทบตอนิสัยรักการอานนอยมาก ไมวาครอบครัวจะมีฐานะร่ำรวย 
ปานกลาง หรือฐานะยากจน เด็กจะพัฒนานิสัยรักการอานขึ้นมาได ดวยเหตุปจจัย
อื่น ๆ ที่คลายกัน โดยไมไดขึ้นอยูกับฐานะเทาใดนัก (ยกเวนในกรณีที่ครอบครัวมี
ฐานะยากจนเด็กขาดพัฒนาการใน ขั้นพื้นฐานทางรางกายและสติปญญา) ทั้งนี ้ 
เปนที่รูกันโดยท่ัวไปวา พอ แม ผูปกครองที่มีฐานะดียอมสามารถสนับสนุนเด็ก  
ไดมากกวาผูปกครองท่ีมีฐานะยากจน แตก็ปรากฏวา เด็กยากจนที่รักการอาน    
จะสามารถแสวงหาหนังสือ และสิ่งอื่นๆท่ีอยูรอบตัวมาอานอยางกระตือรือรนได   
ในขณะที่เด็กที่อยูในครอบครัวท่ีมีฐานะร่ำรวย แมผูปกครองจะซื้อหาหนังสือมาให
มากมายเพียงใด ก็ยังไมสนใจหนังสือเทาใดนักซึ่งกลุมครอบครัวลักษณะเชนนี้มีอยู
ไมนอยทีเดียว อีกทั้งการอานหนังสือของคนไทยเปนกิจกรรมที่ไมแพรหลายแม  
ในหมูผูรูหนังสือแลว โดยเฉพาะการหาอานหนังสือที่ดีและมีสาระยังมีนอย สาเหตุมี
อยูหลายประการนับตั้งแตการขาดแคลนหนังสือที่ดี จำนวนหนังสือมีไมเพียงพอ
และตรงกับความตองการของผูอาน  การขาดแคลนแหลงหนังสือที่สามารถยืมไป
อานได สิ่งเหลานี้ทำใหผูคนขาดแรงจูงใจ และแรงกระตุนใหอยากอาน ดังน้ันหาก
ตองการใหการอานหนังสือจนเกิดเปนนิสัย จำเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวน  
ใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ ดังน้ันการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักอานจึงควรมีลักษณะดังนี้  
 1.  เราใจใหเกิดความอยากอานหนังสือ 
 2. ใหเกิดความพยายามที่จะอานและเสริมแรงใหอยากรูเรื่องราวท่ีมีอยูใน  
  หนังสือ  
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 3. แนะนำ  กระตุนใหอยากรูอยากเห็นเรื่องนารูตางๆ เกิดความรอบรู   
คิดกวางมีการอานตอเนื่องจนเปนนิสัย 
 4. สรางบรรยากาศท่ีนาอาน  รวมทั้งใหมีวัสดุการอานที่ดี มีแหลงการอาน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 การจัดกิจกรรมตองที่ดีควรเกิดจากการ  
รวมมือหลายฝาย ซึ่งตองอาศัยความคิดสรางสรรค
กิจกรรมและมีความเขาใจถึงวิธีการรวมกัน เพื่อให
บรรลผุลตามเปาหมายท่ีวางไว ดงันัน้การจัดกจิกรรม  
ทุกครั้งควรตองคำนึงถึงขั้นตอนการจัดดังนี้ 

 1. กำหนดวัตถุประสงคในการจัดใหชัดเจน กิจกรรมมีลักษณะแตกตางกัน 
เชนจัดเพื่อสงเสริมการอาน การใชหองสมุดเพ่ือการศึกษาคนควา ใหความรูเรื่อง
ตาง ๆ ในวันสำคัญ เปนตน 
 2. คำนึงถึงกลุมเปาหมายวาเปนคนกลุมใด เพื่อกำหนดประเภทและ
ลักษณะกิจกรรม รูปแบบ เนื้อหาไดเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กำหนดไว
จึงจะเปนประโยชนตอผูรวมกิจกรรม 
 3. วางแผนการจัดกิจกรรม ทั้งดานวิชาการและการบริหารจัดการ   
จะประกอบไปดวยหลายงาน เชนการจัดทำแผนการเรียนรู(เนื้อหา วัตถุประสงค  
วธิกีาร สือ่อปุกรณตาง ๆ เวลา ผูรบัผดิชอบ การวดัและประเมินผล) งานประชาสมัพนัธ  
สถานที่สื่อ การวัดผลประเมินผล เปนตน 
 4. การดำเนินการจัดกิจกรรม เปนขั้นตอนการปฏิบัติจริงตามแผนการ  
เรียนรูที่กำหนด ทั้งนี้งานทุกอยางตองจัดเตรียมไวเปนอยางดี มีความพรอม   
บางกิจกรรมอาจจะตองมีการซักซอมหรือทดลองกันกอน เพื่อทราบขอบกพรอง   
จะไดแกไขได ทันกอนจัดกิจกรรม 
 5. การวัดผลและประเมินผล การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน สามารถ  
วัดได ทั้งการจัดศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการเนื้อหา
ในสาระความรูพื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคมใหเขากับกิจกรรม ถากิจกรรมเปน
ลักษณะนี้ตองมีการวัดความรูตามเนื้อหาและวัตถุประสงคที่กำหนด รวมทั้งตอง  
จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจดวย 
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ประเภทของกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 กิจกรรมสงเสริมการอาน เปนงานที่หองสมุดจัดขึ้นเพื่อชักจูงสงเสริมให  
ผูมาใชหองสมุดเกิดนิสัยรักการอาน  ซึ่งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานควร  
จัดกิจกรรมใหครอบคลุมในทุกกลุมเปาหมาย โดยความรวมมือของครอบครัว   
ครู  และองคกรท่ีเกี่ยวของ  รัฐบาลใหความสำคัญและกำหนดเปนนโยบายใหแตละ
หนวยงานรวมขับเคลื่อน และจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมอยาง
สม่ำเสมอ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการสงเสริมการอานที่เหมาะสมท่ัวประเทศ  
อาทิเชน มุมรักการอานในหนวยงาน ในสถานประกอบการตาง ๆ บานหนังสือ
อัจฉริยะที่สำนักงาน กศน.จัดขึ้นตลอดจนแหลงเรียนรูตาง ๆ  ดังนั้น  การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน  จึงเปนเรื่องที่คนในชาติทุกระดับ  ครอบครัว  ชุมชนและ
ประเทศตองมีเปาหมายรวมกันอยางจริงจัง  
 กิจกรรมสงเสริมการอานมีหลาย
ประเภท  แตละประเภทมีหลายวิธีดังที่แมน
มาส  ชวลิต (2543 : 80)นายกสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยไดกลาววา กจิกรรมเพือ่สงเสรมิ  
การอานมีหลายแบบ สามารถจัดกลุมตาม
ลักษณะกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจโดยทาง
ประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกันก็ได  เชน 
 1. กิจกรรมที่เราโสตประสาท ชวนให
ฟงใชเสยีงจากคำพดูเปนหลกั กจิกรรมประเภทนี้  
ไดแก การเลานิทานใหฟง การเลาเรื่องจาก
หนังสือ การอานหนังสือใหฟง การแนะนำ
หนังสือดวยปากเปลา การบรรยาย การอภิปราย    
การโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ การบรรเลงดนตรี
และรองเพลงจากบทละครรองทำใหเกิดความ
เพลิดเพลินในอรรถรส ถอยคำนั้นซึ่งนอกจากฟงเพราะแลว ยังทำใหมองเห็นภาพ
และใหความรูสึกตาง ๆ  เชน  เสียใจ  ดีใจ  เกลียดชัง  รัก  โกรธ  แชมชื่น  สงบ 
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 2. กิจกรรมที่เราจักษุประสาท  ชวนใหดู  เพงพินิจ อานความหมายของ    
สิ่งที่เห็น กิจกรรมประเภทนี้ ไดแก การจัดแสดงภาพชนิดตาง ๆ เชน ภาพถาย  
ภาพที่ตัดเก็บรวบรวมจากวารสารหรือปฏิทินเปนเร่ืองเปนชุด ภาพเขียน    
ภาพประกอบหนังสือ  นิทรรศการหนังสือ การแสดงภาพหนังสือและสิ่งของจะมี  
คำบรรยายอธิบาย สิ่งที่แสดง  สรุปขอคิดเห็นเก่ียวกับการแสดง  มุงใหผูชมใชสมาธิ
ในการชม 
 3. กิจกรรมที่เราจักษุและโสตประสาทในขณะเดียวกัน ไดแก กิจกรรมท่ี
ชวนใหดูและฟงไปพรอม ๆ กัน  ประสาทท้ังสองสวนจะประสานและทำงานรวมกัน  
กิจกรรมที่จัดสวนใหญจะเปนการเลานิทานดูภาพประกอบและหูฟงเรื่องราว  
จากการเลา  สื่อท่ีใชนอกจากหนังสือแลวอาจใชสื่ออื่น ๆ  ได  เชน  ภาพนิ่ง
ประกอบคำบรรยายกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ เชน  การจัดนิทรรศการ  การสาธิต 
 4. กิจกรรมท่ีกลุมเปาหมายหรือผูรวมกิจกรรมมีสวนรวม กิจกรรม
ประเภทนี้จะชวยใหผูรวมกิจกรรมมีความเพลิดเพลินและรูสึกมีความภาคภูมิใจที่
ตนเองไดแสดงความสามารถในการเลา วาดภาพประกอบ รองเพลง การแขงขัน
หรือใหเขียนนิทานโดยแตงขึ้นใหม มีการตอบคำถามเก่ียวกับเร่ืองที่ ไดฟง  
การแสดงออกท้ังความคิดเห็นและไดแสดงกิจกรรมรวมกับผูอื่น จะทำใหผูรวม
กิจกรรมหรือกลุมเปาหมายประทับใจและจดจำเหตุการณ เกิดความสนใจอยาก
กระทำตอเนื่อง 
 กิจกรรมสงเสริมการอานแตละประเภทที่กลาวมานั้น บรรณารักษสามารถ
นำมากำหนดเปนโครงการเพื่อจัดกิจกรรมใหแกกลุมเปาหมายท่ีเหมือนหรือ  
แตกตางกัน เชน กิจกรรมหนังสือเลมแรก Bookstart กิจกรรมคายรักการอาน  
กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูสูอาเซียน กิจกรรมสงเสริมการอานผาน
แตมยอดนักอานเปนตน 
แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน บรรณารักษควรมีแผนการจัดกิจกรรม
ตลอดปตามความเหมาะสมและความสนใจของผูใชบริการทั้งในและนอกหองสมุด  
ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการอานและการศึกษาคนควาเพ่ิมพูนความรู  ซึ่งการจัดกิจกรรมใน
หองสมุดจะเปนจุดสนใจใหประชาชนเขามาใชบริการมากย่ิงขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรม
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สงเสริมการอานมีขั้นตอนในการดำเนินงานคือ สำรวจความตองการของกลุมผูใช
บริการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
ออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับกลุมผูใชบริการ จัดใหมีการประชาสัมพันธทั้ง  
เชิงรุกทั้งในและนอกหองสมุด  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน  และใหมีการนิเทศ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงใหตรงตามความตองการ
ของผูใชบริการ  โดยกระบวนการดังกลาวเนนกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน  
การอานและสรางนิสัยรักการอาน นอกจากน้ียังตองคำนึงถึง ความสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันและสภาพปญหาของสังคม  มีการบูรณาการการอานกับ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมให
หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาจัดและหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน 

