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บทคัดยอ 
 
 วิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง กลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู ผูอํานวยการ
หองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย และนักวิชาการ
ดานการบริหารอุทยานการเรียนรู จํานวน 19 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา แบบสอบถามความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐาน
และคาพิสัยระหวางควอไทล ผลการวิจัยพบวา แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา
แบบ PCDA ดังน้ี 
 ดานกายภาพ วางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในและภายนอกอาคาร 
ศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความผอนคลาย ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใชแสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศ
ที่เหมาะสม (P) 
 ดานสาระและกิจกรรม วางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูใหตรงกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย (P) 
 ดานการบริการ จัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใชและผูยงัไมเคยใชบริการ (D) 
 ดานบุคลากร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง (A) 
 ดานการบริหารจัดการ ศูนยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับผลการวิเคราะห
แผนพัฒนาศนูยการเรียนรูฯ (A) 
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ABSTRACT 
 
 This study is a future research. The purpose of the study was to understand the 

guidelines for the administration of Knowledge Center of Chachoengsao using modified 
Delphi technique. The samples were 19 participants of the director and the deputy 
director of TK Park, the director of living library, the director of university library and the 
administrative officers of TK Park. The research instruments consisted of questionnaires 
on administrative guidelines which were used for the second time and the third time of 
data collection. The statistics used in data analysis were median and range between quartile. 
The research findings were in the PDCA style as follows: 

 The aspect of physical management: the Knowledge Center of Chachoengsao 
was planned and designed the inside and outside environment to be relaxed, neat and 
clean including using natural lights and proper air conditioner system (P). 

 The aspect of content and activity management: Knowledge Center of Chachoengsao 
planned activities in order to promote learning needs of target group (P). 

 The aspect of service management: Knowledge Center of Chachoengsao created 
teams in order to provide proactive services to users and the target group (D). 
 The aspect of personnel management: Chachoengsao municipality improved 
the development plan for officers and developed the personals continually (A). 
 The aspect of management: Knowledge Center of Chachoengsao improved 
the operating plans in accordance with the analysis results of development plan (A). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: The guidelines for the administration of Knowledge Center of Chachoengsao,  
                The modified Delphi technique 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกทาน 
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารย 
ดร.กานต เสกขุนทด อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจทานและแกไข
วิทยานิพนธเลมน้ีจนสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.วิโรจน ศรีโภคา อาจารย 
ดร.ทัศนัย วงศพิเศษกุล อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอี่ยมพญา และ 
อาจารย ดร.ลินดา นาคโปย ที่ใหความกรุณาตรวจสอบความเท่ียวตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี 
ผูวจัิยซาบซึ้งในความกรุณาของทาน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่ไดสั่งสอนใหขาพเจาไดมีความรู
จนสามารถทําวิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จลุลวงดวยด ี
 ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ 
สํานักงานอุทยานการเรียนรู  ผูอํานวยการหองสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ผูอํานวยการ
อุทยานการเรียนรูระยอง ผูอํานวยการอุทยานการเรียนรูสมุทรสาคร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
นักวิชาการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู นักวิชาการดานนโยบายและแผนสํานักงาน
อุทยานการเรียนรู ที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนยิ่งตอการวิจัยเลมนี ้
 ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป 56 ทุกทาน ที่ใหกําลังใจและ
ใหความแนะนําในการทําวิทยานิพนธเลมนี้อยางดีเสมอมา 
 คุณคาของวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนการตอบแทนพระคุณของบิดา มารดา ตลอดจน
ครู อาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 
 
 

        นายดนย ทักศินาวรรณ 
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บทท่ี 1 

บทนาํ 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 3-15 มาตรา 6 ระบุวาการจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มาตรา 7 
ในกระบวนการเรียนรูตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสรมิศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตัวเอง
อยางตอเน่ือง มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ และมาตรา 41 กลาวถึงการจัดการศึกษาของทองถิ่นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ
ภายในทองถิ่น เด็ก เยาวชน และประชาชนเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาสังคมเมือง จังหวัด ภูมิภาค 
ตลอดจนประเทศไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต การปลูกฝงและสงเสริมนิสัยรักการอานและการแสวงหา
ความรูดวยตนเองในทักษะหลายทางใหแกประชากรจึงเปนส่ิงจําเปนในการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 
อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และผลผลิตของประเทศ  

 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดตระหนักถึงการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตจะตองใหความสําคัญกับการสรางคน
ใหมีความรู มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุน มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดลอมที่ดี มีสังคมท่ีสันติ
และเอ้ืออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพยติด โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคน
ใหมีศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน ปรับตัวรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม 
รวมทั้งพฤติกรรมที่เหมาะสม อนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามและพัฒนาภูมิปญญา
ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและ
มีคุณภาพมาตรฐาน จึงสรางหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ภายใตชื่อ ศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตท่ีเนนปลูกฝงและสงเสริมนิสัยรักการอาน
และแสวงหาความรูดวยทักษะหลายทาง มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ การใหบริการหองสมุด การจัดการ
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2 

ความรู การกระจายและถายทอดองคความรู (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2554, 
หนา 86-88) 
 ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราเกิดจากการตกผลึกความรู และประสบการณของคณะผูกอต้ัง  
ทีมงานเครือขายและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนรากฐานของการบูรณาการ
องคความรูสหวิทยาการ นํามาสูหองสมุดมีชีวิตท่ีมีบทบาททั้งในการเปนหองสมุด ศูนยการเรียนรูและ
ศูนยศิลปวัฒนธรรม กอใหเกิดผลกระทบตอสังคม โดยเฉพาะทางดานการสรางนิสัยรักการอาน นักอาน 
นักคิด นักปฏิบัติ การจุดประกายความคิด แรงบันดาลใจและสรางความตื่นตัวเร่ืองหองสมุดมีชีวิต 
เปนแหลงการศึกษาดูงาน สอนงาน ฝกงานและวิธีการสรางสรรคการเรียนรู การเปนตนแบบหองสมุด
มีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ซึ่งสามารถนําไปประยุกตในการพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชน และเปนพลังขับเคลื่อนการรวมสรางสรรคสังคมการเรียนรู แนวคิดการจัดต้ัง
อุทยานการเรียนรูเกิดข้ึนเพื่อตอบโจทยและแกไขปญหาสําคัญของสังคมไทยในสภาวการณที่โลก
มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วโดยเนนการแกไขปญหาเก่ียวกับ “คน” อันเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ประเทศ โดยโจทยสําคัญอันเปนปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนา “คน” คือ ระบบการศึกษาไทยและ
การเรียนการสอนยังไมเอื้ออํานวยใหเด็ก คิดเปน ทําเปน กลาคิด กลาทํา ทําใหมีปญหาสืบเน่ืองมาถึง
การพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา เกิดปญหาวิกฤติและความสับสน
ในสังคมไทย สาเหตุสําคัญประการหน่ึงเกิดจากปญหาคนไทยโดยรวมและไมวาเด็กเยาวชนหรือผูใหญ
ยังอานหนังสือนอย ไมมีนิสัยรักการอาน ระบบการศึกษาไทยไมไดปลูกฝงและสงเสริมใหเด็กรักการอาน
และใชหองสมุด หองสมุดที่มีกลุมเปาหมายใหบริการประชาชนขาดการสนับสนุนจากรัฐ มีงบประมาณ
จํากัด มปีญหาอุปสรรคในการบริหารงานและดําเนินงาน ปญหาสถานภาพของบรรณารักษ นอกจากน้ี
ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากหองสมุด ภาพลักษณหองสมุด
ที่ใหบริการประชาชนในสายตาประชาชนโดยเฉพาะในทองถิ่น ยังเปนหองสมุดแบบเดิม คือ สถานท่ี
เก็บหนังสือ เงียบสงัดยงัไมสามารถจูงใจ หรือกระตุนความสนใจในวงกวาง นํามาสูแนวคิดการกอต้ังหองสมุด
มีชีวิตในรูปแบบและบริบทของไทย (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2556, หนา 8-9) 
 จากการดําเนินงานที่ผานมาศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ประสบปญหาการพัฒนาองคกร จึงจําเปนตองมีแนวทางการบริหารที่จะทําใหผูบริหารและผูเกี่ยวของ
ไดนําไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานและเสริมสรางศักยภาพ เน่ืองจากศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา
เปนองคกรใหม ผูบริหารและเจาหนาที่ขาดประสบการณและความเชี่ยวชาญในการบริหารและดําเนินการ 
อีกทั้งเพื่อทราบความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในการบริหารงานศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ขอมูลที่ได
จึงมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งโดยเฉพาะตอผูบริหารหรือผูกํากับดูแล การนําไปใชในการวางแผน 
การตัดสินใจการกําหนดยุทธศาสตร รวมทั้งงบประมาณที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหหองสมุดมีการพัฒนาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
และความสําคัญตอผูปฏิบัติงาน ในการนําไปใชในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะของตนเอง 
พัฒนาการทํางานและพัฒนางานใหตอบสนองความตองการ และความคาดหวังของผูใช เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราตอไป 
 จากที่กลาวมา ผูวิจัยมีความสนใจศึกษากระบวนการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราใหเปนหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรูที่สมบูรณแบบที่สุด 
โดยผูวิจัยไดนําขอบขายของงานวิจัย 5 ดาน คือ 1)  ดานกายภาพ 2)  ดานสาระและกิจกรรม 
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3) ดานการบริการ 4) ดานบุคลากร 5) ดานการบริหารจัดการ มาศึกษาโดยสังเคราะห นักวิจัยยึดจาก
ผลการวิจัยและสังเคราะหองคความรูหองสมุดมีชีวิตของสํานักงานอุทยานการเรียนรู ในฐานะตนแบบ
หองสมุดมีชีวิตที่สํานักงานอุทยานการเรียนรูสามารถใชพัฒนาและการสงเสริมตลอดจนการติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงานหองสมุดมีชีวิตใหไดมาตรฐานตามวัตถุประสงคของหองสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2556, หนา 30-32) โดยใชเทคนิคเดลฟายซึ่งถือวาเปน
กระบวนการท่ีใชในการตัดสินใจหรือลงขอสรุปของการหาเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางเปนระบบ (แสงเพ็ช ทองไชย, 
2552, หนา 87) อีกทั้งเทคนิคเดลฟายเปนเทคนิคที่รวบรวมความคิดของผูเช่ียวชาญใหมีความสอดคลอง
เปนอันหน่ึงอันเดียวกันและมีความถูกตองนาเชื่อถือมากที่สุด (สุวรรณา เชื้อรัตนพงษ, 2537, หนา 75) 
โดยเปนเทคนิคการวเิคราะหที่ไดรับการประดิษฐและพัฒนาขึ้นมาใชการวิจัยอนาคต (เทียนฉาย กีระนันท, 
2528, หนา 122) ดังน้ัน เรื่องที่จะศึกษาดวยเทคนิคเดลฟายจึงควรเปนเรื่องที่จะนําไปสูการวางนโยบาย
หรือคาดการณสงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงการกําหนดทางเลือกตางๆ หรือเปนประเด็นที่มุงศึกษา
ความคิดเห็นที่สอดคลองตองกันเพื่อนํามาแกไขปญหาที่สลับซับซอนทั้งในเชิงโครงสรางและการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนศึกษาความสอดคลองตอเนื่องกันระหวางเปาหมายและวัตถุประสงคของส่ิงตางๆ เพื่อรับรู
สภาพการณปจจุบัน ซึ่งจะนํามาสูการสรุปเปนหลักการและแนวคิดรวมกัน (สุวลี ทวีบุตร, 2540, หนา 17) 
ฉะนั้นความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล จึงขึ้นอยูกับผูเชี่ยวชาญวามีความรูในเรื่องน้ันแทจริงหรือไม 
การใหความรวมมือ การเห็นความสําคัญและจํานวนผูเช่ียวชาญซึ่งมากเพียงพอที่จะเปนตัวแทนกลุมได
เปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหขอมูลท่ีไดรับนาเชื่อถือและตรงกับความเปนจริงมากที่สุด (เวชพิสิฐ เอี่ยมองอาจ, 
2550, หนา 30) 
 

1.2 คําถามการวจิัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยต้ังคําถามการวิจัยดังน้ี 
 แนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง มีลักษณะอยางไร 

 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
จํานวน 5 ดาน คือ 1) ดานกายภาพ 2) ดานสาระและกิจกรรม 3) ดานการบริการ 4) ดานบุคลากร 
5) ดานการบริหารจัดการ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ี มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา              
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาแนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (แสงเพ็ช ทองไชย, 2552, หนา 89) 
โดยนําหลักการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) (ปริทรรศน พันธุบรรยงก, 2545, หนา 53-54) 
มาพัฒนาขอบขายการบริหาร 5 ดาน คือ 1) ดานกายภาพ 2) ดานสาระและกิจกรรม 3) ดานการบริการ 
4) ดานบุคลากร 5) ดานการบริหารจัดการ (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2556, หนา 30-32)  
 1.4.2 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีเดลฟายแบบปรับปรุง (modified delphi techniques) 
ซึ่งกําหนดประชากรโดยกําหนดเงื่อนไข คือ 1) คุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป 2) มีประสบการณทํางาน
อุทยานการเรียนรูหรือหองสมุดอยางนอย 3 ป 3) มีจํานวนผูใชบริการเฉล่ียตอวันจํานวน 300 คนข้ึนไป 
ดังน้ี 
  1) ประชากรในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 27 คน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการพิจารณา
ผูเช่ียวชาญไวดังน้ี 
   (1) ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 คน  
   (2) รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 คน  
   (3) ผูอํานวยการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู จํานวน 10 จังหวัด 
   (4) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 5 แหง  
   (5) นักวิชาการดานการบริหารสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 10 คน  
  2) กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยรวมท้ังสิ้น 19 คน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการพิจารณา
ผูทรงคุณวุฒิและไดกําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (quota sample) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2542, 
หนา 28) ไวดังน้ี 
   (1) ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู  จํานวน 1 คน โดยเลือกตัวอยาง
แบบแบบเจาะจง (purposive sampling) 
   (2) รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 คน โดยการเลือกตัวอยาง
แบบแบบเจาะจง (purposive sampling) 
   (3) ผูอํานวยการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู จํานวน 3 จังหวัด โดยการ
เลือกตัวอยางแบบแบบเจาะจง (purposive sampling) 
   (4) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 5 แหง โดยการเลือกตัวอยางแบบ
แบบเจาะจง (purposive sampling) 
   (5) นักวิชาการดานการบริหารอุทยานการเรียนรู จํานวน 9 คน โดยการเลือกตัวอยาง
แบบแบบเจาะจง (purposive sampling) 
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 1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 แนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 5 ดาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

การดําเนินงานหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ไดแก 
  1) ดานกายภาพ 
  2) ดานสาระและกิจกรรม 
  3) ดานการบริการ 
  4) ดานบุคลากร 
  5) ดานการบริหารจัดการ 
 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
ในการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา โดยการใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 3 รอบ เพื่อเปนการพัฒนาแนวทางการบริหารหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรูในแตละดาน 
(แสงเพ็ช ทองไชย, 2552, หนา 5) โดยกําหนดขอบขายการบริหารงานศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีศึกษาตามขอบขายและภารกิจการบริหารงาน 5 ดาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
การดําเนินงานหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2556, หนา 30-32) 
ซึ่งไดนําหลักการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) (ปริทรรศน พันธุบรรยงก, 2545, หนา 53-54) 
เพื่อพัฒนาขอบขายการบริหารแตละดาน คือ 1) ดานกายภาพ 2) ดานสาระและกิจกรรม 3) ดานการบริการ 
4) ดานบุคลากร 5) ดานการบริหารจัดการ ดังมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวจิัยแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ ดังน้ี 
 1.6.1 ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชงิเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หมายถึง ศูนยการเรียนรู

เมืองฉะเชิงเทรา ท่ีมีลักษณะเปนหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรูเนนการปลูกฝงและสงเสริมนิสัย
รักการอานและแสวงหาความรูดวยทักษะหลายทางใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งตั้งอยูใน
เมืองฉะเชิงเทรา กอต้ังควบคุมและบริหารงานโดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 1.6.2 แนวทางการบริหาร หมายถึง กระบวนการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยนําหลักการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อใหไดแนวทาง
กระบวนการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 
5 ดาน คือ 1)  ดานกายภาพ 2) ดานสาระและกิจกรรม 3) ดานการบริการ 4) ดานบุคลากร 
5) ดานการบริหารจัดการ 

  1) ดานกายภาพ หมายถึง การดําเนินการใหบริการศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา
ในดานการใหความสะดวกในการใชบริการและเขาถึงส่ือ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายใน
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ใหเหมาะสม การจัดสภาพแวดลอมภายนอกใหเหมาะสม และการแบงการใชงาน ลักษณะการใหบริการ
และพื้นที่ใชสอยใหสอดคลองกับพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย  

  2) ดานสาระและกิจกรรม หมายถึง การดําเนินการใหบริการศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา
ในดานจัดสรรสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใชงาน ตลอดจนการดําเนินการจัดกิจกรรม
ใหมีความหลากหลายและเน้ือหาของกิจกรรมท่ีจัดมีความเหมาะสม มีความตอเน่ืองและครอบคลุม 

  3) ดานการบริการ หมายถึง การดํา เนินการใหบริการ เ ชิงรุกถึงกลุม เปาหมาย 
เพื่อความพึงพอใจของผูใชในคุณภาพการบริการ 

  4) ดานบุคลากร หมายถึง การดําเนินการพัฒนาบุคลากรในระดับผูบริหาร เพื่อใหมีวิสัยทัศน
และภาวะนํา การเปนนักจัดการและนักประสานงาน และในระดับผูปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความรู ความคิด 
และความเขาใจเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มีทักษะและเจตคติที่ดีในการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

  5) ดานบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินการศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา
โดยมีแผนพัฒนาหองสมุดที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติจริงได การมีสวนรวมของผูใชบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และชุมชนในการสรางและพัฒนาศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

 1.6.3 เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (modified delphi technique) หมายถึง วิธีการ
รวบรวมความคิดเห็นที่สอดคลองกันเก่ียวกับแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 รอบ พรอมทั้งใหขอสรุป
และใหผูเช่ียวชาญน้ันๆ ไดพิจารณาผลยอนกลับ ดังน้ี 
  1) รอบที่ 1 แบบสอบถามในรอบแรกมีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
โดยออกแบบสอบถามในลักษณะแบบสอบถามก่ึงปลายเปด โดยผูวิจัยไดเพิ่มชองขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ในแตละแนวทางทั้ง 5 ดาน เพื่อเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ 
ที่เก่ียวของ 
  2) รอบที่ 2 แบบสอบถามในรอบที่ 2 จะพัฒนามาจากคําตอบของแบบสอบถามในรอบแรก 
โดยผูวิจัยรวบรวมความคิดเห็นที่ไดท้ังหมดสังเคราะหเขาดวยกัน ตัดขอมูลที่ไมผานเกณฑการตรวจสอบ 
จากนั้นก็จัดสรางเปนแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) สงกลับไปยัง
ผูเช่ียวชาญกลุมเดิมอีกครั้งเพื่อลงมติจัดระดับความเหมาะสมของแตละขอคําถาม 
  3) รอบที่ 3 ผูวิจัยจะนําคําตอบจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมดในรอบที่ 2 มาหาคามัธยฐาน 
(median) และคาพิสัยระหวางควอไทล ( inter-quartile range) ของแตละขอเพื่อนําคาเหลาน้ี
ใสเพิ่มไปในแบบสอบถามรอบที่ 3 ท่ีมีขอคําถามเดิม พรอมทั้งแสดงคําตอบเดิมของผูเช่ียวชาญใหผูเช่ียวชาญ
พิจารณาใหมโดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนเองกับกลุม วายังยืนยันคําตอบเดิมหรือจะปรับเปลี่ยนใหม 
หากคําตอบของตนไมสอดคลองกับคําตอบของกลุม และตองการยืนยันคําตอบเดิมใหแสดงเหตุผล
ประกอบดวย 

 1.6.4 หลักการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) หมายถึง หลักการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ประกอบดวย  

  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (plan) ไดแก การเตรียมการไวลวงหนาเพื่อจะทํางานใหสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปาหมาย จัดทําแผนตามเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ และการประเมินผล  
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 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินตามแผน (do) ไดแก การดําเนินงานตอเนื่องจากการวางแผนการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีการอบรม ประชุมช้ีแจง มอบหมายผูรับผิดชอบ และใหการสนับสนุน
งบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร และดําเนินการนิเทศ แนะนํา กํากับ ติดตาม เพื่อใหงานเปนไปตามแผน
ที่กําหนด  

 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบ (check) ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา โดยจัดใหมีการประเมินผลตามแผนที่กําหนด วิเคราะหปญหาและสาเหตุ
ที่เก่ียวของจากการเปรียบเทียบระหวางเปาหมายกับการดําเนินตามแผน เพื่อจะทราบวาตองปรับปรุง
แกไขอยางไร  

 ข้ันตอนที่ 4 การปรบัปรุงแกไข (act) ไดแก การนําผลการวิเคราะหปญหาและสาเหตุที่เก่ียวของ
กับการดําเนินงานและการบริหารของศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา มาปรับปรุงแกไข และ
หากผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมายก็ตองปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงานใหมใหเหมาะสม
ในการวางแผนระยะตอไป แตถาผลการประเมินพบวางานสําเร็จตามเปาหมายแลว ในการวางแผนครั้งตอไป
ตองปรับเปลี่ยนเปาหมายใหสูงข้ึนเพื่อใหเกิดการพัฒนา และจัดทํารายงานไวเปนหลักฐาน 
 1.6.5 ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู ผูอํานวยการหองสมุด
มีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย รองผูอํานวยการสํานักงาน
อุทยานการเรียนรู และนักวิชาการสํานักงานอุทยานการเรียนรู โดยกําหนดเงื่อนไข คือ 1) คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 2) มีประสบการณทํางานอุทยานการเรียนรูหรือหองสมุดอยางนอย 3 ป 3) มีจํานวนผูใชบริการ
เฉลี่ยตอวนัจํานวน 300 คนขึ้นไป 
 

1.7 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 
 การวิจัยครั้งน้ี มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังน้ี  
 1.7.1 ไดแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
 1.7.2 นําเสนอแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
ตอเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู 
เพื่อนําไปใชประโยชนในการบริหารหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
 

 การวิจัย แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควา รวบรวมหลักการ แนวคิด งานวิจัยที่เก่ียวของ
นําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปน้ี 
 2.1 ขอบขายการบริหารการศึกษาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
  2.1.1 การบริหารการศึกษาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
  2.1.2 บทบาทและหนาที่ของเทศบาลกับการจัดการศึกษา 
  2.1.3 หลักการจัดการศึกษาสวนทองถ่ิน 
  2.1.4 ภารกิจการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
 2.2 ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

  2.2.1 ความสําคัญและวัตถุประสงคของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
  2.2.2 กรอบยุทธศาสตรของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
  2.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
  2.2.4 การบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 2.3 หองสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู 
  2.3.1 หองสมุดรูปแบบอุทยานการเรียนรู 
  2.3.2 องคประกอบสําคัญของหองสมุดรปูแบบอุทยานการเรียนรู 
  2.3.3 แนวทางในการจัดต้ังหองสมุดรูปแบบอุทยานการเรียนรูสวนภูมิภาค 
 2.4 เทคนิคเดลฟาย 
  2.4.1 ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 
  2.4.2 ประเภทของเทคนิคเดลฟาย 
  2.4.3 ลักษณะท่ัวไปของเทคนิคเดลฟาย 
  2.4.4 ลักษณะปญหาที่ใชกับเทคนิคเดลฟาย 
  2.4.5 กระบวนการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
  2.4.6 การเลือกผูเช่ียวชาญ 
  2.4.7 ขอดีและขอเสียของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย 
  2.4.8 การวิเคราะหขอมูล 
  2.4.9 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1 ขอบขายการบริหารการศึกษาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
  
 2.1.1 การบริหารการศึกษาของเทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา    

 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
การบริหารการปกครองประเทศไทย ไดเริ่มขยายตัวไปสูทองถิ่น เปนการกระจายอํานาจใหทองถิ่นไดมี
สิทธิและหนาที่ในการบริหารกิจการของทองถ่ิน และโดยบทบาทของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2476 ไดกําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหแกราษฎรในทองถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ไดมีการโอนโรงเรียนประชาบาลมาเปนของเทศบาล ซึ่งเทศบาล
ไดรับโอนโรงเรียนมาดําเนินการครั้งแรก ในป พ.ศ. 2480 เปนการโอนทั้งการดําเนินกิจการ ทรัพยสินและ
ครูมาสังกัดเทศบาล นับเปนการเริ่มตนของการจัดการศึกษาทองถิ่น แตในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน
ในชวงแรกนี้ ประสบปญหาตางๆ มาก เนื่องจากงบประมาณเทศบาลมีนอย ทําใหการจัดการศึกษา
ไมกาวหนาเทาที่ควร จึงมีการโอนโรงเรียนกลับคืนไปใหกระทรวงศึกษาธิการในป พ.ศ. 2486 และ
มีการโอนโรงเรียนในความรับผิดชอบระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีก 2-3 ครั้ง 
จนกระทั่งป พ.ศ. 2506 ไดโอนโรงเรียนในเขตเทศบาลที่เหลือทุกแหง กลับไปอยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2521 ไดมีการจัดตั้งใหเมืองพัทยาขึ้นเปนหนวยการปกครองทองถิ่น
อีกรูปแบบหนึ่ง และใหโรงเรียน ครู และลูกจางของโรงเรียนประชาบาล ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ในเขตเมืองพัทยาสังกัดเมืองพัทยา ปจจุบันจึงมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
คือ เทศบาลและเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร โดยใหเทศบาลและเมืองพัทยาอยูในกํากับดูแลของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2546, หนา 1-2) 

 2.1.2 บทบาทและหนาที่ของเทศบาลกับการจัดการศึกษา 
      ในการจัดการศึกษาของเทศบาล กระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งสํานักงานการศึกษาทองถิ่น
ซึ่งปจจุบันไดเปล่ียนเปน “สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น” กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นขึ้น มีหนาที่ในการใหการสนับสนุนชวยเหลือใหแตละเทศบาลและเมืองพัทยา ใหดําเนินการ
จัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยในการสงเสริม
การจัดการศึกษา สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นมุงเนนใหเทศบาลแตละเทศบาล
จัดการศึกษาของเทศบาลไว ดังน้ี 
  1) มีหนาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  2) จัดใหเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑในเขตเทศบาลไดเขาโรงเรียนทั่วถึง 
  3) เปนผูจัดต้ังและดํารงโรงเรียนเทศบาล 
  4) ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 
 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาน้ี เทศบาลและเมืองพัทยา
เปนผูบริหารและดําเนินการโดยตรง โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเขามาเก่ียวของ
ในรายละเอียดการปฏิบัติงานนอกจากสงเสริม สนับสนุนใหเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการได
โดยเรียบรอย และบรรลุผลดียิ่งข้ึน เทศบาลและเมืองพัทยาซึ่งมีอํานาจที่จะใชดุลยพินิจและตัดสินใจ
ดําเนินการในเรื่องใดๆ อยางเต็มที่ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมายโดยปกติสายงาน
ของฝายตางๆ ในสังกัดเทศบาลนั้น กอนที่งานตางๆ จะถึงขั้นการตัดสินใจของนายกเทศมนตรี 
จะตองผานการพิจารณาของหัวหนาฝายที่เก่ียวของ และปลัดเทศบาลตามลําดับเสียกอน ในกรณีเมืองพัทยา
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ก็เชนเดียวกัน งานทุกอยางกอนที่จะนําเสนอปลัดเมืองพัทยา ซึ่งเปนหัวหนาฝายบริหารนั้น จะตองผาน
การพิจารณาของหัวหนาฝายที่เกี่ยวของและรองปลัดเมืองพัทยาตามลําดับ ดานการศึกษามีผูอํานวยการ
กองการศึกษา หัวหนากองหรือหัวหนาฝายการศึกษาซึ่งเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบ ซึ่งมีความสําคัญ
มากในฐานะผูรับผิดชอบงาน รองจากปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 
2546, หนา 2) 
 2.1.3 หลักการจัดการศึกษาสวนทองถ่ิน 
 การจัดการศึกษาทองถ่ิน โดยทั่วไปจะยึดหลักการสวนกลาง ทําหนาที่กําหนดนโยบายแผนการศกึษา 
หลักสูตร มาตรฐานและการวัดประเมินผลการศึกษา โดยมอบใหสวนทองถิ่นทําหนาที่ในการจัดการศึกษา
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ ฉะน้ัน การจัดการศึกษาทองถ่ินของไทยในปจจุบันจึงยึดหลักการ ดังน้ี (กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, 2546, หนา 3-4) 

 1) หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถิ่น ไดมอบอํานาจใหราชการสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการเอง ภายใตการประสานสงเสริมของสวนกลาง เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

 2) หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถิ่น รัฐบาลจะเขาไปมี
สวนเกี่ยวของก็เฉพาะในการสนับสนุน สงเสริมใหทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาได 

 3) การนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาทองถ่ิน วิธีการ
จัดการศึกษาทองถิ่นเพื่อใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปโดยเหมาะสม จึงไดกําหนดแนวทาง
เก่ียวกับการบริหารการศึกษาทองถ่ิน ดังน้ี 