 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จะทำใหกลุมเปาหมายไดรับประโยชนใน
ทางตรงคือการพัฒนาทักษะการอานจนเปนนิสัยรักการอาน และประโยชนทางออม
ที่มีตอการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการชวยจูงใจและเราความสนใจ
ตอหนังสือและการอาน  ฝกทักษะทางภาษา ฟง  พูด  อาน  เขียน  พัฒนาความคิด  
มีเจตคติที่ดีตอการอาน  เพลิดเพลินและผอนคลายความตึงเครียด สงเสริมใหเกิด
ความสามัคคี  เอื้อเฟอชวยเหลือกัน  การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหประสบ  
ผลสำเร็จ  ตองคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ไดแก  วัยและความสนใจของ  
กลุมเปาหมาย งบประมาณ บุคลากร  ลักษณะของกิจกรรม เวลา สถานที่และ  
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม บรรณารักษจึงควรศึกษาใหรอบรูในเร่ืองตาง ๆ ดังกลาว
และการจัดกิจกรรมอยางสม่ำเสมอ จะทำใหรูปญหา และหาวิธีแกไขเพื่อให
กิจกรรมนั้นดำเนินการตอไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว 
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เทคนิคการจัดปายนิเทศ 

 การจัดปายนิเทศหรือจัดนิทรรศการใหความรูในเรื่องที่สำคัญ ประเด็นที ่ 
นาสนใจ และในวันสำคัญตาง ๆ ซึ่งบรรณารักษจะตองจัดอยางสม่ำเสมอตาม
ปฏิทินวันสำคัญตลอดทั้ง เพื่อใหผูใชบริการหองสมุดไดศึกษาหาความรู สงเสริม
นิสัยรักการอาน ดังนั้นการจัดปายนิเทศนั้นจะดึงดูดความสนใจมากนอยเพียงใด  
บรรณารักษจะตองมีเทคนิคในการจัดปายนิเทศดังกลาว  วิธีงาย ๆ มีดังนี้ 
 1.  วตัถุประสงคของการจดัปายนเิทศ  ตองการเนนอะไร  เชน เพือ่คลอยตาม  
ตอตาน  หรือตระหนัก 
     2. ตั้งหัวเรื่องใหสัมพันธกับเนื้อหาเพียงแตอานหัวเร่ืองก็ตองการติดตาม
อานจนจบโดยมีรูปแบบ สีสันของตัวอักษร ภาพประกอบ ที่กลมกลืนกัน ไมควรใช  
สีสะทอนแสง 
     3. การจัดวางหัวขอเรื่องเนื้อหา ภาพประกอบ โดยทดลองวางรูปแบบกอน
แลวพิจารณาความเหมาะสม  ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงวาถูกตอง  สมบูรณ  เรียบรอย
หรือไม  จึงติดอยางถาวรภายหลัง  ควรมีจุดเดนในปายนิเทศเพียงจุดเดียวเทานั้น   
 4. จัดตกแตงบริเวณรอบ ๆ ปายนิเทศใหมีบรรยากาศเชิญชวน นาอาน  
เชน ประดับดวยตนไม สวนหยอมฯ และควรจัดวางปายนิเทศในสถานท่ีเขาถึงได
สะดวก  และสะดุดตา  อยูในระดับสายตาของผูอาน  แสงสวางเพียงพอ 
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เทคนิคการเลานิทาน 

 การเลานิทาน  เปนกิจกรรมสงเสริมการอานที่เด็กชอบกิจกรรมหนึ่ง ซึ่ง
ถายทอดเรื่องราวโดยใชเสียง และประโยคท่ีชวนใหผูฟงติดตามเร่ืองราวจินตนาการ  
ภาพและเกิดความรูสึกคลอยตามเสียงที่ เลา การเลานิทานแตละประเภทมี  
เปาหมายหลักในการเลาเหมือนกัน คือสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ มีสมาธิ เกิด
ความคิดและกลาแสดงออกการมีเทคนิคในการเลานิทาน เปนเรื่องสำคัญมาก
สำหรับบรรณารักษที่จะสรางแรงจูงใจใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมเทคนิคงาย ๆ   
ในการเลานิทานมีดังนี้ 
 1. บรรณารักษแนะนำตนเองกอนเลา  และบอกชื่อเรื่องนิทานที่จะเลา 
 2. เริ่มเลาชา ๆ อยางชัดถอยชัดคำ  มีการแสดงทาทางประกอบการเลาได  
  อยางกลมกลืน 
 3. สรางบรรยากาศและอารมณตามทองเรื่อง ดัดเสียงตามบุคลิกของ  
  ตัวละคร ทำเสียงตื่นเตน หัวเราะ รองไห ดีใจ  ใหผูฟงคลอยตามเหมือน  
  อยูในเรื่องจริง 
 4. แทรกขอคิด คำคม คติเตือนใจสรุปการเลาเพื่อสรางความประทับใจให  
  ผูฟง 
 5. เชิญชวน แนะนำใหผูฟงติดตามอานนิทานในหองสมุดประชาชน  
  บอย ๆ ครั้ง เปนประจำหรือชักชวนพอ แม ใหอานรวมกัน 
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เทคนิคการหัดวาดภาพการตูน 