 (1) กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่และความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมและพัฒนา
ในดานธุรการเกี่ยวกับนโยบาย และการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมาย จัดสรรเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เปนหนวยประสานงานกับหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนําสงเสริมและชวยเหลือ
หนวยการปกครองทองถิ่นในการแกปญหา อุปสรรคและขอขัดของตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงมหาดไทย 

 (2) กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่รับผิดชอบดานวิชาการ มาตรฐานการศึกษา 
การกําหนดหลักสูตรแกนกลาง 

 (3) คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) มีหนาที่สงเสริมและวางนโยบาย 
กําหนดมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล เชน การบรรจุแตงตั้ง กําหนดตําแหนง และวินัยของ
พนักงานครูทองถ่ิน 
 นอกจากน้ีแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ภายใตความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงสามารถนํานโยบาย
ที่เหมาะสมกับศกัยภาพ ความตองการ และความพรอมไปปฏิบัติได โดยกระทรวงมหาดไทยไดเสนอแนะ
ยุทธศาสตรการนําแนวนโยบายไปสูการปฏิบัต ิดังนี้ (สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, 2546, หนา 26-31) 

 1) แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา 
  เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความแตกตางกัน ทั้งในดานความพรอม ศักยภาพ 

เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และพระราชบัญญัติเฉพาะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ 
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   (1) แนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา โดยดําเนินการได 2 กรณ ีคือ 
 ก. ดําเนินการจัดการศึกษาขึ้นเองภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ข. ดําเนินการรับถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาที่รัฐจะถายโอนภารกิจ

การจัดการศึกษาของรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการศกึษา 
  สําหรับการดําเนินการ ท้ัง 2 กรณี องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองผานการประเมิน

ความพรอมที่กระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกําหนด และกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไมผานเกณฑการประเมิน กระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่ดําเนินการชวยเหลือ สงเสริม 
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
   (2) การดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวม เปนการดําเนินการ
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของภาครัฐ โดยใหการสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุครุภัณฑ อุปกรณทางการศึกษา ทรัพยสินอ่ืนๆ รวมท้ังใหขอเสนอแนะ และรวมพัฒนาการศึกษา 

 2) การพิจารณาความพรอมในการจัดการศึกษา 
  พิจารณาจากลักษณะและการแบงกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี 

 (1) ลักษณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ก. องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดการศึกษาอยูแลว ดําเนินการจัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกประชาชน
ในความรับผิดชอบของทองถิ่นอยางท่ัวถึง ตามความตองการของประชาชน 
    ข. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมไดจัดการศึกษา ดําเนินการจัดการบริการ
ทางการศึกษาแกประชาชนในความรับผิดชอบของทองถ่ิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามความเหมาะสม ความพรอม และความตองการของทองถ่ิน 

    ทั้งนี้ ภายใตการประเมินความพรอมตามเกณฑที่กระทรวงศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมกําหนด  

 (2) การแบงกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการกําหนดกรอบภารกิจ
การจัดการศึกษา แบงออกเปน 3 กลุม 
    ก. กลุมความพรอมสูง ควรดําเนินภารกิจ 
     ก) การศึกษากอนพื้นฐาน (การศกึษาระดับกอนประถมศึกษา) 

     ข) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ค) การสงเสริมอาชีพ/การศกึษานอกระบบ 
     ง) กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
     จ) บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
    ข. กลุมความพรอมปานกลาง ควรดาํเนินภารกิจ 
     ก) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ข) การสงเสริมการอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
     ค) กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ 
     ง) บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
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    ค. กลุมความพรอมตํ่า ควรดําเนินภารกิจ 
     ก) การสงเสริมอาชีพ/การศึกษานอกระบบ 
     ข) กิจกรรมเด็ก เยาวชน การกีฬา นันทนาการ  
     ค) บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
     ง) รวมในการจัดการศึกษาของรัฐ 
 3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการศึกษาพิจารณาจาก 

   (1) ความตองการและขอคดิเห็นของประชาชนในทองถิ่น 
   (2) ความคิดเห็นของสภาทองถิ่น 
   (3) ขอมูล ขอเท็จจริง (จํานวนโรงเรียน จํานวนเด็กสภาพท่ีตั้ง ฯลฯ) 
   (4) ขอคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่จะโอน 
   (5) ศักยภาพของทองถ่ิน (คน เงิน พัสดุ การจัดการ) 
 4) การใชแผนเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา 
  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาระดับความพรอมและศักยภาพ

แลวจะนํานโยบายตามกรอบภารกิจซึ่งสอดคลองกับระดับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหรือ แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  (1) กําหนดเปาหมายใหชัดเจน ครอบคลุมภารกิจตามกฎหมาย ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
และพื้นที่อยางท่ัวถึง 

  (2) ประชาชนมีสวนรวมกําหนดความตองการ รวมวางแผน รวมดําเนินการตามแผน
และรวมติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน 

  (3) ใชแผนเปนแนวทางในการบริหารกิจการ และสนองตอบปญหาและความตองการ
ของประชาชนอยางเปนรปูธรรม 

  (4) การกําหนดกิจกรรมโครงการในแผน ตองมุงหลักความเปนไปไดและประโยชนสูงสุด
ที่ประชาชนในทองถิ่นจะไดรับ 

    (5) การประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกผูเก่ียวของ 
    ใชสื่อและวิธีการทุกรูปแบบที่จะช้ีแจงใหประชาชน หนวยงานที่เก่ียวขององคกร

เอกชน ใหรูจักและเขาใจเกี่ยวกับแนวทางและแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูความรวมมือจากทุกฝาย 

  (6) การระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกฝาย 
    สรางความตระหนัก ในความเปนสวนหน่ึงของสังคมใหแกกลไกทางสังคมทุกภาคสวน 

ทั้งกลุมประชาชน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นทุกรูปแบบ 
ทั้งการสนับสนุนกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย ตลอดจนความคิดเห็นหรือการติดตาม ตรวจสอบ 
เพื่อใหกิจกรรมตางๆ บังเกิดผลเปนรูปธรรม  

  (7) การเตรียมความพรอมในการรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
    โดยการปรับโครงสรางการบริหาร กิจกรรม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ

พัฒนาเทคนิคการบริหารการจัดการศึกษา ใหบุคลากรของทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาไดตามเกณฑมาตรฐาน 
ตลอดจนจัดระบบนิเทศ ประเมินผลการดําเนินงานอยางมีคุณภาพและประสิทธิผล 
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 2.1.4 ภารกิจการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 จากเหตุผลความเปนมาและหลักการจัดการศึกษาทองถิ่นดังกลาว ในการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทองถ่ิน โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงมีภารกิจหนาที่ ดังน้ี 

  1) สงเสริม สนับสนุน บริหารการจัดการศึกษาของหนวยการปกครองทองถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด 

  2) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นในสวนที่เก่ียวกับ
การศึกษาของหนวยการปกครองทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
กําหนด 

  3) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณและตรวจสอบบัญชีถือจายเงินเดือน
และคาจางของพนักงานครูและลูกจางในสวนที่เก่ียวกับการศึกษาของหนวยการปกครองทองถ่ิน 

  4) ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการศึกษา
หรือไดรับมอบหมาย 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถิ่น ใหมีคุณลักษณะที่สามารถ
บูรณาการ วถิีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักแหงการปกครอง
ตนเอง สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น ไดกําหนดแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2545-2559 ไวดังน้ี (สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, 2544, หนา 43) 

 1) นโยบายดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
  เรงรัดการจัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ใหไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย สงเสริม สนับสนุน
ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชนเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืนในทองถิ่น มีสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2) นโยบายดานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในทองถิ่นมีสิทธิและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 3) นโยบายดานคณุภาพมาตรฐานการศึกษา 
  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
 4) นโยบายดานระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  จัดระบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาใหสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษา

ของชาติ อยางมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล โดยมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
อีกทั้งมีความพรอมในการดําเนินการจัดการศึกษา และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการจัด
การศึกษาทองถ่ิน การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษา
ของเอกชนหรือรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณา 

 5) นโยบายดานคร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
  วางแผนงานบุคคล เพื่อใชในการประสานขอมูลและเปนขอมูลในการนําเสนอพิจารณา

สรรหาบุคลากร พรอมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
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อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยมีสิทธิประโยชน 
สวสัดิการ คาตอบแทน เพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 

 6) นโยบายดานหลักสูตร 
  ใหสถานศึกษาจัดทํารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลางและสาระหลักสูตรทองถิ่น 

ที่เนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และคุณลักษณะอันพึงประสงคความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของสังคมและชาติ โดยคํานึงถึง
ความเปนมาทางประวัติศาสตร 

 7) นโยบายดานกระบวนการเรียนรู 
  จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปนไทย และความสามารถ

ในการเรียนรู พัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ ใหเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสงเสริมใหผูสอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรยีนในแตละระดับการศึกษา 

 8) นโยบายดานทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา 
   ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทั้งดานงบประมาณ การเงิน ทรัพยสินในประเทศจากรัฐ บุคคล องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ มาใชจัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณใหกับ
การศึกษา ในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 9) นโยบายดานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
   สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนเอกสารทางวิชาการ ส่ือ 
สิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
ตลอดจนการส่ือสารทุกรูปแบบ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น 

 10) นโยบายดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
   สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานกีฬา นันทนาการกิจกรรม เด็ก เยาวชน รวมท้ัง

แหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบบริการแกเด็ก เยาวชน ประชาชน อยางหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 
 11) นโยบายดานการสงเสริม 
   สนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ ใหมีการประกอบอาชีพอิสระท่ีถูกตองตามกฏหมาย 

จัดใหมีการรวมกลุมอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนการระดมทุนและการจัดการ นําวิทยาการตางๆ 
มาประยุกตใชในการปรับปรุงการประกอบอาชีพ การจัดการดานการตลาดใหไดมาตรฐานและ
ความเหมาะสม ตามสภาพทองถ่ิน 

 12) นโยบายดานการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   บํารุงรักษา สงเสริมและอนุรักษ สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเกิดสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรู และสังคมที่เอ้ือตอกัน สืบทอดวัฒนธรรม 
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน 
 สํานักการศึกษา/กองการศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น ในสวนกําหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ดานวิชาการและบุคลากรโดยมุงเนน
ใหการปฏิบัติสงผลตอการพัฒนาผูเรียน ใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร พรอมระดม
สรรพกําลังท้ังภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการดําเนินการ 

 

2.2 ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
  

 2.2.1 ความสําคัญและวัตถุประสงคของศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราขึ้น เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ไดมีโอกาสแสวงหาและพัฒนาความรูความสามารถเพื่อเพิ่มความรูสรางสรรคและพัฒนาคุณภาพความคิด
ของประชาชนและเยาวชนใหเปน “คนรุนใหม” ที่พรอมรับมือกับสถานการณโลก ที่กําลังมีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว และกําลังเกิดการแขงขันทางดานความคิดสรางสรรคท่ีสูงข้ึนอยางกาวกระโดด โดยวัตถุประสงค
ในการจัดตั้ง ดังน้ี (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, 2556, หนา 25-36) 

  1) เปนองคกรการเรียนรูขนาดใหญที่สมบูรณ หลากหลาย และเปนองคกรนําทางดาน
ฐานความรู  

  2) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงความรูในสาขาตางๆ เพื่อสะสมความรู
และพัฒนาภูมิปญญาของตน  

  3) สงเสริมสนับสนุนใหมีศูนยบริการวิทยาการความรูในรูปแบบท่ีหลากหลายในดานตางๆ 
ไมวาประวติัศาสตร วิทยาศาสตรแหงชีวิต สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม คานิยม หรือวิถีชีวติของคน  

  4) สงเสริมใหมีการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคลองกับสังคมสมัยใหมและอนาคต  
  5) สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรู  
  6) สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดความสรางสรรคที่สามารถสรางนวัตกรรม 

ผลผลิต หรืองานจากการผสมผสานภูมิปญญาทองตนเขากับความรูสมัยใหม  
  7) สนับสนุนใหมีศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและแสดงผลงานความคิดสรางสรรคและ

การออกแบบของบุคคลทั่วไปจากทุกแหลงอารยธรรม 
  8) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดกลไกในการเสาะหาการพัฒนาและการใชความเชี่ยวชาญของ

ผูมีความสามารถพิเศษสาขาตางๆ อยางเปนระบบ  
 และมีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ การใหบริการหองสมุดรูปแบบอุทยานการเรียนรู การจัดการความรู 
การกระจายและถายทอดองคความรู กระจาย จุดประกายและถายทอดองคความรูเรื่องหองสมุดมีชีวิต
ในสังคมไทย ตามภารกิจมาอยางตอเน่ือง นับต้ังแต พ.ศ. 2548 แลว และต้ังแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา 
สอร. ไดกําหนดบทบาทองคกรใหเปนศูนยการเรียนรูประจําภูมิภาค ดานหองสมุดมีชีวิต และไดจัดใหมี
โครงการและกิจกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการความรูหองสมุดมีชีวติอยางมีระบบ  

 ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราเกิดจากการตกผลึกความรูและประสบการณของคณะผูกอตั้ง 
ทีมงาน เครือขายและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บนรากฐานของการบูรณาการ
องคความรูสหวิทยาการ นํามาสูการเปนหองสมุดมีชีวิตท่ีมีบทบาททั้งในการเปนหองสมุด ศูนยการเรียนรู
และศูนยศิลปวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมจนเปนที่ประจักษ โดยเฉพาะในดานการสรางนิสัย
รักการอาน นักอาน นักคิด นักปฏิบัติ การจุดประกายความคิด แรงบันดาลใจและสรางความต่ืนตัว
เรื่องหองสมุดมีชีวิต การเปนแหลงศึกษาดูงาน สอนงาน ฝกงาน และประเด็นการวิจัยตนแบบหองสมุด
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มีชีวิตและวิธีการสรางสรรคการเรียนรู การเปนตนแบบหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ซึ่งสามารถ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน และเปนพลังขับเคลื่อน
การรวมสรางสรรคสังคมการเรียนรู  
 2.2.2 กรอบยุทธศาสตรของศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

 วสัิยทัศน ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราเปนกลไกหลักสําคัญในการเสริมสรางความรู พัฒนา
ความคิด บูรณาการภูมิปญญา โดยผานกระบวนการเสริมการรักการอาน การแสวงหาความรูและการเรียนรู
อยางสรางสรรค เพื่อเปนกําลังสําคัญในการเสรมิสรางปญญาแกสังคมไทย 
 พันธกิจ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราเปนรูปแบบหน่ึงของแหลงเรียนรูตลอดชีวิตแหงอนาคต 
ที่เนนการปลูกฝงและสงเสริมนิสัยรักการอานเพื่อสรางสรรคแสวงหาความรูในบรรยากาศการเรียนรู
อยางสรางสรรค ทันสมัย มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงเครือขายกระจายความรู 
ในลกัษณะศูนยรวมสื่อและขอมูลที่สะดวกในการเขาถึงและใชบริการ ประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ และเปนการสงเสริมสนับสนุนนกระบวนการเรียนรูสาธารณะรวมท้ัง
การพัฒนาความสามารถของแตละบุคคลตลอดชีวิต อันจะเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรค พัฒนาประเทศ
และสังคมใหย่ังยนื 

 ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามุงเพิ่มคุณคา และเสริมความแข็งแกรง เพื่อเติมเต็มสวนท่ี
หนวยจัดการศึกษาและการสงเสริมวัฒนธรรมของสวนราชการหรือหนวยงานที่มีการดําเนินอยู 
แลวยังไมครอบคลุมประชากร กลุมเปาหมาย หรือมีขอจํากัดในการดําเนินงานอยูแลวยังไมครอบคลุม
ประชากรกลุมเปาหมายหรือมีขอจํากัดในการดําเนินงาน 

 วตัถุประสงค ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามุงที่จะสรางเด็กและเยาวชนไทยใหเปนประชาชน
ที่แข็งแกรงของประเทศไทยและมีบทบาทสนับสนุนใหเยาวชนมีสวนรวมกับสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
ตลอดจนมีเปาหมายในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและประชาชนโดยพัฒนาทางเลือกใหมในการศึกษา
และกิจกรรมนันทนาการท้ังดานสถานท่ีและสภาพแวดลอม โดยมีวตัถุประสงค ดังน้ี 
   1) เปนแหลงการเรียนรูที่เนนการปลูกฝงและสงเสริมนิสัยรักการอานและการแสวงหา
ความรูดวยทักษะหลากหลายทาง ในบรรยากาศการเรียนรูสรางสรรคและทันสมยั 
  2) สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอาน การแสวงหาความรู และการเรียนรู
สรางสรรคตลอดชีวติ 
   3) สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปล่ียน และ
แสดงผลงานท่ีมีความคดิสรางสรรค รวมทั้งสามารถสรางนวัตกรรม ผลผลิตหรือชิ้นงานจากการผสมผสาน
ดานศิลปะ วัฒนธรรม คานิยมหรือวิถีชวีิต นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 กลุมเปาหมาย ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราแบงกลุมเปาหมายท่ีมารับบริการ ดังน้ี 
  1) กลุมเปาหมายหลัก ไดแก เยาวชน ในชวงอายุ 13 ถึง 25 ป ซึ่งอาจแบงยอย
ตามความแตกตางกันระหวางในกลุมวัยรุน (teenagers) อายุ 13-19 ป และวัยหนุม (young-adult) 
20–25 ป  
  2) กลุมเปาหมายรอง ไดแก เด็ก พอ แม ผูปกครอง 
  3) กลุมประชาชนที่สนใจ 

 ทั้งนี้ อุทยานการเรียนรูตระหนักถึงเยาวชนหญิงชายซึ่งเต็มไปดวยจินตนาการ อุดมการณ 
พลังอันมหาศาลท่ีเปนกําลังสําคัญในการสืบตอการพัฒนาสังคม เพื่อสรางแรงดลใจใหกับเยาวชนชวยกัน
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สรางสังคมที่ ดีขึ้นและพัฒนาเยาวชนให เปนคําตอบแทนการเปนปญหาสังคม ดังนั้น เยาวชน
จึงเปนกลุมเปาหมายหลัก เน่ืองจากเยาวชนเปนวยัระหวางรอยตอของการเปนเด็กไปสูการเปนผูใหญ  
 “การเปลี่ยนแปลง” (transition) ดังกลาว เก่ียวของกับความนึกคิดและพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยน 
โดยมีสาเหตุจากแรงกระตุนพื้นฐานที่นําไปสูความเขาใจตนเองสังคมและบทบาทของตัวเองตอสังคม 

 กรอบยุทธศาสตรของสํานักงานอุทยานการเรียนรูเพื่อการขับเคล่ือนไปสูเปาหมายตามวสัิยทัศน 
พันธกิจและวัตถุประสงคไวดังน้ี 
   1) ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคกรเพื่อเปนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการดําเนินงานขององคกรอยางมีประสิทธภิาพ ประกอบภารกิจ 2 ประการ ไดแก 
   (1) การออกแบบโครงสรางและระบบบริหารสํานักงาน (organization infrastructure) 
ใหมีขนาดเล็ก ลดระดับชั้นการปฏิบัติแบงสวนงานภายในบนพื้นฐานของลักษณะงานแบบโครงการ 
(project-based management) เพื่อใหเกิดความคลองตัว ยืดหยุนและมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชากร
กลุมเปาหมายเปนศูนยกลางในการมีสวนรวม เปดโอกาสใหทุกภาคสวนและหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมคิด
รวมบริหารจัดการในความพยายามที่จะเพิ่มมูลคาของสิ่งที่มีอยูแลว (อาคาร/สถานที่/สินทรัพยอ่ืนๆ) 
ในลักษณะการวิจัย พัฒนางานจากแหลงความรูภายนอก เพื่อเสริมประสิทธิภาพงานดําเนินงาน
ของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา โดยเนนสาระหลัก ดังน้ี  
    ก. ยกระดับการปฏิบัติภารกิจของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราโดยกําหนด
เปาหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน อันจะนําไปสูการเปนศูนยการเรียนรูของชาติ 
    ข. มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมกระบวนการอาน/แสวงหาความรู/เรียนรู
อยางสรางสรรคของประชาชนอยางท่ัวถึง 
    ค. สงเสริม/สนับสนุนใหเกิดความรวมมือของทุกภาคสวนของสังคม (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ชุมชน) ในการพัมนาเครือขายองคความรู/กระจายความรู และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางดานการสงเสริมการอาน/การแสวงหาความรูอยางสรางสรรคของประชาชน 
    ง. สรางบทบาทใหมกระบวนการศึกษา/เรียนรูอยางสรางสรรค เพื่อสนับสนุน
การยกระดับคุณภาพของชีวิตของประชาชนในประเทศ อันจะนํามาซึ่งความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยนื 
   (2) การออกแบบการพัฒนาและจัดการองคความรูของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ใหมรีูปแบบและลักษณะของการจัดการและพัฒนาองคความรูในฐานะเปนแหลงการเรียนรูอีกรูปแบบ
ซึ่งประกอบดวย 
    ก. การพัฒนา/เชื่อมโยงเครือขายกระจายความรูที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนและกลุมเปาหมาย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในลักษณะศูนยรวมส่ือและ
ขอมูลที่สะดวกในการเขาถึงและใชบริการ ประกอบดวย ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
สรางสรรคตางๆ และเปนการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูสาธารณะ รวมท้ังการพัฒนาความสามารถ
ของแตละบุคคล 
     ข. การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ และ
เปนการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูสาธารณะรวมทั้งการพัฒนาความสามารถของแตละบุคคล
โดยเนนปลูกฝนและสงเสริมนิสัยรักการอานเพ่ือสรางและแสวงหาความรูในบรรยากาศเรียนรูอยางสรางสรรค 
ทันสมัย 
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     ค. การวิจัยและพัฒนาองคความรู เพ่ือเนนการปลูกฝงนิสัยการรักการอาน
เพื่อสรางและแสวงหาความรูในบรรยากาศการเรียนรูอยางสรางสรรค พรอมท้ังวิจัยในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ
เชน ระบบหนังสือ ส่ิงอํานวยความสะดวก เปนตน 
  2) ยุทธศาสตรการพัฒนานวัตกรรมระบบขอมูลความรู/การเรียนรูสูเยาวชน/ประชาชน 
กลุมเปาหมาย ดวยการจัดหาและพัฒนาระบบขอมูลความรู (หนังสือ ฯลฯ) ระบบการเรียนรู ที่ตรงตาม
ความตองการของเยาวชน/ประชาชนกลุมเปาหมายและสามารถกระตุนใหเกิดบรรยากาศแหงปญญาและ
การเรียนรูอยางสรางสรรค ประกอบดวย กิจกรรมที่สําคัญใน 4 ดาน คือ 
    (1) การประสานงานกับพื้นที่ทางสังคม (public sphere) ที่มีเงื่อนไขแตกตางกัน ไดแก 
ในกรุงเทพ ฯ กับตางจังหวัด หรือในเขตเมืองกับเขตชนบทหรือในยางบันเทิงกับยานธุรกิจกับยานชีวิต
ชุมชนเพื่อใหเขารวมกันจัดสรางแหลงการเรียนรูรวมกัน ถือเปนวิธีการเรียนรู เพื่อคนหาระเบียบวิธี
ในการดําเนินการจัดต้ังและดําเนินการแหลงการเรียนรูในภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลาย 
    (2) การประสานงานกับพื้นท่ีภาควิชาการ เพื่อสรางกลุมสนใจ (critical mass) ทางวิชาการ 
สาขาหลากหลายใหเขามารวมสังเคราะหปรัชญาและทฤษฎีการเรียนรูที่มีฐานรากจากวัฒนธรรมไทย
ใหเกิดเปนกรอบคิดและพื้นฐานในการปลูกฝนศูนยการเรียนรูใหแพรหลาย สามารถปรับใชไดในสถานการณ
และประชาคมท่ีมีความตองการแตกตางกัน อันจะสงผลใหเกิดความยั่นยืนของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
   (3) การประสานงานจัดการเรียนรูและวิจัยกระบวนการนโยบายการเรียนรูทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับทองถ่ิน เพื่อคนหารูปแบบที่จะพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีนัยสําคัญตอการจัด
กระบวนการเรียนรูในหมูประชาชนอยางกวางขวางและลุมลึก 
   (4) การแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณกับกระบวนการจัดการเรียนรูในสากล
และนานาประเทศเพื่อเสนอผลสรุปของกระบวนการวิชาการที่ไดสังเคราะหรวบรวมมาจากการทํางาน
ที่แทจริง ที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกับวิธีการดําเนินการในองคกรตางๆ ทั่วโลก ชวยใหเกิดการเรียนรู
ขามพรมแดนและเปนแรงจูงใจใหนักวิชาการทั้งในระดับทองถ่ินและในสถาบันระดับประเทศไดมีโอกาส
สื่อความรูใหเปนสากล อันจะเปนผลใหพื้นฐานเชิงวิชาการของการจัดการเรียนรูมั่นคงดวยความเปนศาสตร
ที่ยอมรับท่ัวไปได ทั้งน้ีเพื่อดําเนินงาน ดังน้ี 
    ก. การจัดทําฐานขอมูลความรูท่ีเก่ียวกับแหลง/ความรู หนังสือ สื่อและการบันทึก
ความรูในรูปแบบตางๆ  
     ข. การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเรียนรูของคนไทยและสากล เพื่อสงเสริม
กระบวนการเรียนรูสาธารณะ 
     ค. การจัดทําฐานขอมูลกลุมเปาหมาย ผูผลิตจัดทําและงานวิชาการท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมการอานและการแสวงหาความรู 
     ง. การบูรณาการองคความรูทองถ่ินและสากลสูประชาชน 
   สรางเสริมการมีสวนรวมและพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (strategic partnership) 
โดยการสรางพันธมิตรใน 2 มิติ ไดแก 
    มิติที่ 1 ภาครัฐท้ังในระบบราชการท่ีมีหลายกระทรวงทบวงกรม ท่ีกําลังปรับเปล่ียนไป
ตามเงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการรวมไปถึงราชการสวนภูมิภาคและทองถิ่น ซ่ึงกําลังปรับแนวคิด
การประสานงานใหสอดคลองกับเงื่อนไขการกระจายอํานาจและระบบการเงินการคลังใหม 
กลุมนี้จะชวยสนับสนุนทรัพยากรและรองรับความชอบธรรมของการขับเคล่ือนกิจกรรม 
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    มิติที่ 2 ภาควิชาการเปนกลุมนักคิด นักวิชาการ และนักวิจัยท่ีมีความสนใจการเรียนรู
ในหลายดานทั้งดานเทคนิคการเรียนรู ดานวัฒนธรรม ดานชุมชน ตลอดจนดายนโยบายสาธารณะกลุมนี้
จะชวยสรางฐานความรูและเนื้อหาความรูสําหรับชวยสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการจัดกิจกรรม
ของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
  3) ยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณและการประชาสัมพันธ (public image)  
   การกอตัวของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราเกิดขึ้นในทวมกลางความสับสนตอบทบาท
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและสิทธิประชาคมอันเปนผลจากการปฎิรูปสังคมและการเมืองอยางฉับพลัน
ในทศวรรษที่ผานมา แมวาการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีจะกอใหเกิดความตื่นตัวใหแสวงหาวิธีการจัดการ
ในพื้นท่ีสังคมสาธารณะที่แปลกแยกออกมาจากแบบแผนซีวิตสังคมท่ีดําเนินการอยู แตความคาดหวังของ
กลุมคนตางๆ ในสังคมที่มีตอกลไกทางสังคมใหมๆ ที่กําลังเกิดขึ้นมักจะแตกตางกันอยางมากจนทําใหองคกร
ที่เกิดข้ึนใหมๆ  ตกเปนจําเลยที่ไมสามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายเหลานี้ได 

 ดังน้ันการวางกรอบข้ันตอนการเคล่ือนไหวเปนการกาวที่ชัดเจน จึงเปนสิ่งจําเปนจะใชรากฐาน
การส่ือความเขาใจกับสาธารณชนใหไดโดยเร็ว การวางยุทธศาสตรดานภาพลักษณจึงเปนความจําเปน 
โดยมีขั้นตอนสําคญัดังน้ี คือ  
   1) การวางหลักฐานขั้นตอนการจัดตั้งองคกรทั้งในระดับองคกรกํากับและควบคุมนโยบาย 
ระดับองคกรบริหารแผนงานและโครงการ ตลอดจนกรอบวิธีการในการจัดการโครงการ (project-based 
administration) โดยที่จะตองอาศัยสรางความยอมรับในหมูภาคีที่จะเขารวมเปนแนวรวม (alliance) 
เพื่อใหการทํางานกับกลุมภาคีเปนไปอยางกลมกลืน 
     2) การศึกษาแนวคิดและปฏิกิริยาของกลุมภาคีและภาคสวนตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการวางแผนการวางตัว (positioning strategy) ในแตละระยะตอไป ทั้งน้ี กรอบคิดเรื่องการปรับการวางตัว
นาจะเปนแผนที่ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา (rolling plan) 

 3) การวางกิจกรรมการเปดตัวภาคีดานตางๆ และในเหตุการณตางๆ โดยใชสื่อสาร 
นานาชนิดเพื่อใหปรับรูปแบบของกิจกรรม และเสนอผลการทํากิจกรรมตอสาธารณชนไดอยางตอเน่ือง
และชัดเจน 