 การวาดภาพเปนการถายทอดความรูสึก
นึกคิด ตลอดจนความคิดสรางสรรคของผูวาด
ออกมาเปนภาพที่สวยงาม ซึ่งการใชศิลปะการ
วาดภาพการตูนเปนศาสตรและศิลปงาย ๆ ที่
บรรณารักษ  ครู  และผูปกครอง สามารถทำและ
นำมาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานได  เพื่อสงเสริม
การคิด  จินตนาการ การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ   
ใหแกเด็ก โดยเริ่มตนจากการเขียนภาพลายเสน
จากงายคอย ๆ เพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ  จนได
เปนภาพการตูนที่ตองการ  ดังภาพ 
 

 
หัดวาดภาพการตูนสัตวปก นกพิราบ pigeon 
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นกพิราบ pigeon 

ลูกนกตัวอวน bird 



21

นกเคาแมว owl 

นกเคาแมว owl 



22

ลูกไกออกจากไข chicken 

ลูกไกเจี๊ยบ chicken 
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ลูกเปด duck 

เปด duck 
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หาน goose 
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หัดวาดภาพการตูนสัตวบก 
สุนัข dog 

ฮิปโป hippo 
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วัวตัวผู bull 
 

วัวตัวเมีย cow 
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เสือดาว leopard 
 

ลิง monkey 
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ชาง elephant 
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หัดวาดภาพการตูนดอกไม flowers 
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ตนไม tree 
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แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

กิจกรรม หนังสือเลมแรก Bookstart 

แผนการจัดกิจกรรม 

1. ชื่อกิจกรรม หนังสือเลมแรก bookstart 

2. แนวคิด 

  กิจกรรมหนังสือเลมแรก Bookstart เปนกระบวนการสรางความเขาใจให
กับพอ แมและผูเลี้ยงเด็ก ใหนำชุดหนังสือเลมแรกท่ีมีการคัดสรรอยางเหมาะสมกับ
วัยของเด็กในแตละขวบป ไปใชเปนเครื่องมือในการสรางความรัก ความอบอุนและ
สรางความสัมพันธอันดีในครอบครัวอยางตอเนื่องไปพรอม ๆ กับการพัฒนาสมอง
ของเด็ก วัย 0-6 ป 
3. วัตถุประสงค  
 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหพอ แม ลูกมีความสุขรวมกันโดยใชหนังสือเปน  
สื่อกลาง และสรางนิสัยรักการอานใหกับลูกตั้งแตวัยทารก 
4. เนื้อหา 

 4.1  การคัดเลือกพื้นที่ (1 สัปดาห) 
 4.2  การสรางความเขาใจกับโครงการและวัตถุประสงคของการดำเนินงาน   
  (1 วัน) 
 4.3  การคัดสรรหนังสือ (1 สัปดาห) 
 4.4  การเตรียมความพรอมของพอ แมและผูเล้ียงเด็ก เพ่ือการเรียนรู  
  การนำหนังสือเขาสูเด็ก (1 สัปดาห) 
 4.5  การเย่ียมบานและบันทึกความกาวหนา (1 สัปดาห)  
5. ระยะเวลา 4 สัปดาห และชวงการติดตามความกาวหนาปละ 2 ครั้ง 
6. สื่อและอุปกรณ 

 6.1  แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
 6.2  แผนพับประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการ ใบสมัครเขารวมโครงการ 
 6.3  วิทยุชุมชน  

ตอนที่ 2 
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 6.4  หนังสือสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง อายุ 6 ขวบ 
 6.5  ถุงหนังสือ Bookstart 
 6.6  สมุดบันทึก 
7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

  7.1 ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมหนังสือเลมแรก จากหนังสือและโครงการ
สายใยรักครอบครัว 
  7.2 สรุปแนวคิด เพื่อนำเสนอโครงการตอผูอำนวยการสถานศึกษา  
โดยความรับผิดชอบของบรรณารักษหองสมุดประชาชนอำเภอ 
  7.3  ประสานงานขอความรวมมือทีมงานเพ่ือดำเนินกิจกรรมรวมกัน 
  7.4 ประสานองคกรทองถิ่นขอความอนุเคราะหในดานงบประมาณ  
ดำเนินการ (การจัดซื้อหนังสือและถุงหนังสือ Bookstart) 
  7.5 ศึกษาขอมูลที่ รพ.สต. เกี่ยวกับจำนวนเด็กแรกเกิดและเก็บรวบรวม
ขอมูลและประชาสัมพันธโครงการ โดยแผนพับ และผานส่ือวิทยุชุมชน 
  7.6 คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการและกลุมเปาหมายครอบครัวจำนวน   
10 ครอบครัว 1 ตำบลและรับสมัครผูเขารวมโครงการ 
  7.7 จัดประชุมผูเกี่ยวของประกอบดวย อบต. รพ.สต. ตัวแทนชุมชน   
อสม.และ กศน.อำเภอ เปนตน เพื่อชี้แจงโครงการและการดำเนินงานตลอดจน  
รายละเอียดของภารกิจ และการรับผิดชอบของแตละองคกรตามความเหมาะสม 
  7.8  พิจารณาคัดสรรหนังสือเชน มีสาระเหมาะสมกับวัย มีความหมายดี 
รูปเลมขนาดพอดี มีสีสันสวยงามและดึงดูดใจ เปนตน 
  7.9 จัดซื้อ จัดหาหนังสือ ถุงใสหนังสือ และจัดเตรียมไวเปนชุดตาม
จำนวนกลุมเปาหมายครัวเรือน 
 7.10 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุมเปาหมาย พอ แมและผูเลี้ยงเด็ก เพื่อ
เตรียมความพรอมและเรียนรูเรื่องกระบวนการนำหนังสือสูเด็ก และฝกปฏิบัติวิธี
การอานหนังสือ การใชเสียงและการเลาเรื่อง พรอมกับแจกถุงหนังสือ Bookstart 
เพื่อนำไปปฏิบัติตอที่บาน 
 7.11 การเยี่ยมบาน เพื่อศึกษากระบวนการนำหนังสือไปใชกับเด็กและ
พัฒนาการของเด็กตลอดจนสภาพปญหาและขอเสนอแนะ สามสัปดาหตอ 1 ครั้ง 
   1) จัดทำแผนการติดตาม แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานเด็กแรกเกิดถึง
สามขวบและแบบบันทึกการเย่ียมบาน 
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   2) ออกเยี่ยมบานกลุมเปาหมายรวมกับ อสม. หมอ/พยาบาล   
โดยการสังเกต เฝามองพฤติกรรมของพอ แมและผูเล้ียงเด็กในการใชหนังสือกับเด็ก 
   3) ซักถาม พูดคุยและบันทึกผล 
 7.12 สรุปรายงาน 
8. การวัดและประเมินผล 

 8.1 การมีสวนรวมขององคกรในชุมชน 
 8.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจจากการประชุมปฏิบัติการกลุมเปา
หมาย ผูรวมโครงการ 
 8.3 การสังเกต สัมภาษณ 
 8.4 พัฒนาการของเด็ก 
  การจัดกิจกรรมโครงการหนังสือเลมแรก Bookstart เกิดจากการมี  
สวนรวมของ พอ แม ผูปกครอง องคกรทองถิ่นและสถานศึกษา กศน.อำเภอ   
โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชน รวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานใหรวมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม โดยภารกิจของบรรณารักษหองสมุดประชาชนที่
สำคัญมีดวยกันหลายประการ ซึ่งจะขอนำเสนอจากประสบการณที่ไดทำมาแลว 
และเห็นวาประสบผลสำเร็จเพื่อ เปนแนวทางสำหรับบรรณารักษนำไปปรับใช ดังนี้ 
 1. การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานและกลุมเปาหมาย ตลอดจนองคกรทั้ง  
ภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมโครงการ เปนตัวชี้วัดที่สำคัญหนึ่งที่จะทำให
โครงการดำเนินไปไดในระดับใด ดังนั้นควรเลือกกลุมเปาหมายที่มีสวนเก่ียวของ  
ทุกสวนทั้งหมด จากความพรอม ความเชื่อเรื่องการใชหนังสือสามารถพัฒนาเด็ก  
ตั้งแตยังเปนทารกได ตามแนวคิดของกิจกรรมหนังสือเลมแรก ซึ่งมีตัวอยาง
โครงการท่ีเปนที่รูจักกันดีคือโครงการสายใยรักโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล โดยมีองคการบริหาร สวนตำบล เทศบาลไดใหการสนับสนุนเร่ือง  
งบประมาณ  