 การศึกษาคนควา หาชองทาง (channels) ของส่ือตางๆ ท่ีจะนํามาสรางเปนสวนของระบบ
การเรียนรูแบบบูรณาการอันจะเปนการสื่อสารทางที่ทั้งรับทั้งสงไดอยางคลองตัว กลวิธีสวนน้ีอาจจะเปน
เครื่องมือในการเปดโอกาสใหประชาคมกลุมที่ตางๆ ที่สนใจจะเขารวมกันกับศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา
ไดเสนอตัวเขามาและไดรวมพัฒนาแนวคิด วิธีการจนเกิดเปนนวัตกรรมการเรียนรูรูปแบบใหมๆ 
ขึ้นไดตลอดเวลา (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2556, หนา 25-36) 
 2.2.3 ขอมูลเก่ียวกับศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชงิเทรา 
 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ใหความสําคัญในดานการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อเปนพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาเมืองใหมีความเจริญกาวหนา เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนตองไดรับโอกาสอยางเพียงพอ 
ที่จะพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ ทั้งในแงของการสรางทักษะชีวิต และมีความพรอมที่จะพัฒนาสังคม 
การไดรับโอกาสดังกลาวตองเปดกวาง ผานการถายทอดดวยรูปแบบที่หลากหลาย ท้ังในรูปแบบดั้งเดิม
ดวยการใชหนังสือชนิดตางๆ และรูปแบบใหมผานทางเทคโนโลยี เทศบาลจึงไดจัดต้ังศูนยการเรียนรูข้ึน 
เพื่อสรางบรรยากาศสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชนและเปนสถานที่ที่เปนทางเลือก
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ในการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราโดยบูรณาการความรูทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับสากล (เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา, 2556, หนา 12-23) 

 อาคารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราต้ังอยู 47/2 ถนนนรกิจ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่ภายในอาคารไดถูกจัดออกเปน หองสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู จัตุรัสนัดฝน หอประวัติเมืองฉะเชิงเทรา หองจัดนิทรรศการ โรงภาพยนตร 
หองดนตรี โซนมัลติมีเดียและมุมเค ร่ืองดื่ม โดยทุกสวนเปนองคประกอบสําคัญที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งทางดานการออกแบบดานกายภาพและทางดานเน้ือหาสาระ ซึ่งความสอดคลองที่เชื่อมโยงกันอยางลงตัว
จึงชวยสรางชีวิต การเคล่ือนไหวใหกับศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

 โดยมีโครงสรางศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ดังภาพ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 2  โครงสรางศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ที่มา: (เทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา, 2556, หนา 12-23) 
 

 แนวความคิดในการออกแบบอาคาร 
 แรงบันดาลใจในการออกแบบตกแตง ริเริ่มจากการเรียงซอนกันของหนังสือแหงความรู 4 เลม 

โดยมีประตูอุโมงคเพ่ือเปดเขาสูโลกแหงการเรียนรู ผสมผสานกับความงดงามของนํ้าตกในเขตรักษา
พันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ซึ่งมีระดับของช้ันหินและจังหวะการตกของน้ําที่มีรูปแบบเปนอิสระไมตายตัว 
มาผสานกับรูปทรงเรขาคณิตท่ีแสดงถึงการพัฒนาทางองคความรูของมนุษย มีเสนสายของโครงสราง

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 

กองการศึกษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

ผูบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

ฝายหองสมุด ฝายกิจกรรม 
 

ฝายคอมพิวเตอร 
 

ฝายประชาสมัพันธ
หองสมุด 

ฝายธรุการ 
 

ฝายงานชาง
หองสมุด 
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ที่ตายตัวและชัดเจน เม่ือนํา 2 สิ่งมาผสานเขาดวยกัน จึงเกิดรูปทรงที่แปลกใหมนาสนใจ เหมือนกับมนุษย
ที่ตองการคนควาและเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อเพิ่มเติมองคความรูที่จะนําไปพัฒนาตนเองและสังคม
ใหเจริญกาวหนาตอไป 

 รายละเอียดตัวอาคารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา โครงสรางเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ช้ัน มีลักษณะ

เหมือนหนังสือ 4 เลม วางเรียงซอนกัน แตละชั้นมีพื้นท่ีประมาณ 1,500 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ผูใชบริการไดกวา 2,000 คน แบงพ้ืนที่ใชสอยออกเปนหองสมุด พื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการ พื้นที่ปฏิบัติงาน 
พื้นท่ีสําหรับกิจกรรมการแสดง พื้นที่สําหรับการบรรยายหรือฉายภาพยนตร หองประชุม หรือหองสัมมนา 
ฯลฯ มีอุปกรณอํานวยความสะดวก พรอมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ติดต้ังระบบสื่อ 
โสตทัศนูปกรณ เครือขายคอมพิวเตอร ติดตั้งระบบแสง เสียง และภาพ 

 เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองฉะเชิงเทราในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วตามกระแส
แหงการพัฒนาประเทศ การเกิดขึ้นของหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร รานอาหาร รานเกมส แหลงเริงรมย 
ฯลฯ มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและมีการพัฒนารูปแบบใหทันสมัย จึงทําใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปนิยมใชเวลายามวางในสถานที่ดังกลาว ในขณะที่ทางเลือกอื่นๆ เชน หองสมุดหรือ
พื้นท่ีสรางสรรคสําหรับจัดกิจกรรมมีจํานวนนอย และไมมีบรรยากาศที่ดึงดูดใจใหคนรุนใหมเขาไปใช และ
ยังไมเอ้ืออํานวยตอการทํากิจกรรมตามความตองการของผูใชบริการ 

 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจึงมีแนวคิดในการกอสรางศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราขึ้น 
ซึ่งเปนหน่ึงในเครือขายอุทยานการเรียนรู เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
และคนพิการ สงเสริมใหทุกคนใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด อันจะสงผลใหสังคม
เมืองฉะเชิงเทรามีความเขมแข็ง และพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยนืตอไป 

 พ้ืนทีใ่หบริการภายในศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 ภายในอาคารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการแบงพื้นที่ใหบริการตามความเหมาะสมกับ

การใชงานออกเปน 9 พื้นท่ี ไดแก 
  1) หองสมุดมีชีวิต (living library) คือ หองสมุดรูปแบบอุทบายการเรียนรูท่ีเต็มไปดวย

หนังสือและสื่อการเรียนรูท่ีทันสมัยกวา 20,000 รายการ โดยภายในหองสมุดมีรูปแบบการตกแตงท่ีทันสมัย 
มีสีสันสดใส พรอมเฟอรนิเจอรที่สามารถนั่งหรือนอนอานหนังสือไดตามความพึงพอใจ รวมทั้งการจัดสัดสวน
พื้นท่ีใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ อาทิ มุมสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตดวยคอมพิวเตอร
ทั้งระบบ ไมโครซอฟตและแมคอินทอส ภายในหองสมุดมีการเปดเพลงเพื่อใหความรูสึกผอนคลายเหมือนกับ
นั่งอานหนังสืออยูที่บาน 

  2) หองสมุดเด็ก (kids park) คือ หองสมุดที่มีสื่อและอุปกรณตางๆ สนับสนุนการเรียนรู
ดวยตนเองที่เหมาะสมกับวัยเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ท่ีถูกออกแบบใหมีสีสันสดใส เพื่อตอบสนองการเรียนรู
ของเด็กไดอยางสนุกสนานไมนาเบื่อ ภายในมีพนที่อานหนังสือปูดวยเบาะกันอันตรายที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวของเด็ก และคอมพิวเตอรที่มีเกมและโปรแกรมฝกทักษะ พัฒนาสมองในรูปแบบของ 
brain base learning  

  3) หองสมุดไอที (IT station) คือ หองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการอินเทอรเน็ตและ
อุปกรณเทคโนโลยีชนิดตางๆ เพื่อฝกทักษะ พัฒนาศักยภาพในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ  
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  4) หองสมุดดนตรี (sound studio) คือ หองซอมและฝกฝนพัฒนาทักษะทางดนตร ี
โดยภายในมีอุปกรณตางๆ อาทิ เปยโนไฟฟา กีตารไฟฟา กลองไฟฟา คอมพิวเตอร ไอแมค ไอแพด 
โปรแกรมเขียนและตัดตอเพลง และหนังสือดนตรีท้ังภาษาไทยและตางประเทศ 

  5) จตุรัสนัดฝน (dream square) คือ พื้นที่ขนาดใหญเพื่อการแสดงออกและปลดปลอย
พลังสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเยาวชนไดฝกฝนและเรียนรูตามทักษะ รวมท้ังมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อเปดโอกาศท่ีจะใหประชาชนแสดงความสามารถในส่ิงท่ีสนใจและมีใจรัก 

  6) บานของเรา (our home) คือ หองที่อธิบายขอมูลของจังหวัดฉะเชิงเทราผานส่ือ
ที่ผูใชบริการสามารถมีปฎิสมัพันธกับอุปกรณได โดยออกแบบใหมีความสวยงาม นาสนใจ 

  7) หองปลอยแสง (exhibition hall) คือ พื้นท่ีจัดนิทรรศการความรูดานตางๆ ที่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน สามารถมีสวนรวมในการแสดงความสามารถผานนิทรรศการสรางสรรค  

  8) โซนมัลติมีเดีย (multimedia zone) คือ บริเวณใหบริการสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสําหรับการใหพัฒนาสมองผานโปรแกรมความรูตางๆ ท่ีทันสมัย  

  9) โรงละครเคซีซี (KCC theater) โรงภาพยนตรที่สามารถใชประโยชนไดหลากหลาย 
อาทิ จัดฉายภาพยนตรและสารคดีความรู หองประชุม หองสัมนา ตลอดจนเปนหองเรียนขนาด 70 ที่น่ัง 
 2.2.4 การบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 การศึกษาเรียนรูเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับสังคมสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงตลอดและมีอัตรา
ที่รวดเร็วขึ้น ประชากรเพิ่มขึ้นทวีคูณ ธรรมชาติและสังคมเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็ว ระบบ
การผลิตและการแลกเปลี่ยนอาหารและปจจัยตางๆ ในสังคมใหมตองการการแบงงานกันทํา การใชเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการท่ีตองการประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมในการแขงขัน
และความรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก การบริหารและการจัดการศึกษาจึงตองมุงเนนทั้งดานความรู 
ความคิด ความสามารถคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม การกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาเปนกลไกหนึ่งที่สามารถทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จ 
(สถาบันพัฒนาครคูณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา, 2548, หนา 2) 
  กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย ที่จะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณ  
แหงรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยมุงที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเปนสังคม  
แหงการเรียนรู อันเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะนําไปสูระบบเศรษฐกิจบนฐานความรูใหแกชาวไทยทุกคน
มีโอกาสเทาเทียมกันที่จะไดรับความรูและการฝกอบรมไดตลอดชีวิต มีปญญาเปนทุนไวสรางงานสรางรายได 
และสามารถนําประเทศไทยใหกาวพนจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมโดยยึดหลักการสรางชาติ สรางคน 
และสรางงาน (เกษม วัฒนชัย, 2545, หนา 3)  
  ในการท่ีจะพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราใหประสบความสําเร็จนั้น 
จะตองมีหลักการ แนวทางที่จะพัฒนาการบริหารงานในรูปแบบตางๆ ซึ่งไดมีแนวทางดําเนินการ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการดําเนินงานหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู มี 5 มาตรฐาน 5 ดาน 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2556, หนา 30-32) 
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 มาตรฐานที่ 1 ดานกายภาพ มี 4 ประเด็นยอย จํานวน 18 ตัวชี้วดั  
  1) ความสะดวกในการเขาถึงและการใชบริการ  

  (1) ท่ีตั้งอยูในยานชุมชน 
  (2) การคมนาคมสะดวก มีรถประจําทาง/บริการสาธารณะผาน 
  (3) ต้ังอยูใกลสถานศึกษา 
  (4) ปายบอกทางหรือการสื่อสารชัดเจน ใหสามารถเขาถึงหองสมุดได 

  2) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายใน 
  (1) บรรยากาศผอนคลาย อบอุน เปนกันเอง 
  (2) สภาพแวดลอมภายในปลอดโปรงและสะอาดตา 
  (3) การจัดระบบแสงสวางคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน 
  (4) ระบบการถายเทอากาศดี 
  (5) การมองเห็นกันไดอยางทั่วถึง 

  3) การจัดสภาพแวดลอมภายนอก 
  (1) การออกแบบตกแตงสรางสรรค 
  (2) สะอาด สวยงาม เชิญชวนใหเขาใชบริการ 
  (3) ผสมผสาน สะทอนอัตลักษณของทองถ่ิน 
  (4) โตะ เกาอี้ ชั้นหนังสือสามารถเคล่ือนยายไดงาย 
  (5) การออกแบบพื้นที่เอื้ออํานวยในการใชบริการสําหรับผูพิการ 

  4) การจัดแบงพื้นที่ใชสอย (zoning) สอดคลองกับพฤติกรรม ความสนใจของกลุมเปาหมาย 
การใชงานและลักษณะการใหบริการ 

   (1) การจัดแบงพื้นที่ตามกลุมอายุ 
   (2) การจัดแบงพื้นที่เอนกประสงคสอดคลองกับการใหบริการ 
   (3) การจัดแบงพื้นท่ีเอนกประสงคสอดคลองกับพฤติกรรมและความสนใจของ

กลุมเปาหมาย 
   (4) การออกแบบพื้นที่สะดวกตอการใชบริการ 

 มาตรฐานที่ 2 ดานสาระและกิจกรรม มี 3 ประเด็นยอย จํานวน 19 ตัวช้ีวัด 
  1) มีสื่อการเรียนรูเหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใช 

  (1) ส่ือการเรียนรูมีหลากหลายรูปแบบทั้งส่ือสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  (2) สื่อการเรียนรูมีเนื้อหาหลากหลายประเภททั้งวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี 
  (3) สื่อการเรียนรูมีความสอดคลองตอความตองการของกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย 
  (4) สื่อการเรียนรูมีเนื้อหาสงเสริมการเรียนรู 
  (5) ส่ือการเรียนรูสอดคลองเกี่ยวของกับทองถ่ิน 
  (6) สื่อการเรียนรูอยูในความสนใจและสอดคลองกับสภาวการณของสังคม 
  (7) ส่ือการเรียนรูจัดหมวดหมูอยางเปนระบบสะดวกตอการใชบริการ 
  (8) เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอํานวยความสะดวกแกผูใชในการเขาถึง/สืบคนทรัพยากร

สารสนเทศและสื่อการเรียนรู 
  (9) ส่ือการเรียนรูมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงาน 
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  2) ความหลากหลายและเน้ือหาของกิจกรรมท่ีจัด 
  (1) กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลาย 
  (2) การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู 
  (3) การจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  (4) การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิต 
  (5) การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (6) การจัดกิจกรรมกระตุนใหเกิดการคนควา และเรียนรูเพิ่มเติมผานหนังสือและ

สื่อการเรียนรูอ่ืนๆ 
  (7) การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเสนอกระบวนการเรียนรูผานประสบการณจริง