ชุมชนทาบัว จังหวัดพิจิตร 
ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

หนังสือเลมแรก Bookstart                         
จาก  อบต .ทาบัว
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 2. การประชุมคณะทำงาน ครั้งแรกเปนส่ิงสำคัญบรรณารักษตองมีความ
ชัดเจน มุงมั่นที่จะทำ เพื่อใหทุกกลุมแสดงความคิดเห็นและเห็นวาเปนสิ่งที่ควรทำ 
ซึ่งจะนำไปสูความรวมมือ รวมคิดวาจะทำอยางไร ภารกิจไหนใครควรรับผิดชอบ
ภายใตขอจำกัดและเงื่อนไขในหนวยงานของตน   
  3. การคัดสรรหนังสือ บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด มีสวนรวมใน
กระบวนการคัดสรรหนังสือโดยเลือกหนังสือรวมกับพอ แม ผูปกครอง ครูและเด็ก 
ในพื้นที่การจัดกิจกรรม โดยเลือกหนังสือที่มีแกนของเรื่อง นำเสนอแนวทาง  
การปฏิบัติ ที่ดีงาม อยางตรงไปตรงมา ไมซับซอน เขาใจไดงาย ใชภาษาที่งาย ๆ   
ซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ ไดใจความมีความหมาย และภาษาที่สละสลวยสวยงาม ภาพประกอบดู
สดใส สะอาดตา ชัดเจน ตัวอักษรตองมีขนาดใหญ เสนหนาเหมาะสมกับสายตา  
เด็กเล็ก เปนตัวอักษร ที่เปนปกติ ไมเลนหาง ไรหัว รูปเลม ภาพ ขนาดของเลม  
ไมใหญจนเกินไป ปกหนังสือมีสีสันสดใส ดึงดูดใจ รวมถึงมีความงายตอการใชและ
การเก็บรักษา  
 4. บรรณารักษและเจาหนาท่ีหองสมุด ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุม
พอแมและผูเลี้ยงดูเด็ก เปนกระบวนการเพิ่มพูนความรูและเรียนรูในเรื่องใหม ๆ   
ในการเลี้ยงดูเด็กวัย 0 – 6 ป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมตัวในการอานหนังสือกับเด็ก (พอ แมและ  
ผูเลี้ยงเด็ก)   

บรรณารักษจัดอบรมเพื่อ 
เตรียมความพรอมพอ แม 

และผูปกครอง 
ในการเรียนรูเรื่องวิธีการนำ 

หนังสือสูเด็ก 



35

 1.1  เตรียมภาวะอารมณ การใชเวลากับลูก ตองผอนคลาย เพ่ือ  
พอ แมจะไดเลน อานหนังสือ หรือทำกิจกรรมกับลูกอยางปลอดโปรง 
 1.2  เตรียมเวลา พอ แมตองจัดสรรเวลาและตารางชีวิตของตนเองให
ลงตัว เพื่อจะไดมีเวลาอยูกับลูกเอาใจใสอยางเต็มที่ ตกลงกันวาเวลาใดเปนเวลาท่ี
เหมาะสมระหวางพอ แมกับลูก 
 1.3  เตรียมความรู พอ แมตองฝกซอมอานหนังสือนิทานเพ่ือจะไดรูวา
นิทานเร่ืองใดสนุก เพลงใดที่จะทำใหลูกสนใจเคล่ือนไหวอยางมีความสุข จะไดนำ
มาใชกับลูก 
 1.4  เตรียมเสียง เวลาอานหนังสือใหลูกฟง พอ แมตองอานออกเสียง
ใหชัดเจนไปพรอมๆ กับน้ำเสียงท่ีมีลีลา เสียงสูงๆต่ำๆทำเสียงใหญเสียงนอยใหลูก
สนุกสนานและมีอารมณคลอยตาม 
 1.5  เตรียมทาทาง พอ แมตองเตรียมทาทางท่ีเหมาะสมตามบุคลิกตัว
ละครในเนื้อเรื่องจากหนังสือ ดังนั้นในการอานหนังสือใหลูกฟง พอ แมอาจใชมือ 
แขงขา หู ตา หนา หัว ประกอบกับเนื้อเรื่องไดทั้งหมด  
 1.6  เตรียมสายตา ในระหวางการอานหนังสือกับลูก พอ แมตอง
ประสานสายตากับลูกเพื่อใหลูกไดรับรูถึงความรัก ความอบอุน ความปลอดภัยไป
พรอม ๆ กับความสนุกสนาน และเกิดความรูสึกรวมกับพอ แมที่กำลังอานหนังสือ
ใหฟง  
 ขั้นตอนที่ 2 การใชหนังสือกับเด็ก     
 2.1  จัดมุมหนึ่งในบานที่เปนมุมสบาย ๆ ใหเปนมุมหนังสือเพ่ือวางหรือ
แขวนถุงหนังสือใหเปนที่ ลูกจะไดเรียนรูวาเมื่อใดท่ีตองการหนังสือจะมาหยิบจาก
มุมนี้ 
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  2.2 จัดบรรยากาศในบาน ใหเอื้อตอการอานหนังสือรวมกันของ  
พอ แม ลูก เชน ปดโทรทัศนแลวเปดหนังสือทุกวันหลังอาหาร 3 มื้อ  
 2.3  สรางชวงเวลาท่ีชื่นชอบของครอบครัวใหเปนเวลา เพ่ือพอ แมได
อุมลูกนั่งตัก แลวสื่อรักดวยหนังสือ ทำอยางสม่ำเสมอ โดยใหลูกมีสวนรวมใน  
การชวยเปดหนังสือ ลูกจะไดสังเกต และจำไดวาการเปดหนาหนังสือจะพลิกจาก
ขวาไปซายเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4 อานหนังสือใหลูกฟงเปนประจำ อานเม่ือไหรก็ได อานที่ไหนก็ได 
อานไดทุกเวลาในทุกสถานท่ีอยางไมจำกัด โดยใชนิ้วชี้ตามคำที่อาน ใหลูกสังเกต
เห็นวาการอานเริ่มตนจากซายไปขวา  
 2.5 อานออกเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ดัดเสียงเล็ก เสียงใหญเพ่ือกระตุนใหลูก 
เกิดความสนใจ พรอมชี้ชวนใหลูกดูภาพ กอด สัมผัส หยอกเยา และเคล่ือนไหว
รางกาย   
 2.6 ในกรณีที่อานหนังสือไมออกหรืออานหนังสือไมคลอง ใหใชภาพ 
ในหนังสือเปนประเด็นในการพูดคุย ชี้ชวน และสอนลูก 

ื ใ  

จัดมุมและสรางบรรยากาศแหง
การเรียนรูใหกับสมาชิกภายใน

ครอบครัว

คุณยายอานหนังสือไมคลอง
จึงใชวิธีเลาตามภาพในหนังสือแทน

การอาน
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 2.7 พอ แมตองใสใจและแสดงการตอบรับทุกครั้งที่ลูกแสดงความ
ตองการหนังสือ  
 2.8  อานทุกวัน วันละ 5-15 นาที  
  5. การมอบชุดหนังสือเลมแรก เปนการทำความเขาใจกับพอ แมที่มารวม 
กิจกรรมและความสำคัญของการใชหนังสือกับลูก ตั้งแตอายุ 6-9 เดือน โดยชี้แจง
การใชถุงหนังสือเปนกลุมใหญกอนและหลังจากไดรับถุงไปแลว ผูเกี่ยวของทุกคน
รวมกันอธิบายการใชถุงหนังสือ ตอบคำถามเม่ือมีความสงสัยหรือไมเขาใจเปน  
รายบุคคลคนอีกครั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
 

 6. การเยี่ยมบานเปนขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเปนโอกาสดีที่ผูเกี่ยวของ  
ทกุคนไดสรางความสมัพนัธทีด่กีบัเดก็และครอบครวัในกลุมเปาหมายไปพรอม ๆ กนั  
พรอมทั้งสังเกตและเฝามองพฤติกรรมของพอ แมในการใชหนังสือกับเด็กและมีการ
บันทึกผลความกาวหนาและสภาพปญหาที่พบ เพื่อการพัฒนาตอไปใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมายที่กำหนดไว การเยี่ยมบานในแตละปจะมี 2 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 หลังจากรับถุงหนังสือเลมแรกไปแลว 6 สัปดาห และครั้งที่ 2 หลังจาก  
การเยี่ยมบานครั้งที่ 1 ไปแลว 8 สัปดาห 

เจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลทาบัว 

เย่ียมบานสังเกตพฤติกรรมของ
พอ แมผูปกครองที่ใชหนังสือกับเด็ก



38

สื่อ/อุปกรณ 

 ถุงหนังสือเลมแรก BookStart (ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิหนังสือเพื่อ
เด็ก หรือจัดหาแหลงเงินทุนจากภาคีเครือขาย พอ แมและผูปกครองรวมทั้ง
บรรณารักษก็ได) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในถุงหนังสือเลมแรก
ประกอบดวยหนังสือนิทาน ของเลน 
วีซีดีใหความรู  หนังสือคูมือพอ แม



39

แบบบันทึกความตองการเขารวมกิจกรรมหนังสือเลมแรก Bookstrat 

หองสมุดประชาชน....................................................... 

 
1. ชื่อ (พื้นที่).............................................................................................................  
2. ชื่อผูประสานงาน.................(บรรณารักษ)...........................................................  
  หนวยงาน.............................................................................................................  
3. ชื่อผูใหขอมูล.......................................................................................................  
 หนวยงาน......................................................โทรศัพท.........................................  
4. จำนวนเด็กแรกเกิด – 3 ขวบ.................คน ชาย..............คน หญิง................คน  
5. บันทึกความตองการเขารวมกิจกรรมของพอแมและผูปกครอง 
  5.1 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................  
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................  
  5.2 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................  
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................  
  5.3 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................  
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................  
  5.4 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................  
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................  
  5.5 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................  
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................  
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แบบบันทึกการเยี่ยมบานผูเขารวมกิจกรรมหนังสือเลมแรก Bookstrat 

หองสมุดประชาชน.......................................................... 

  
 1. ชื่อ (พื้นที่)...............................................................................................  
 2. ชื่อผูประสานงาน...........(บรรณารักษ)...............................................  
  3. ชื่อพอ/แม/ผูเลี้ยงเด็ก.............................................................................. 
 4. ชื่อเด็ก....................................................................................................  
 5. การสังเกตและเฝามองพฤติกรรมของพอ แมในการใชหนังสือกับเด็ก 
  5.1 จัดมุมหนึ่งในบานท่ีเปนมุมสบายๆใหเปนมุมหนังสือเพ่ือวาง
หรือแขวนถุงหนังสือใหเปนท่ีเปนทาง ลูกจะไดเรียนรูวาเมื่อใดที่ตองการหนังสือจะ
มาหยิบจากมุมนี้   ° มี ° ไมมี 
  5.2 จัดบรรยากาศในบานใหเอื้อตอการอานหนังสือรวมกันของพอ 
แม ลูก 
    ° มี ° ไมมี 
  5.3 สรางชวงเวลาท่ีชื่นชอบของครับครัวใหเปนเวลาพอแมไดอุมลูก
นั่งตัก แลวสื่อรักดวยหนังสือ ทำอยางสม่ำเสมอ  
    ° มี ° ไมมี 
  5.4 อานหนังสือใหลูกฟงเปนประจำ อานเมื่อไหร ที่ไหนก็ได   
ไดทุกเวลา ในทุกสถานที่อยางไมจำกัด โดยใชนิ้วชี้ตามคำท่ีอาน ใหลูกสังเกตเห็นวา 
การเปดหนงสืออานเริ่มตนจากซายไปขวา      
     ° มี ° ไมมี 
  5.5 อานออกเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ดัดเสียงเล็กเสียงนอย เพ่ือกระตุนให
ลูกเกิดความสนใจ พรอมชี้ชวนใหลูกดูภาพ กอด สัมผัส หยอกเยา และเคล่ือนไหว
รางกาย  
     ° มี ° ไมมี 
  5.6  ในกรณีที่อานหนังสือไมออกหรืออานหนังสือไมคลองใหใชภาพ
ในหนังสือเปนประเด็นในการพูดคุย ชี้ชวนและสอนลูก  
     ° มี ° ไมมี 
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 5.7 พอแมตองใสใจและแสดงการตอบรับทุกครั้ง ที่ลูกแสดงความ
ตองการหนังสือ   ° มี  ° ไมมี 
 5.8 อานทุกวัน วันละ 5 - 15 นาที  
      ° มี ° ไมมี  
 

สรุปผลการสังเกตและสภาพปญหาที่พบ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบคาย 
  
 การจัดคายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนรูปแบบหน่ึงของการจัด  
การเรียน  การสอนที่แตกตางไปจากการเรียนในชั้นเรียน กลาวคือผูเรียนจะตองอยู
รวมกันเปนหมูคณะนอกหองเรียนโดยมีหัวหนาคอยดูแลในการทำกิจกรรมตาง ๆ 
รวมกัน มีการกำหนดระยะเวลา  กิจกรรมตองสงเสริมใหบุคคลหรือผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณ โดยมีผูนำคายหรือมีวิทยากรใหความรู
โดยเฉพาะเปนผูดำเนินการจัดกิจกรรม 
วัตถุประสงคของการเขาคาย 

 1. เพื่อใหผูเขาคายไดรวมกิจกรรมคายดวยความสนุกสนานในสภาพ
แวดลอมและการดูแลที่ถูกตอง 
 2. เพื่อกระตุน สงเสริมใหผู เขาคายมีความรูและทักษะจากกิจกรรม  
การเรียนรูตาง ๆ ภายในคาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันตอไปได 
 3. เพื่อพัฒนาความเขาใจในคานิยมที่ถูกตอง โดยเขาใจถึงความเปนเพื่อน   
พี่นองที่แทจริง และยอมรับบุคคลอื่นท่ีแตกตางจากเรา ไมวาจะเปนเร่ืองเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4. เพื่อพัฒนาบุคคล โดยการอยูรวมกันเปนกลุมแบบประชาธิปไตยอยางมี
เหตุผล มีความเขาใจและรับผิดชอบตอสวนรวมดีขึ้น 
ประเภทของการจัดคาย 

 ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (2542 : 15) ไดแบงประเภทของคาย  
ที่ใชจัด  ในงานการศึกษานอกโรงเรียนออกเปน 4 ประเภท คือ 
 1. คายที่จัดตามกำหนดของหลักสูตร เชนคายปฐมนิทศ 
 2. คายสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  เชน  คายวิทยาศาสตร  
คายภาษาอังกฤษ คายภาษาไทย เปนตน 
 3. คายสรางแกนนำหรือเครือขายกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เชน 
คายพัฒนาผูนำชุมชน คายประชาธิปไตย เปนตน 
 4. คายพัฒนาความรู ทักษะและทัศนคติในเรื่องตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน เชน คายตอตานยาเสพติด คายเผยแพรความรูเพ่ือปองกันโรค
เอดส คายสงเสริมการอาน เปนตน 
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 คายแตละประเภทดังกลาวสามารถจัดไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของโครงการ และทรัพยากร ความพรอมของผูเรียน เชนรูปแบบคาย
พักแรม คายไป – กลับและคายวันเดียว 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมคาย 

 ในการจัดกิจกรรมคาย จำเปนตองมีการบริหารคายและการจัดการ  
ที่ดี เพื่อใหบรรลุผลการจัดตามวัตถุประสงคของโครงการที่กำหนดไว ผูที่มี  
สวนเกี่ยวของหรือไดรับการมอบหมายใหทำหนาที่ตองมีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ใหดีที่สุด โดยแบงขั้นตอนการจัดคายออกเปน 3 ขั้นตอนใหญๆ ดังนี้ (ศูนยสงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2542 : 27-31) 
 1. การวางแผนงานและการเตรียมงาน ประกอบดวย การวางแผนการจัด
กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สวนการ  
เตรียมงาน เชนเตรียมบุคลากรดานตางๆ ทั้งในหนวยงาน องคกรเครือขายที่
เกี่ยวของ โดยมีการประชุมคณะทำงาน รวมถึงวิทยากรใหความรู ครูที่จัดกิจกรรม
ฐานการเรียนรูตางๆ วิทยากรคาย คณะทำงานดานอ่ืน ๆ  เชน  การจัดอาคาร
สถานที่ ที่พัก ฐานการเรียนรู อาหาร น้ำดื่มและสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือใหการเตรียม
งานทุกอยางมีความพรอมที่สุด ซึ่งจะสงผลถึงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 2. การดำเนินการจัดคาย ควรดำเนินงานไปตามแผนท่ีกำหนดไว  
ทั้งแผนการจัดกิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู ในแตละวันควรมีการประชุม
สรุปผลการการดำเนินงานตามภารกิจ โดยใชเวลาในชวงทายหลังจากเสร็จภารกิจ 
เพื่อใหทราบผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข ทั้งนี้ตองไมลืม  
ตรวจสอบกับวัตถุประสงคและผลที่คาดหวังของโครงการ 
 3. การประเมินผลและการติดตามผล ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู  
ในแตละกิจกรรมเพื่อตรวจสอบวา ผูเขารวมกิจกรรมบรรลุผลตามเปาหมายหรือไม 
รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาคายที่มีตอการจัดกิจกรรม 
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ขอดี ขอเสียของการจัดคายในรูปแบบตาง ๆ  