ดวยการปฏิบัต ิ
  3) ความตอเน่ืองและครอบคลุมของกิจกรรมท่ีจัด 

  (1) การจัดกิจกรรมดําเนินการอยางตอเน่ือง 
  (2) การจัดกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุมผูใชบริการ 
  (3) การจัดกิจกรรมสําหรับกลุมเปาหมายท้ังผูใชและผูยังไมเคยใชบริการหองสมุด 

 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการ ม ี2 ประเด็นยอย จํานวน 10 ตัวชี้วัด 
  1) การจัดบริการเชิงรกุถึงกลุมเปาหมาย 

  (1) การจัดระบบบริการท่ีเอื้อตอการใชบริการดวยตนเอง 
  (2) การจัดบริการเชิงรุกถึงกลุมเปาหมายทั้งผูใชและผูยังไมเคยใชบริการ 
  (3) การจัดบริการกับความสอดคลองกับความตองการและแสดงความเอ้ืออาทรตอผูใช 

  2) ความพึงพอใจของผูใชตอคุณภาพการบริการ 
  (1) ความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ 
  (2) การไดรับบริการตรงกับความตองการ 
  (3) การไดรับบริการที่เช่ือถือได 
  (4) ความเอ้ืออาทรของผูใหบริการ 
  (5) ความสามารถในการตอบคําถามและใหคําแนะนําของผูใหบริการ 
  (6) ความเพียงพอของสื่อการเรียนรูท่ีมีใหบริการ 
  (7) ความทันสมัยของส่ือการเรียนรูที่มีใหบริการ 

 มาตรฐานที่ 4 ดานบุคลากร ม ี5 ประเด็นยอย จํานวน 29 ตัวช้ีวัด 
 ดานผูบริหาร 

  1) วิสัยทัศนและภาวะผูนํา 
  (1) ผูนําการเปล่ียนแปลง 
  (2) ผูนําเชิงกลยุทธ 
  (3) ความคิดสรางสรรค 
  (4) ความสามารถในการตัดสินใจ 
  (5) วิสัยทัศนทางดานการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัด 

กระบวนการเรียนรู 
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  2) การเปนนักจัดการและนักประสานงาน 
  (1) ความสามารถในการวางแผนกําหนดทิศทางและยทุธศาสตร 
  (2) ความสามารถในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร 
  (3) ความสามารถในการสื่อสารภายในองคกร 
  (4) ความสามารถในการสื่อสารภายนอกองคกร 
  (5) ความสามารถในการประสานงานและทํางานรวมกับบุคคลและเครือขายท่ีเก่ียวของ 
  (6) ใจกวาง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 ดานผูปฏิบัตงิาน 
  3) ความรูความคิดและความเขาใจเก่ียวกับหองสมุดมีชีวิต 

  (1) นิสัยรักการอาน และใฝรู 
  (2) ความคิดสรางสรรค 
  (3) ความคิดเชิงวิเคราะห 
  (4) ความเขาใจแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหองสมุดมีชีวิต 

  4) ดานเจตคติ 
  (1) จิตบริการ 
  (2) มนุษยสัมพันธ 
  (3) เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 
  (4) การรับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น 
  (5) การและเปล่ียนเรียนรูรวมกับผูรวมงาน 

  5) ดานทักษะ 
  (1) ทักษะการจัดกิจกรรมการสงเสริมการอานและการเรียนรู 
  (2) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (3) ทักษะการสื่อสาร 
  (4) ทักษะการประชาสัมพันธเชิงรุก 
  (5) ทักษะการแกปญหา/การจัดการปญหา 
  (6) ทักษะการทํางานไดหลายดาน 
  (7) ทักษะการประสานงาน 
  (8) ทักษะการทํางานเปนทีม 
  (9) การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ มี 7 ประเด็นยอย จํานวน 24 ตัวช้ีวัด 
  1) แผนพัฒนาหองสมุดมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

  (1) แผนพัฒนาหองสมุดสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ หรือนโยบายของตนสังกัด 
  (2) แผนพัฒนาหองสมุดมีความชัดเจน 
  (3) แผนพัฒนาหองสมุดสามารถปฏิบัติไดจริง 

  2) การมีสวนรวมของผูใช ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 
  (1) ผูใชมีสวนรวมในการวางแผน การบริหารจัดการหรือดําเนินงานหองสมุด 
   (2) ผูมีสวนไดสวนเสียหรือชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน การบริหารจัดการหรือ 

ดําเนินงานหองสมุด 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

27 

  (3) กิจกรรมท่ีผูใช ผูมีสวนไดสวนเสียหรือชุมชนรวมกันจัดเพื่อพัฒนาหองสมุด 
  3) การสรางเครือขาย 

  (1) การสรางเครือขายหองสมุดอยางเปนทางการ 
   (2) การสรางเครือขายกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางเปนทางการ 
   (3) การสรางและสนับสนุนใหเกิดเครือขายกลุมสมาชิก/ผูใชบรกิาร 
   (4) กิจกรรมรวมกับเครือขายหองสมุด เครือขายหนวยงานอ่ืนๆ และเครือขายกลุมสมาชิก 

  4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
  การบริการและการเขาถึงขอมูลบริการของหองสมุด 
  (1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของผูบริหาร/ผูปฏิบัติงาน 
  (2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการของผูใชของปฏิบัติงาน 
  (3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและประชาสัมพันธ 
  (4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใชบริการดวยตนเอง 

  5) การส่ือสารและประชาสัมพันธถึงกลุมเปาหมาย 
  (1) การสื่อสารชัดเจน 
  (2) การสื่อสารมีหลากหลายชองทาง 
  (3) การประชาสัมพันธเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
  (4) การประชาสัมพันธผานส่ือท่ีหลากหลาย 

  6) สถิติการใชบริการและการเขารวมกิจกรรม 
  (1) ผูใชบริการเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
  (2) การใชบริการเพิ่มข้ึน 
  (3) ผูเขารวมกิจกรรมเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
  (4) ส่ือการเรียนรูเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

  7) การประเมินผลการบริหารจัดการและการดําเนินการหองสมุดมีชีวิต 
  (1) รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน 
  (2) การนําสถิติ และสรุปผลการดําเนินงานมาใชในการวางแผนและพัฒนางาน 

 การบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง 
ปจจุบันจัดเปนกระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเปนเครื่องมือการบริหารที่จัดเปนแกนรวม
ของการบริหารที่หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศท่ีไดกลาวถึงวงจรคณุภาพ (PDCA) ไวดังนี ้

 เดมมิ่ง (Deming in Mycoted, 2004; อางถึงใน สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2540, หนา 21) กลาววา 
การจัดการอยางมีคุณภาพเปนกระบวนการท่ีดําเนินการตอเน่ืองเพื่อใหเกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น 
โดยหลักการที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข ดังน้ี  

 plan คือ กําหนดสาเหตุของปญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบ
เพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น 

 do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเปนการนํารองในสวนยอย 
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 check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบวาบรรลุผลตามแผนหรือหากมีส่ิงใดที่ทําผิดพลาดหรือไดเรียนรู
อะไรมาแลวบาง  

 act คือ ยอมรับการเปล่ียนแปลง หากบรรลุผลเปนที่นาพอใจหรือหากผลการปฏิบัติ
ไมเปนไปตามแผน ใหทําซ้ําวงจรโดยใชการเรียนรูจากการกระทําในวงจรที่ไดปฏิบัติไปแลว  

 แมวาวงจรคุณภาพจะเปนกระบวนการที่ตอเนื่องแตสามารถเริ่มตนจากข้ันตอนใดก็ไดข้ึนอยูกับ
ปญหาและขั้นตอนการทํางานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความตองการเปรียบเทียบกับ
สภาพที่เปนจริงจะทําใหไดขอสรุปวาจะตองดําเนินการอยางไรในการแกไขปญหาเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยน
ไปตามเปาหมายที่วางไว 

ปริทรรศน พันธุบรรยงก (2545, หนา 53-54) กลาววา วงจรคุณภาพ (PDCA: plan do check 
act) คือ องคประกอบหลักของวงจรการจัดการ ดังภาพ 3   

 
ภาพ 3  วงจรการจัดการ                  
ที่มา: (ปริทรรศน พันธุบรรยงก, 2545, หนา 53) 
 

 คําวา หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง ที่อยูทางดานขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การหมุนวงจร
อยางถูกตองตามข้ันตอน 1 รอบ จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาได 1 ระดับ การหมุนใหเร็ว
จะทําใหเกิดการปรับปรุงอยางรวดเร็ว 

 P (plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดที่เปนปญหา ระหวางระดับความแตกตางจุดท่ีมุงหวัง
และสภาพที่เปนจริง เม่ือจับจุดที่เปนปญหาไดแลว จัดทําแผนมาตรการในการแกไข แลวจึงเขาสูขั้น D 
หรือ do ตอไป 

 D (do) คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแกไขแผนใหมลาสุด เพราะแผนคือ สิ่งที่ปรับปรุงแกไข
ไดอยูเสมอ ตองแนใจวาแผนที่จะลงมือปฏิบัตินั้นเปนแผนที่ใหมลาสุดจริงๆ  

 C (check) คือ การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับคาเปาหมายเสมอ  
 A (act) คือ การปฏิบัติหลังการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปไดหลายประการ ดังนี้ 

 1) ในกรณท่ีีผลลัพธต่ํากวาเปาหมายจะตองมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไขแลวดูวา
สิ่งท่ียังคงเปนปญหาอยูนั้นมีส่ิงใดที่ปฏิบัติไดทันทีใหลงมือปฏิบัติเลย สวนสิ่งที่ปฏิบัติไมไดทันที ใหสะทอน
สูแผนการแกไขปญหารอบตอไป 

 2) ในกรณีท่ีผลลัพธดีกวาเปาหมาย จะตองมีการทบทวนการกําหนดเปาหมายวาตํ่าเกินไป
หรือไม ควรมีการปรับเปาหมายใหดีกวาเดิมหรือไม ผลลัพธเหนือกวาความคาดหมายโดยปจจัยภายนอกอื่นๆ 
หรือไม 

หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง 
A P 

D C 
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 3) ในกรณีที่ผลลัพธไดตรงตามเปาหมายใหทบทวนดูวาไดมีการปฏิบัติตามแผนมาตรการ
แกไขครบถวนหรือไม ถาใช แสดงวาแผนนี้ถูกตองและควรกําหนดเปนวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน
เพื่อรักษาใหผลลัพธคงอยูในระดับที่ตองการตอไป 

 ฮโิตชิ (Hitoshi, 1996) กลาวถึง การบริหารงานดวยระบบวงจรคุณภาพ จัดเปนกิจกรรมการ
ปรับปรุงและการควบคุมที่ประกอบดวย การวางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปฏิบัติการ
แกไข โดยการวางแผน การนําแผนที่วางไวมาปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธที่ได และถาผลลัพธไมได
ตามที่คาดหมายไว จะมีการทบทวนแผนการเริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น การควบคุมและการปรับปรุง
สามารถอธิบายไดอีกแบบหนึ่งก็คือ การทําการวางแผน การกระทํา การตรวจสอบ และการแกไขซ้ําอีก 
การทําตามวงจรคุณภาพอยางต้ังใจและถูกตองจะชวยใหเกิดความเชื่อมั่นในการทํางาน เมื่อวงจรคุณภาพ
หมุนซ้ําจะทําใหเกิดการปรับปรุงและระดับของผลลัพธสูงข้ึนเรื่อยๆ และงานสวนใหญจะกระทําซ้ําในสิ่งที่
เคยทํามากอน ถึงแมวางานนั้นจะดูเหมือนวาเปนงานใหมทั้งหมดก็ยังคงมีสวนประกอบหลายสวนที่เหมือน
หรือคลายกับสิ่งที่เคยทํามากอน การปรับปรุงคุณภาพสวนใหญจะเปนการพิจารณาวิธีการของงาน
ที่กระทําซ้ําอยางระมัดระวังและเปนระบบ ตรวจสอบผลลัพธที่ได ตลอดจนมีการแกไขความไรประสิทธิภาพ
ที่คนพบ ดังนี้  

   1) การวางแผน (plan) 
  ในบรรดาสวนประกอบทั้งส่ีสวนของวงจรคุณภาพนั้น ควรพิจารณาการวางแผน

เปนสวนที่สําคัญที่สุด แตทั้งน้ีมิไดหมายความวาสวนอื่นไมมีความสําคัญ เพียงแตวาสวนการวางแผน
จะเปนสวนท่ีทําใหสวนอื่นสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ถาแผนการไมเหมาะสมจะมีผลทําใหสวนอื่น
ไรประสิทธิผลตามไปดวย แตถามีการเริ่มตนวางแผนท่ีดี จะทําใหมีการแกไขนอยและกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

  ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผน ในการปรับปรุงเปนการลดชองวางระหวาง
สิ่งท่ีตองการใหเปนกับส่ิงที่เปนอยูจริง และกิจกรรมการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลจําเปนตองมีมุมมองที่แมนยํา
ในทั้งสองสิ่ง เปรียบเสมือนการสรางบานบนพื้นทราย ไมวาจะออกความพยายามเพียงใดก็ตาม
ถาภาพในมุมมองของสถานการณที่ตองการและสถานการณจริงไมชัดแลว ก็จะไมไดผลลัพธกลับมา ดังนั้น 
จึงควรจะสรางวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณและการจําแนกปญหา 
การต้ังเปาหมาย เขาใจถึงขอจํากัดและขอบเขต รวมถึงการนํามาพิจารณา มองถึงวิธีการปรับปรุงที่เปนไปได 
ตัดสินใจถึงแผนปฏิบัติการ กําหนดวิธีสําหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธที่ได 

  การพัฒนาแผน โดยปกติปญหาที่ถูกนํามาแกไขเพื่อปรับปรุงนั้นจะประกอบดวย
สาเหตุหลายประการ ในการแกปญหาน้ีอยางเปนระบบ ผูนําขององคกรตองทําการจัดทําและพัฒนา
แผนการปรับปรุง และการพัฒนาแผนประกอบดวย การกําหนดกิจกรรมพื้นฐานที่ตองการปรับปรุง
อยางชัดเจน แยกกิจกรรมออกตามโครงสรางองคกร กระจายสวนยอยของกิจกรรมพื้นฐานไปตามฝายตางๆ 
ในองคกร กําหนดวิธีการประเมินความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคของแตละฝายใหชัดเจน บุคคลที่มี
ตําแหนงสูงสุดในองคกรควรเปนผูตัดสินใจในการมอบหมายงานและวิธีการประเมินผลโดยผานการพบปะ
สนทนากับแตละฝายในองคกร  

  ในทํานองเดียวกัน หัวหนาฝายงานแตละฝายตองออกแบบและพัฒนาแผน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย โดยแผนการจะไดรับการกระจายออกเปนลําดับลงมา
ทั่วทั้งองคกรดวยวิธีนี้ และจะถูกพัฒนาอยางเหมาะสมในแตละระดับในโครงสรางองคกรจนกระทั่ง
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ถึงระดับที่ไมจําเปนตองกระจายลงอีกตอไป ขั้นตอนสุดทายคือ การตัดสินใจของบุคลากรที่ตองทํางาน 
ทรัพยากรที่ตองการ และตารางเวลาที่ตองปฏิบัติตาม และทําแผนการพัฒนาใหอยูในรูปของเอกสารท้ังหมด
อยางละเอียด ทั้งน้ี เพื่อใหมั่นใจวาจะมีการสื่อสารแผนการไดอยางแมนยาํท่ีสุด 