 

รูปแบบการจัดคาย ขอดี   ขอเสีย

1. การจัดคายนอกอาคาร - เปนบรรยากาศแปลกใหม
- ไดเรียนรูส่ิงแวดลอมรอบตัว
- บรรยากาศภายนอกจะเปน  
แรงกระตุนใหผูเขาคายสนใจ  
ในการเรียนรูมากข้ึน
- เสียงไมรบกวนซ่ึงกันและกัน  
ของแตละกลุม
- สถานท่ีกวางขวางสามารถ
 ทำกิจกรรมไดเต็มท่ี

- ไมสามารถใชอุปกรณ
  เคร่ืองเสียงไดโดยสะดวก
- จัดกิจกรรมไดในบาง
 ฤดูกาล

2. การจัดคายในอาคาร - สามารถใชอุปกรณและ
 เคร่ืองเสียงไดอยางสะดวก
- การนำเสนอผลงาน การทำ
 กิจกรรมกลุมทำไดอยาง
 สะดวก
- สามารถปรับเปล่ียนกิจกรรม  
ใหสอดคลองกับสถานการณ
 ไดตามความเหมาะสม
 สามารถจัดกิจกรรมคายได
 ทุกฤดูกาล

- อาคารตองมีขนาดท่ีสามารถ
 บรรจุคนไดเพียงพอสะดวก
  ไมแนนเกินไป
- ตองเพ่ิมงบประมาณในสวน 
 ของการเชาหองประชุมหรือ
 อาคาร กรณีท่ีขอใชสถานท่ี
 ของหนวยงานอ่ืนๆ
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รูปแบบการจัดคาย ขอดี   ขอเสีย

3. การจัดคายพักแรม 
 2 วัน 1 คืนหรือ
 มากกวา 

- สมาชิกชาวคายมีโอกาส
 แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ 
 มากข้ึน
- สมาชิกชาวคายไดเรียนรูการอยู 
 รวมกันเปนหมูคณะและมีโอกาส
 ไดคิดรวมกันเปนทีม ไดรับความรู
 จากการทำกิจกรรมหลากหลาย
 รูปแบบมากข้ึน
- รูจักเคารพในกติกาของคายคาย 
 พักแรม เปนการเสริมสราง
 อุปนิสัยใหมีวินัยในตนเองและ
 การอยูรวมกันเปนหมูคณะ

- คณะผูจัดตองดูแล รับผิดชอบ
  สมาชิกชาวคายและระมัดระวัง
   มากข้ึน
- การบริหารจัดการ สวัสดิการ
 ดานตาง ๆ ไมสะดวกเทาท่ีควร
  อาจมีขอขาดตกบกพรองได
- ตองเสียคาใชจายเพ่ิมมากข้ึน
- สมาชิกชาวคายตองจัด
 เตรียมตัวใหพรอมและ
 จัดสัมภาระเพ่ือการอยูคายมาก
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แผนการจัดการเรียนรูคายรักการอาน 

 

1. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบคาย  

          Love to read is the best for life…Camping 

2. สาระสำคัญของการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนกลไก
ขับเคลื่อนการสงเสริมการอานใหเกิดเปนรูปธรรมซ่ึงคนไทยจะไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการอานและการรูหนังสือ อีกทั้งมุงหวังการสนองเจตนารมณวาระ
การอานแหงชาติคือ การปลูกฝงและสงเสริมคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน สรางความ
ตระหนักและเห็นคุณคาการอานอยางตอเนื่อง 
3. วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหเยาวชนไดฝกทักษะดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในดานการฟง 
พูด อาน เขียน 
 2.  เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานแกเยาวชน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
4. กิจกรรมคายรักการอาน 

 เปนกิจกรรมสงเสริมการอานที่จัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยบูรณาการการอานกับทุกวิชาการเรียนรูและจัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียน
รูเปนฐานการอานเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับประสบการณอยางหลากหลายที ่ 
จัดขึ้นในคายรักการอานกิจกรรมที่นำเสนอตอไปนี้เปนกิจกรรมท่ีไดผานการจัด  
มาแลวสำหรับคายรักการอานแบบไป – กลับ 3 วัน เปนแนวทางสำหรับ
บรรณารักษหรือเจาหนาท่ีหองสมุด สามารถนำไปปรับใชไดดังนี้ 
 1.  กิจกรรมสาระนารูจากนิทรรศการ 
   2.  กิจกรรมรวมพลคนรักการอาน 
   3.  กิจกรรมนันทนาการกลุมสัมพันธ 
    4.  กิจกรรมมารูจักกันซะดีดี 
   5.  กิจกรรมหนังสือดีที่หนูอยากอาน 
 6.  กิจกรรม mind mapping สงเสริม    
  การอาน   
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  7. กิจกรรมปริศนาสุภาษิต  
  8.  กิจกรรม Enjoy to open  Dictionary 
  9.  กิจกรรม Fun with conversation 
 10.  กิจกรรมขาวขนคนขาว 
 11.  กิจกรรม Art for kid 
 12.  กิจกรรมมอบหัวใจไวที่...หองสมุด 
 13.  กิจกรรมภาษาไทยพัลวัน 
 14.  กิจกรรมหองสมุดในฝน 
 15.  กิจกรรมตามลาหาดาว 
 16.  กิจกรรมวาดภาพเลาเร่ือง 
 17.  กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู 
5. ระยะเวลา การจัดกิจกรรมละ 45 นาที – 1ชั่วโมง ตอการเรียนรูใน 1 ฐาน 
6. สื่อ อุปกรณ 

 สมาชิกในแตละกลุมจะมีอุปกรณประจำกลุมซึ่งควรจัดเตรียมใสภาชนะให
เรียบรอย 
 1. สีไม 1 ชุด สีเมจิก 1 ชุด สีน้ำมัน(Oil Pastels) 
 2.  ปากกาเคมีหลายสี เชน สีแดง ดำ น้ำเงิน เขียว 
 3.  ปากกา ดินสอ 
 4.  ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ 
 5.  ไมบรรทัด 
 6.  กรรไกร  คัตเตอร 
 7.  กระดาษกาว สี กาวขวดเล็ก 
 8.  กระดาษปรูฟ 
 การเตรียมอุปกรณ 