  ขณะท่ีสรางแผนการควรมีความระมัดระวังในแนวทางท่ีมีสวนชวยในการสรางแผนการ
อยางถูกตอง ประกอบดวย ขณะที่สรางแผนการจะตองมีการชี้แจงใหชัดเจนถึงขอจํากัดดานทรัพยากร
และเวลาที่มี รวมทั้งตองหาวิธีการทั้งหมดที่เปนไปไดภายใตขอจํากัดเหลานี้ อาจมีการผอนปรนขอจํากัด
เหลาน้ีบาง หลังจากมีการพิจารณาขอเสนอแนะทั้งหมดแลว ตองทําการเลอืกวิธีการที่ดีที่สุดเปนแผนการปฏิบัต ิ
ตองมีการพัฒนาระเบียบวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลลัพธเพื่อดูวาแผนการมีประสิทธิผล
และมีการกระทําตามแผนและประสานกันกับแผนการเริ่มแรกหรือไม ตองมีการรวบรวมสารสนเทศ
อยางสม่ําเสมอและจัดอยางเปนระบบตลอดจนมีการนํามาใชงานอยางเต็มที่ในการวางแผนงาน 
ตองมีการพิจารณาถึงส่ิงที่ตองกระทํากับส่ิงที่นากระทํา ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด และเปนไปไมไดที่จะทํา
ทุกสิ่งทุกอยางในเวลาเดียวกัน ตองพยุงความสมดุลระหวางเปาหมายกับทรัพยากร การตั้งเปาหมายที่สูง
เกินไปเปนการสวนทางกับการเพ่ิมผลผลิต จะตองมีการสรางระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผลเพื่อสื่อสาร
เปาหมายของแผนการไปสูทุกสวนขององคกร ทรัพยากรทางดานวัสดุอาจมีจํากัดแตความสามารถของ
มนุษยมีไมจํากัด ดังนั้น จึงมีทางเปนไปไดเสมอในการปรับปรุง ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาความสามารถ
ของมนุษยอยางสม่ําเสมอ 

   2) การลงมือปฏิบัติ (do) 
  เพื่อใหมั่นใจวามีการนําแผนการมาปฏิบัติอยางถูกตองจึงจําเปนตองมีข้ันตอน

ในการสรางความมั่นใจวาฝายที่รับผิดชอบในการนําแผนการไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในแผนการน้ันๆ การสรางความมั่นใจวามีการติดตอสื่อสารไปยังฝายที่มีหนาที่ในการปฏิบัติ
อยางเหมาะสม การจัดใหมีการศึกษาและการอบรมที่ตองการเพื่อการนําแผนการนั้นๆ มาปฏิบัติ และ
การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนในเวลาที่จําเปน 

   3) การตรวจสอบ (check) 
  เมื่อทําการตรวจสอบและประเมินผลลัพธของการปฏิบัติตามแผน ตองมีการประเมิน

การปฏิบัติตามแผนหรือไม และตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม 
   การที่ไมประสบความสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตามแผนการ 

ความไมเหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เปนเรื่องที่จําเปนตองหาวาสาเหตุมาจาก
ประการไหน เน่ืองจากการปฏิบัติการแกไขจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ถาความลมเหลวมาจากแผนการ
ไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุความผิดพลาดในการทําความเขาใจกับสถานการณที่เปนอยู 
การเลือกเทคนิคที่ใชผิด เน่ืองจากมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอและมีความรูในขั้นตอนการวางแผนไมเพียงพอ 
การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด หรือประเมินความสามารถของบุคลากรที่ตองนํา
แผนมาใชผิดพลาด 

   ถาความลม เหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน อาจเปนผลมาจากสาเห ตุ
ขาดความตระหนักถึงความจําเปนในการปรับปรุง การติดตอส่ือสารที่ไมเหมาะสมและมีความเขาใจ
ในแผนไมเพียงพอ การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ ปญหาเก่ียวกับตัวผูนําและการประสานงาน
ระหวางการปฏิบัติ หรือการประเมินทรัพยากรทีต่องใชนอยเกินไป 
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   4) การปฏิบัติการแกไข (act) 
   ขณะเมื่อทําการปฏิบัติการแกไขมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองแยกแยะใหชัดเจน

ระหวางการกําจัดปรากฏการณหรืออาการของปญหาและการกําจัดสาเหตุ ดังที่ไดกลาวมาแลววา 
มีงานจํานวนมากมายที่ทําเปนประจําในงานชนิดนี้ การกําจัดแคอาการไมไดชวยแกปญหาที่มีอยู 
เปนเพียงแคการเล่ือนการแกปญหาออกไปเทาน้ัน ดังน้ัน ถาความลมเหลวมาจากการวางแผนที่ไมเหมาะสม 
การทบทวนแผนการเทานั้นไมเพียงพอตอการแกปญหา ตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
วางแผนโดยการหาปจจัยที่ไม เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และทําการปฏิบัติการแกไข 
ความกาวหนาของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนไดโดยการกําจัดสาเหตุมิใชกําจัดอาการ และเมื่อไมสามารถ
บรรลุถึงเปาที่วางไว ควรมีการวิเคราะหหาเหตุและมีการทบทวนแผนการ ดังเชนที่กลาวมาในหัวขอ
การตรวจสอบ สาเหตุอาจมาจากตัวแผนการที่ไมเหมาะสมหรือมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง ดังนั้น 
เพื่อทําการปรับปรุง ตองมีการชี้บงสาเหตุแหงความลมเหลวอยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผน
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพ
เปนรายปและมีการทบทวนทุกป เพือ่ใหมั่นใจวาแผนการดังกลาวมีความไววางใจและเหมาะสม 
  โทซาวะ (Tozawa, 2001) กลาววา วงจรคุณภาพ คือ กระบวนการทํางานที่เปรียบกับวงลอ
ที่เต็มไปดวยข้ันตอน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การดําเนินตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุงแกไข 
เมื่อวงลอหมุนไป 1 รอบ จะทําใหงานบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว และหากการดําเนินงานนั้น
เกิดการสะดุด แสดงวามีบางข้ันตอนหายไป เชน สวนของการวางแผนหายไป เรียกวา ประเภทไมมีแผนการ 
ถาในสวนของการตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขหายไป จะเรียกวา พวกทําแลวทิ้ง ซึ่งในกระบวนการทํางาน
ของวงจรคณุภาพนั้นประกอบดวย  

   1) การวางแผน (plan) 
  การวางแผน คือ การต้ังเปาหมาย วางวัตถุประสงค เพราะการควบคุมดูแล คือ กระบวนการ

ที่จําเปนเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย ดังนั้น หากไมมีวัตถุประสงคเสียแลว ไมวาจะปาวรองวาตองควบคุม
วงจรคุณภาพ ก็ไมรูวาทําไปเพื่ออะไร หรือจะเริ่มอยางไร 

  เมื่อตั้งเปาหมายเสร็จแลว ก็ตองมากําหนดแผนการวาอะไรจะตองทําเมื่อไร 
เปนตารางเทียบระหวางงานกับเวลาท่ีหลายคนนึกภาพกันออก แตจริงๆ แลวการวางแผนไมใชจบแคน้ัน 
การวางแผนตองครอบคลุมวา ใครจะทํา ทําอะไร ตองใหเสร็จเม่ือไร จะทําอยางไร อะไรตางๆ ที่ครอบคลุม
ถึงการแบงหนาที่ วิธีการ และอื่นๆ ใหครบถวนดวย 

   2) ลองทํา (do) 
  การลองทํา คือ กอนจะลงมือทําไดน้ัน แทจริงแลวตองเตรียมวัตถุดิบ เตรียมขั้นตอน

ตางๆ เสียกอน หากจะลงมือทําเรื่องใหมๆ ก็ตองเตรียมไปรับการฝกหรืออบรมเสียกอน ขั้นตอนการ
เตรียมเหลานี้รวมอยูในการลองทํานี้ดวย ซึ่งตองมีการตระเตรียมเสียกอนใหพรอม จึงจะสามารถลองทํา
ตามแผนได 

   3) ตรวจสอบ (check) 
   การตรวจสอบ คือ การพิจารณาวา ผลจากการลองทํานั้น กอใหเกิดส่ิงที่วางแผน

วาจะไดรับหรือไม ดังนั้น หากการวางแผนไมมีการกําหนดวาจะตองไดอะไรเมื่อไร ตัวเลขของอะไร
ที่ควรจะยึดเปนเปาหมายไวเสียต้ังแตตนก็จะไมมีอะไรมาเปนตัวเทียบไดวาผลจากการลองทําน้ันไดตามจริง 
ตามแผนหรือไม จะไดก็เพียงแตวามันก็เปนไปตามแผนหรือไมคอยจะไดผลสักเทาไร 
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    4) ปรับใช (act) 
   จากผลของการตรวจสอบ ก็ไมควรวางใจในทันทีหากผลที่ไดเปนไปตามแผน 

เพราะอาจบังเอิญดีครั้งน้ีเพียงคร้ังเดียว พอทําครั้งตอๆ ไปอาจใชไมไดก็ได หากไมมีการนํากระบวนการ
ที่ไดลองทําไปมากําหนดใหเปนรูปแบบใหมของการทํางานปจจุบัน หากผลของการตรวจสอบพบวา 
สิ่งท่ีลองทําไปไมกอใหเกิดผลท่ีตั้งไวตามแผน ก็ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการท่ีคิดไว แลวลองทําใหม  
 นอกจากการเปล่ียนแปลงกระบวนการของการลองทําแลว การพิจารณาวาทําไมกระบวนการ
เดิมจึงไมไดผลตามแผน การหาสาเหตุที่แทจริงเพื่อหากระบวนการแกปญหาจนถึงรากก็เปนสิ่งสําคัญมาก 
เพราะจะนําเนื่องไปถึงการวางแผนใหม แลวลองทําใหม ลองตรวจสอบดูใหม หรือวงจรคุณภาพรอบใหม 
เพื่อหาเปาหมายและกระบวนการอันถูกตองแทจริง 
  อน่ึง เรามักจะพูดถึงวงจรแหงการควบคุมดูแลกันวา PDCA จนบางครั้งเราไปนึกเอาเองวาวงจรน้ี
ตองเร่ิมจาก P เสมอไป จริงๆ แลวนั้นไมจําเปน วงจรแหงการควบคุมดูแลน้ันเปนวงกลม ที่ไมมีตนไมมีปลาย 
จึงบอกไมถูกวาอะไรเปนข้ันตอนแรก และอะไรเปนขั้นตอนสุดทาย อยางเชน การวางแผนจะทําอะไรบางอยาง 
บางครั้งตองมีการตรวจสอบ การวิเคราะหและการปรับกระบวนการเสียกอนแลวจึงจะวางแผนและ
ลงมือทําได ดังน้ัน ในบางเรื่องวงจรนี้ก็อาจเริ่มจาก CAPDCA อยางน้ีก็เปนได 
   วฑูิรย สิมะโชคดี (2541, หนา 43-47) กลาวถึง วงจรคุณภาพ (PDCA) เปนกิจกรรมท่ีจะนําไปสู
การปรับปรุงงานและการควบคุมอยางเปนระบบอันประกอบดวย การวางแผน (plan) การนําแผน
ไปปฏิบัติ (do) การตรวจสอบ (check) และการปรับปรุงแกไข (act) กลาวคือ จะเริ่มจากการวางแผน 
การนําแผนที่วางไวมาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธที่ได และหากไมไดผลลัพธตามที่คาดหมายไว 
จะตองทําการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่งและทําตามวงจรคุณภาพซํ้าอีก เมื่อวงจรคุณภาพ
หมุนซ้ําไปเรื่อยๆ จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและทําใหระดับผลลัพธสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ัน การกระทํา
ตามวงจรคุณภาพ จึงเทากับการสรางคุณภาพที่นาเชื่อถือมากขึ้นโดยจุดเร่ิมตนอยูที่การพยายามตอบคําถาม
ใหไดวา ทําอยางไรจึงจะดีข้ึน 

 ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน (plan) 
  ในบรรดาองคประกอบทั้ง 4 ประการของวงจรคุณภาพนั้น ตองถือวาการวางแผน

เปนเรื่องท่ีสําคัญที่สุด การวางแผนจะเปนเรื่องที่ทําใหกิจกรรมอื่นๆ ที่ตามมาสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผล เพราะถาแผนการไมเหมาะสมแลว จะมีผลทําใหกิจกรรมอื่นไรประสิทธิผลตามไปดวย 
แตถามีการเริ่มตนวางแผนที่ดี จะทําใหมีการแกไขนอย และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผล (do) 
  เพื่อใหมั่นใจวามีการนําแผนการไปปฏิบัติอยางถูกตองนั้น เราจะตองสรางความมั่นใจวา

ฝายที่รับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสําคัญและความจําเปนในแผนการน้ันๆ 
มีการติดตอสื่อสารไปยังฝายที่มีหนาที่ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม มีการจัดใหมีการศึกษาและการอบรม
ที่ตองการเพื่อการนําแผนการนั้นๆ มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนในเวลาที่จําเปนดวย 

 ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (check) 
  การตรวจสอบและประเมินผลลัพธของการปฏิบัติตามแผน ควรจะตองมีการประเมิน

ใน 2 ประการ คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

33 

 การที่ไมประสบความสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตามแผนการ หรือ
ความไมเหมาะสมของแผนการ หรือจากท้ังสองประการรวมกัน เราจําเปนตองหาวาสาเหตุมาจากประการไหน 
ทั้งน้ี เนื่องจากการนําไปปฏิบัติการปรับปรุงแกไขจะแตกตางกันอยางส้ินเชิง 

  ถาความลมเหลวมาจากแผนการท่ีจัดทําขึ้นไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุดงัตอไปน้ี 
  1) ความผิดพลาดในการทําความเขาใจกับสถานการณที่เปนอยู  
  2) เลือกเทคนิคที่ใชผิดเน่ืองจากมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอและมีความรูในขั้นตอน

การวางแผนไมเพียงพอ  
   3) ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผดิพลาด  
   4) ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ตองนําแผนมาใชผิดพลาด 

  ถาความลมเหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน อาจเปนผลมาจากสาเหตุตอไปน้ี 
  1) ขาดความตระหนักถึงความจําเปนในการปรับปรุง 
  2) การติดตอส่ือสารท่ีไมเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ 
  3) การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ 
  4) ปญหาเก่ียวกับตัวผูนําและการประสานงานระหวางการปฏิบัต ิ
  5) ประเมินทรัพยากรท่ีตองใชนอยเกินไป 
 ข้ันตอนที่ 4 ปฏิบัติการปรับปรุงแกไข (act) 
 ถาความลมเหลวมาจากการวางแผนที่ไมเหมาะสม การทบทวนแผนการเทานั้นไมเพียงพอตอ