 กิจกรรมในคายรักการอานสวนใหญจะเนนในดานการอาน การเขียน    
ดังนั้นอุปกรณที่ตองใชในการทำกิจกรรมจึงมีความสำคัญ ควรเตรียมใหสมาชิก  
ชาวคายแตละคนแตละกลุมใหพรอมเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ดำเนินไปอยางสะดวก 
รวดเร็ว ประกอบดวย 
 อุปกรณประจำตัวสมาชิก 
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 1. สมุดคูมือกิจกรรมเปนสมุดประจำตัวสมาชิกชาวคายใชสำหรับการ
บันทึกกิจกรรมตางๆตลอดเวลาในการรวมกิจกรรมคายรักการอาน ในสมุดคูมือ
กิจกรรมประจำตัวสมาชิกประกอบดวย  ชื่อสมาชิกชาวคาย ในกลุมของตนเอง  
ขอมูลสวนตัว  ตารางกิจกรรมฐานความรูตาง ๆ หนาวางสำหรับบันทึกความรู 
ประสบการณที่ไดรับและสิ่งดี ๆ ที่สมาชิกชาวคายตองการจดจำ 
 2. ปายชื่อสมาชิก เปนปายชื่อแขวนคอที่สามารถแยกกลุมของสมาชิกได 
เชนจัดทำเปนสีตางๆ ตามกลุมสีของสมาชิกหรือมีสัญลักษณกลุม 
 3. เครื่องเขียนตาง ๆ 
 อุปกรณประจำฐานการเรียนรู 
 อุปกรณประจำกิจกรรมฐานความรูตาง ๆ คือ อุปกรณที่จำเปนตองใชใน
การทำกิจกรรมข้ึนอยูกับกิจกรรมฐานความรู ตองใชอุปกรณอะไรบางเชนกระดาษ 
A4 กระดาษโปสเตอร กระดาษการดสี ดินน้ำมัน วัสดุและอุปกรณสำหรับจัดเกม
ตางๆเปนตน 
7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 7.1  การเตรียมงาน  
  1)  ประชุม/วางแผน 
  2)  เสนอตอผูบริหารขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ 
  3)  จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
  4)  จัดซื้อ/จัดจาง จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณดำเนินการ 
  5)  ประชาสัมพันธโครงการทางสถานีวิทยุ เสียงตามสาย  
   ปายประชาสัมพันธ  
  6)  ดำเนินงานตามโครงการ  
  7)   ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
  8)   รายงานผลการดำเนินงาน 
 7.2  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมในแตละฐานการเรียนรู 
  1)  กิจกรรมสรางความคุนเคย เชื่อมโยงไปถึงความตระหนักเร่ืองความ   
   สำคัญและประโยชนของการอาน 
  2)   ผูนำกิจกรรมแนะนำฐานการเรียนรู แนะนำตัวเอง พี่เล้ียงกลุม  
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   และใหสมาชิกกลุมแนะนำตนเอง ชื่อ นามสกุล ชื่อเลน มาจาก  
   โรงเรียนอะไร เรียนอยูระดับชั้นอะไร ฯลฯ 
  3)  ใหสมาชิกเลือกหัวหนากลุมกันเอง 
  4)  ผูนำกิจกรรมช้ีแจงกระบวนการเรียนรูระบบกลุมและอธิบายวิธี  
   การเรียนในฐาน รวมถึงกฎ กติกา ระเบียบวินัยระหวางการเรียน  
   ในฐาน 
  5)  ครูพี่เลี้ยงแจกใบงาน/ใบความรู อุปกรณที่ตองใช ควบคุมเวลาและ  
   กระบวนการเรียนรูใหตรงตามกติกาที่คายกำหนด 
  6)  ผูนำกิจกรรมอธิบายข้ันตอนกิจกรรมใหสมาชิกกลุมปฏิบัติตาม  
   ใบงานหรือตัวอยางประกอบ หรือแสดงประกอบตามลักษณะ  
   เนื้อหากิจกรรมใหสมาชิกเขาใจและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 
  7)  ใหสมาชิกศึกษาใบงานตามคำอธิบายและลงมือปฏิบัติตามลำดับ  
   ขั้นตอน โดยมคีรูพี่เลี้ยงดูแลและใหความชวยเหลือ 
  8)  ใหสมาชิกนำเสนอรายงาน/ตอบคำถาม รายบุคคลหรือกลุมตาม  
   ลักษณะของกิจกรรม ผูนำกิจกรรมเสริมรายละเอียดเพ่ิมเติม  
    ใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวม 
  9)  ผูนำกิจกรรมสรุปความรูที่ไดจากกิจกรรมน้ี แลวใหสมาชิกทุกคน  
   บันทึกลงในสมุดบันทึกผลการเรียนรู 
  10) ครูพี่เลี้ยงแจกแบบประเมินผลความพึงพอใจใหสมาชิกทุกคนใน  
   กลุมแสดงความคิดเห็น ครูพี่เลี้ยงเก็บรวบรวมเพ่ือวิเคราะหผล  
   ตอไป 
  11) ตรวจผลการเรียนรูจากการวัดและประเมินผลสมาชิกทุกคนและ  
   บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกการวัดและประเมินผล จัดเก็บวัสด ุ 
   อุปกรณทุกอยางใหพรอมเพื่อใชสำหรับสมาชิกกลุมตอไป 
8.  การวัดผลประเมินผล ประเมินตามลักษณะของกิจกรรม เชน 
 1. ภาคความรู ไดแก ทดสอบความรู เขียนแสดงความคิดเห็นแบบอัตนัย 
จับคูถูก ผิด เติมคำลงในชองวางเปนตน 
 2. ภาคปฏิบัติ ไดแก ผลงาน การแสดง การเลานิทาน การประดิษฐ
สรางสรรค เปนตน 
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แผนการจัดกิจกรรม 
สงเสริมการอานและการเรียนรูสูอาเซียน 

1.  ชื่อกิจกรรม   สงเสริมการอานและการเรียนรูสูอาเซียน 
2.  แนวคิด 

 ในยุคปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ ทำใหมี
การแขงขันทางความรู  เศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น  โดยเฉพาะในป 2558 
(ค.ศ.2015) ประเทศในกลุมอาเซียนจะรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียวภายใตการใช
กฎบัตรอาเซียน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหคนในประเทศรับมือความ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยางมีสติและรูเทาทันสถานการณ กระบวนการจัดการ
ศึกษาที่สมบูรณควรประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่มุงเนน
ภารกิจการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  เพื่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ 
3.  วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน 
 2.  เพื่อพัฒนาความรูและความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 
 3.  เพื่อสงเสริมใหมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง 
4.  เนื้อหา จัดกิจกรรมในรูปแบบฐานการเรียนรู  จำนวน 5 ฐาน  ตามเนื้อหาที่
แตกตางกัน ดังนี้ 
 ฐานท่ี  1  ลวงลับจับสำนวนไทย (1 ชั่วโมง) 
  ความหมายและขอคิดจากสำนวนไทย 
 ฐานท่ี  2  English is Fun (15 นาที) 
  คำศัพทภาษาอังกฤษ 
 ฐานท่ี  3  จำนวนประชากรอาเชียน (15 นาที) 
  การวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบประชากรอาเซียนแตละ  
  ประเทศ 
 ฐานที่  4  สกุลเงินในอาเชียน (30 นาที) 
  เรียนรูเรื่องสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ฐานท่ี  5  ธงชาติประจำอาเซียน (1 ชั่วโมง) 
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5.  ระยะเวลา  3  ชั่วโมง 
6.  สื่อ/อุปกรณ 

 1. แบบบันทึกผลการเรียนรู 
 2. ชุดสำนวนไทย, โหลแกว, ไขพลาสติก, ฉลากตัวเลข 
 3. หนังสือความรูเกี่ยวกับอาเซียน, ชุดธงชาติอาเซียน 
 4. สีเทียน, สีไม, สีน้ำมัน(Pastel  Oils) 
 5. ใบงาน 
 6. ใบความรู 
7.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู 

 ฐานที่ 1  ลวงลับจับสำนวนไทย(1 ชั่วโมง) 
  1.1  ผูนำกิจกรรมแนะนำฐานการเรียนรู แนะนำตัวเองและคณะ 
  1.2   ใหสมาชิกกลุมทุกคนแนะนำตัวเอง 
  1.3  ผูนำกิจกรรมอธิบายวิธีการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องสำนวนไทย
ที่ควรจดจำ คือใหสมาชิกลวงจักไขพลาสติก ในโหลแกว คนละ 2 ครั้ง เปดดูขางใน
จะเปนตัวเลข แลวนำไปดูวาตัวเลขที่ไดตรงกับสำนวนใด 
  1.4 ใหบันทึกขอที่...........สำนวนไทยขอนั้นคือ.....................  
ความหมาย............นำสำนวนไทยน้ีไปเปนขอคิดในเรื่องใดบาง โดยเขียนลงใน  
ใบงานที่แจกให 
  1.5  นำเสนอคนละ  2  สำนวน 
  1.6  ผูนำกิจกรรมสรุปความรู และเชื่อมโยงไปสูการนำไปใช 
 ฐานที่ 2   English is Fun(15 นาที) 
  2.1 ใหผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม ดูภาพที่แจกให แลวเติมคำศัพท
ลงในชองวาง 5 ขอ (มีมากกวานี้ก็ได ขึ้นอยูกับเวลา) 
  2.2 ฝกสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจาของภาษา 
 ฐานที่ 3  จำนวนประชากรอาเซียน (15 นาที) 
  3.1 ใหผูเรยีน/ผูรวมกจิกรรมนำขอมูลประชากรในแตละประเทศ  
 ในกลุมอาเซียนที่แจกใหวิเคราะหขอมูล  และตอบคำถามลงในชองวาง 
  3.2 สงแบบบันทึกใหผูนำกิจกรรม/ครูตรวจความถูกตอง 
  3.3  ผูนำกจิกรรมสรปุเรือ่งประชากรของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
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 ฐานที่ 4  สกุลเงินในอาเซียน (30 นาที่) 
  4.1 ใหผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม  ศึกษาธนบัตรสกุลเงินในแตละ
ประเทศในกลุมอาเซียน วิเคราะหขอมูลภาพที่อยูในธนบัตรและคาของสกุลเงิน
ประเทศนั้น 
  4.2  ตอบคำถามลงในกระดาษบันทึกที่แจกให 
  4.3  สมาชิกออกมานำเสนอ 
  4.4 ผูนำกิจกรรมสรุปความรูที่ ได อธิบายโดยยกตัวอยาง  
ประกอบดวย 
 ฐานที่ 5  ธงชาติประจำอาเซียน  (1 ชั่วโมง) 
   5.1  ใหผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม  ศึกษาธงชาติของแตละประเทศ            
ใหครบทั้ง 10 ประเทศจากหนังสือ และธงชาติ 
   5.2  ใหเลือกระบายสีธงชาติคนละ 3 ประเทศลงในกระดาษที่           
แจกให   
   5.3 ใหบอกลักษณะและหาความหมายของธงชาติประเทศ  
นั้น ๆ  โดยศึกษาไดจากหนังสือและสื่ออื่นๆที่จัดไวในฐานการเรียนรูประกอบ 
   5.4 ผูนำกิจกรรมอธิบายใหความรูเกี่ยวกับสัญลักษณของธง
อาเซียนและลักษณะธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการซักถามความรูหรือใช
เกมแขงขันความรูเกี่ยวกับอาเซียน ใหผูเรียน/รวมกิจกรรมไดผอนคลาย 
8.  การวัดและประเมินผล  

 1. วัดความรู ไดแก ทดสอบความรูกอนเรียน – หลังเรียน ตอบคำถาม
แบบอัตนัย เติมคำลงในชองวาง ตามลักษณะของกิจกรรม  
 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู เชน การแสดงความคิดเห็น การมี  
สวนรวม ความสนใจ ใฝหาความรู กลาแสดงออก ความรวมมือ เปนตน 
 3.  ประเมินความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรม    
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 กระบวนการดำเนินงาน 

 1.  ประชุมชี้แจงใหบุคลากรไดรับทราบการจัดกิจกรรม 
 2.  จัดตั้งคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานเนนใหบุคลากร มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม 
 3. ประชุมคณะทำงานและคณะวิทยากรประจำฐาน  เพื่อซักซอมความ
เขาใจในแตละกิจกรรมฐานการเรียนรู 
 4. จัดเตรียมสถานที่  สื่อวัสดุ  อุปกรณ แบบบันทึกการเรียนรูและเอกสาร
ประกอบในแตละฐาน 
 5.  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
    5.1 ชมวีดีทัศนความเปนมาของประชาคมอาเซียนประมาณ  
25  นาที 
    5.2  วิทยากรสรุปจากการชมวีดีทัศนโดย Power point 
Asean  20 นาที 
    5.3  ทำแบบทดสอบความรูอาเซียน จำนวน 10 ขอ 10  นาที 
    5.4  เฉลยแบบทดสอบความรูอาเซียน  
    5.5 แจกแบบบันทึกการเรียนรูใหกับผูเขารวมกิจกรรมทุกคน 
พรอมทั้งใหเขียนชื่อ – นามสกุลใหเรียบรอย 
    5.6  แนะนำวิทยากรประจำฐาน  จำนวน  5  ฐาน ๆ ละ 2 คน 
    5.7  แนะนำวิธีการบันทึกการเรียนรู  จำนวน  5  ฐานการ  
เรียนรู ดังนี้ 
 ฐานที่ 1  ลวงลับจับสำนวนไทย 
 ฐานที่ 2   English is fun   
 ฐานที่ 3  จำนวนประชากรในอาเซียน 
 ฐานที่ 4  สกุลเงินในอาเซียน 
 ฐานที่ 5  ธงชาติประจำอาเซียน 
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     English  is  fun 
    ………. 

************************************************ 

– .........................................................................................................

   
            (feet  ears  hands  eyes  mouth) 

1.  I  can see  with  my…………………………. 
2.  I  can hear  with  my………………………… 
3.  I  can eat  with my…………………………… 
4.  I  can touch  with  my……………………… 
5.  I  can walk  with  my………………………...    

 

Show  your  feelings      
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จรรยาบรรณบรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุด 

 หองสมุดเปนสถาบันท่ีมีเกียรติและเปนแหลงบริการความรูที่มีคุณคา  
ในสังคม ดังนั้น เพื่อประโยชนตอการพัฒนาหองสมุด เพ่ือสรางความมั่นคงแก
สถาบันหองสมุดและเพื่อใหสถาบันหองสมุด เปนที่เชื่อถือของประชาชน สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี เห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณ สำหรับบรรณารักษและ  
ผูปฏิบัติงานหองสมุดทุกตำแหนงไวดังตอไปนี้ 

✾  หมวดท่ี 1 จรรยาบรรณตอผูใช 

 1.  ใหคำนึงถึงความสะดวกสบายของผูใชกอนส่ิงอื่น 

 2.  ใหใชชีวิตที่ไดศึกษามาใหเกิดประโยชนแกผูใชอยางเต็มความสามารถ 

 3.  ใหความเสมอภาคแกผูใช โดยไมคำนึงถึง ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม 
✾  หมวดท่ี 2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

 1. ไมประพฤติหรือกระทำการใดๆ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์   
ในวิชาชีพแหงตน 

 2. ตองศึกษาและแสวงหาความรู เพ่ือใหตนมีวุฒิเขาขั้นมาตรฐานที่
สถาบันวิชาชีพกำหนดไวและหม่ันเพียรฝกฝนทักษะ ตลอดจนหาวิธีการใหม ๆ   
มาใชในการปฏิบัติงาน 

 3. ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือสงเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ 
ผูรวมอาชีพและเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

 4. ไมฝกใฝในการเพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจสวนตนจนเปนการบั่นทอน
การปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

 



88

✾ หมวดที่ 3 จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 

 1. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน และผูรวมอาชีพ 
 2. ใหความเคารพและยอมรับในขอตกลงที่เปนมติของที่ประชุม 
 3. รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวางผูรวมงานและผูรวมอาชีพ 
 4. ในกรณีที่เปนผูบังคับบัญชา จะตองยึดม่ันในคุณธรรมในการปฏิบัติตอ  
ผูใตบังคับบัญชา ไมมีอคติในการแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบและการ
ลงโทษ 
✾ หมวดที่ 4 จรรยาบรรณตอสถาบัน 

 1. รักษาประโยชนและชื่อเสียงของสถาบันที่หองสมุดสังกัดอยู และ  
ไมกระทำการอันใดที่จะเปนทางทำใหเกิดความเส่ือมเสีย 
 2. รวมมือและปฏิบัติงานดวยดีตามนโยบายที่ผูบังคับบัญชาไดรับมา เพ่ือ
ความกาวหนาของสถาบันโดยสวนรวม 
 3. ไมพึงใชชื่อและทรัพยากรของสถาบันเพื่อประโยชนสวนตน หรือเพื่อ 
หมูคณะโดยมิชอบ 
✾ หมวดที่ 5 จรรยาบรรณตอสังคม 

 1. ควรเปนผูนำอยางเขมแข็ง เพื่อแสดงใหเห็นถึงบทบาทของภาระหนาที่
ที่มีตอการพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาประเทศ 
 2. พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชนของชุมชนดวยการใชวิชาชีพโดยสุจริต 
และไมใหเปนการเสียหายตอภาระหนาท่ีที่ปฏิบัติอยู 
 3. พรอมที่จะผดุงรักษาไวซึ่งเสถียรภาพและความม่ันคงของสังคม  
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ที่ปรึกษา 

 นายประเสริฐ หอมดี ผูอำนวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางนาถยา ผิวมั่นกิจ รองผูอำนวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
 นางณิชากร เมตาภรณ ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
ผูเขียน 

 นางศิริพร อหันตะ บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ  
  จ.เพชรบูรณ 
 นางปุญญดา ชาวงศศรี บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ  
  จ.เพชรบูรณ 
 นางลัคนา บุญดี บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.โพธ์ิทะเล จ.พิจิตร 
 นางสาวประยูร บุญทั่ง บรรณารักษชำนาญการ กศน. อ.โพธ์ิประทับชาง จ.พิจิตร 
บรรณาธิการ 

 นางดวงทิพย แกวประเสริฐ  ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 นางจิตราภรณ เทวะนา บรรณารักษชำนาญการ กศน.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางดวงทิพย แกวประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
ผูพิมพ 

 นางศิริพร อหันตะ บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ  
  จ.เพชรบูรณ 
 นางปุญญดา ชาวงศศรี บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ  
  จ.เพชรบูรณ 
 นางลัคนา บุญดี บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.โพธ์ิทะเล จ.พิจิตร 
 นางสาวประยูร บุญทั่ง บรรณารักษชำนาญการ กศน. อ.โพธ์ิประทับชาง จ.พิจิตร 
ออกแบบ/รูปเลม 

 นางมุกดา ภูตาสืบ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
   

คณะผูจัดทำ 
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