การแกปญหา ตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปจจัยท่ีไมเหมาะสม สาเหตุ
ของการวางแผน และทําการปฏิบัติการแกไข ความกาวหนาของการปรับปรุงจะเกิดขึ้นไดโดยการกําจัด
สาเหตุ และขั้นตอนที่สําคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการที่ตองมีการชี้บงถึงสาเหตุแหงความลมเหลว
อยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเปนรายป และมีการทบทวนทุกปเพื่อใหมั่นใจวาแผนการดังกลาว 
มีความเชื่อถือไดและเหมาะสม การนําวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องในทุกระดับของ
องคกร จะทําใหเราสามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธที่ชัดเจน 
เมื่อปญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแกปญหาใหมๆ ไดดวยวงจรคุณภาพตอไป 

 เมลนิค และเดนซเลอร (Melnyk & Denzler; อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545, หนา 98-99) 
กลาวถึงแนวคิดของเดมมิ่ง วาผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทหลายดาน และการจัดการคุณภาพ
ที่ประสบความสําเร็จนั้นตองอาศัยหลักการที่เรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก  

 ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน (plan) หมายถึง วางแผนโดยใชขอมูลที่มีอยูหรืออาจเก็บรวบรวม
ขึ้นมาใหม นอกนั้นอาจทดสอบเพื่อเปนการนํารองกอนก็ได 

 ข้ันตอนที่ 2 การทํา (do) หรือลงมือทํา หมายถึง ลงมือเอาแผนไปทํา ซึ่งอาจทําในขอบขายเล็กๆ 
เพื่อทดลองดูกอน 

 ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบ (check) หมายถึง การตรวจสอบ หรือสังเกตสิ่งที่ เกิดขึ้นวา
มีการเปล่ียนแปลงมากนอยเพียงใดและเปนไปในทางใด 

 ข้ันตอนท่ี 4 การแกไข (act) หรือลงมือแกไข (corrective action) หมายถึง หลังจากที่ไดศึกษา
ผลลัพธดูแลว อาจไมเปนไปตามที่ตองการหรือมีปญหาที่ตองแกไข ก็ตองดําเนินการแกไขตามที่จําเปน 
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หลงัจากน้ันสรุปเปนบทเรียนและพยากรณเพ่ือเปนพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหมๆ ตอไป การลงมือปฏิบัติ
ดังกลาวน้ีแสดงได ดังภาพ 4 
 

 
ภาพ 4  วงลอเดมม่ิง 
ที่มา: (Melnyk & Denzler; อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545, หนา 99) 
 

 การทําตามวงจรคุณภาพตองทําซ้ําไปเรื่อยๆ เพื่อสรุปเปนบทเรียนอยูตลอด ยิ่งกวานั้นตองเขาใจ
ดวยวาการจัดการคุณภาพไมใชสงครามที่ผูบริหารจะรบชนะดวยตัวคนเดียว การจัดการคุณภาพ
จะประสบความสําเร็จได ตองเปนการกระทําทั่วท้ังองคกร เพราะการจัดการคุณภาพเปนปรัชญา
สําหรับองคกรและคนทุกคนในนั้น    

 สมศักด์ิ สินธรุะเวชญ (2542, หนา 188-190) กลาวถึง จุดหมายที่แทของวงจรคุณภาพ (PDCA) 
วาเปนกิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพน่ันมิใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธที่เบี่ยนเบนออกไปจาก
เกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑที่ตองการเทาน้ัน แตเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงในแตละรอบของ 
PDCA อยางตอเนื่องเปนระบบและมีการวางแผน PDCA ท่ีมวนไตสูงข้ึนเรื่อยๆ  

 วงจรควบคุมคณุภาพ PDCA มีภารกิจหลัก 4 ขั้นตอน 
   ขั้นที่ 1 การวางแผน (plan-P) 
    ขั้นที่ 2 การดําเนินตามแผน (do-D) 
    ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (check-C) 
    ขั้นที่ 4 การแกไขปญหา (act-A) 
  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (plan) การวางแผนงานจะชวยพัฒนาความคิดตางๆ เพื่อนําไปสู
รูปแบบที่เปนจริงข้ึนมาในรายละเอียดใหพรอมในการเริ่มตนลงมือปฏิบัติ แผนที่ดีควรมีลักษณะ 5 ประการ 
ซึ่งสรุปได ดังน้ี 

   1) อยูบนพื้นฐานของความเปนจริง (realistic) 
  2) สามารถเขาใจได (understandable) 
  3) สามารถวัดได (measurable) 
  4) สามารถปฏิบัติได (behavioral) 
  5) สามารถบรรลุผลสาํเร็จได (achievable) 

วางแผนที่ดีควรมีองคประกอบ ดังน้ี 
   1) กําหนดขอบเขตปญหาใหชัดเจน 
   2) กําหนดวตัถุประสงคและเปาหมาย 

A P 

D C 

การปรับปรุงไมมีวันสิ้นสุด 
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   3) กําหนดวิธีการท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจนและถูกตองแมนยํา
ที่สุดเทาที่เปนไปได 

 ข้ันตอนที่ 2 ปฏิบัติ (do) ประกอบดวยการทํางาน 3 ระยะ 
    1) การวางแผนกําหนดการ 

   (1) การแยกกิจกรรมตางๆ ท่ีตองการกระทํา 
   (2) กําหนดเวลาที่คาดวาตองใชในกิจกรรมแตละอยาง 
   (3) การจัดสรรทรัพยากรตางๆ  

    2) การจัดการแบบแมทริกซ (Matrix management) การจัดการแบบนี้สามารถ
ชวยดึงเอาผูเชี่ยวชาญหลายแขนงจากแหลงตางๆ มาได และเปนวธีิชวยประสานระหวางฝายตางๆ 

   3) การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของผูรวมงาน 
  (1) ใหผูรวมงานเขาใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลท่ีตองกระทํา 
  (2) ใหผูรวมงานพรอมในการใชดุลพินิจท่ีเหมาะสม 
  (3) พัฒนาจิตใจใหรักการรวมมือ 

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (check) การตรวจสอบทําใหรับรูสภาพการณของงานที่เปนอยู
เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน ซึ่งมีกระบวนการ ดังน้ี 

   1) กําหนดวตัถุประสงคของการตรวจสอบ 
   2) รวบรวมขอมูล 
   3) การทํางานเปนตอนๆ เพ่ือแสดงจํานวน และคุณภาพของผลงานที่ไดรับในแตละขั้นตอน

เปรียบเทยีบกับท่ีไดวางแผนไว 
   4) การรายงานจะเสนอผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการปองกันความผิดพลาดหรือ

ความลมเหลว 
  (1) รายงานเปนทางการอยางสมบูรณ 
  (2) รายงานแบบอยางไมเปนทางการ 

 ข้ันตอนที่ 4 การแกไขปญหา (act) ผลของการตรวจสอบหากพบวาเกิดขอบกพรองข้ึนทําใหงาน
ที่ไดไมตรงตามเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐาน ใหปฏิบัติการแกไขปญหาตามลักษณะปญหาที่คนพบ 

   1) ถาผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายตองแกไขที่ตนเหตุ 
   2) ถาพบความผิดปกติใดๆ ใหสอบสวนคนหาสาเหตุแลวทําการปองกัน เพื่อมิให

ความผิดปกตินั้นเกิดข้ึนซํ้าอีก 
 ในการแกไขปญหาเพื่อใหผลงานไดมาตรฐานอาจใชมาตรการดังตอไปนี้ 
   1) การยํ้านโยบาย 
   2) การปรับปรุงระบบหรือวิธีการทํางาน 
   3) การประชุมเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน 
 จากหลักการวงจรคุณภาพที่กลาวขางตนพอสรุปไดวา วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย 

การวางแผน (plan) การดําเนินตามแผน (do) การตรวจสอบ (check) และการปรับปรุงแกไข (act) 
โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลลัพธที่ได และหากไมไดผลลัพธตามที่คาดหมายไว 
จะตองทําการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมและทําตามวงจรคุณภาพซ้ําอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ําไป
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เรื่อยๆ จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและระดับผลลัพธที่สูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งหลักการดังกลาวหากนํามาปรับใช
ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาจะชวยพัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีคุณภาพ 

 นวัตกรรมในการบริหารงานเพื่อกาวไปสูความสําเร็จเรื่องหน่ึงท่ีมีการนําเสนอมาใชในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเปนอยางยิ่งก็คือ กระบวนการบริหารงาน
ดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) เน่ืองจากวงจรคุณภาพเปนทั้งปรัชญา นวัตกรรมและเปนตนธารภูมิปญญา 
หรือเปนศาสตรใหญของ วงจรการบริหารในปจจุบัน ทั้งน้ี เพราะเคร่ืองมือการบริหารที่มีนับรอย พัน หรือ
หม่ืนรูปแบบน้ันลวนแตมีแกนรวมที่สําคัญบนพื้นฐานเดียวกัน น้ันคือ วงจรคุณภาพ (PDCA) (ถวัลย มาศจรัส, 
2546, หนา 16) ท้ังน้ี ผูวจัิยจึงศึกษาคนควาหนวยงานทางการศึกษาและนักการศึกษาที่ไดกลาวถึงการนํา
วงจรคุณภาพ (PDCA) มาประยุกตใชเพ่ือบริหารงานศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเรา ดงัน้ี 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2539, หนา 2-4) กลาววา การจัดการศึกษา ไมวาในระบบใหญของประเทศ
หรือในระดับยอยลงมา คุณภาพการศึกษาจะเกิดหรือมีข้ึนได ตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อนําไปสู
ผลผลิตหรือผลงานที่ตรงตามขอกําหนด ความตองการหรือความพึงพอใจ ความประทับใจ ความมั่นใจของ
ผูรับบริการทางการศึกษา เชน ในการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษายอมมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตรแตละระดับการศึกษา สอดคลองกับ
ความตองการและความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครองและสังคม ซึ่งการดําเนินการเพื่อใหไดผลดังกลาว 
เปนเรื่องของการบริหารระบบการทํางานที่เก่ียวของกับการนําปจจัยปอนผานกระบวนการแลวไดผลผลิต 
ซึ่งจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก จึงเรียกการบริหารระบบคุณภาพ 

 การบริหารระบบคุณภาพขององคกรทางการศึกษาที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยเสมอมา
โดยอาศัยแนวคิดและหลักการของการพัฒนาองคกรโดยทั่วไป เชน แนวคิดการบริหารคุณภาพหรือวงจร
คุณภาพ (PDCA) ที่เนนขั้นตอนการทํางาน 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก  

 ข้ันที่ 1 การวางแผน (plan–P) 
 ข้ันที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (do–D) 
 ข้ันที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (check–C) 
 ข้ันที่ 4 การแกไขปญหา (act–A) 
 ซึ่งข้ันตอนทั้ง 4 นั้น ตองปฏิบัติตอเนื่องไปไมส้ินสุดเปนเหมือนวงจรท่ีมีลักษณะดังภาพ 5 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5  การบริหารคุณภาพวงจรเดมมิ่ง 
ที่มา: (กรมวิชาการ, 2540, หนา 3) 
 
 
 

A P 

D C 

A P 

D C 
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 P =  กําหนดแผน   A = หากบรรลุแผนใหรักษามาตรฐานไว 
 D = ทําตามแผนที่กําหนด  P = วางแผนใหม ตั้งเปาหมายใหสูงข้ึน 
 C = ตรวจสอบผลกับแผน  D = ทําตามแผนที่กําหนด 
 A = หากไมบรรลุแผนใหหา  C = ตรวจสอบผลกับแผน 
          สาเหตุและวางแผนแกไขใหม  A = หากไมบรรลุแผนใหวางแผนแกไขใหม 
 การบริหารระบบคุณภาพตามแนวคิดขางตน คือการทํางานที่เปนระบบ มีเปาหมายชัดเจน 
มีการดําเนินการหรือปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแกไข เปนวงจรตอเนื่อง
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวังและเพื่อแสวงหาสภาพที่ดีกวา ในการพัฒนาคุณภาพหองสมุดสามารถ
อาศยัแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพมาประสมประสานและเลือกสรรกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับนโยบายและเปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติ และความเหมาะสมกับ
หองสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู ตลอดจนสภาพและความตองการของสังคม 

 สมคิด พรมจุย และสุพักตร พิบูลย (2544, หนา 7-8) กลาววา การบริหารงานเปนกระบวนการ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการประกอบดวย การดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
(plan) การลงมือปฏิบัติ (do or implementation) และการตรวจสอบผลปฏิบัติงานหรือประเมิน 
(check or evaluation) และการปรับปรุงแกไขการทํางาน (act or adjust) เรียกยอๆ วา วงจร
การบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังภาพ 6 

 
ภาพ 6  วงจรการบริหารงาน 
ที่มา: (สมคิด พรมจุย และสุพักตร พิบูลย, 2544, หนา 7) 
  
 จากแผนภูมิดังกลาว แสดงใหเห็นความสัมพันธของวงจรการดําเนินงานวาเริ่มจากการวางแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จากนั้นจึงนําแผนไปปฏิบัติในระหวางที่ปฏิบัติตามแผน
จําเปนตองมีการตรวจสอบ ประเมินผลอยูตลอดเวลาวาไดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง หากพบปญหาควรปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว จะเห็นไดวาการบริหารงานที่เปนระบบ การประเมินผลภายในจะเปนสวนหน่ึง
ของการบริหารงาน ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานเขามามีสวนชวยในการทําใหผูปฏิบัติงานไดทราบผล
การดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย ของการปฏิบัติงานรวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนั้น 

การวางแผน 
(plan) 

การลงมือปฏิบัติงาน 
(do or implementation) 

ปรับปรุงแกไขการทํางาน 
(act or adjust) 

การตรวจสอบ / ประเมินผล 
(check or evaluation) 
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ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความจําเปนในการที่จะตองมีความรูและความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติ
ของตนเองเพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 12-49) กลาววา กระบวนการบริหารงาน
อยางมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) กับระบบการประกันคุณภาพภายในจัดเปนเรื่องเดียวท่ีผูบริหาร
ทราบกันดีอยูแลวไมใชเรื่องใหม หรือแปลกแยกจากการทํางานตามปกติของสถานศึกษา แตจะเปนระบบ
ที่ผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันน้ันเอง  

 การบริหารงานใหประสบความสําเร็จน้ัน ผูบริหารจะตองมีความตระหนักเขามามีสวนสงเสริม 
สนับสนุน และรวมคิดรวมทํา รวมทั้งจะตองมีการทํางานเปนทีม และในการดําเนินการควรมีการเตรียมการ
เพื่อสรางความพรอมใหแกบุคลากรและจัดใหมีกลไกในการดําเนินงาน หลังจากนั้นบุคลากรทุกคน
ในสถานศึกษาและผูเก่ียวของตองรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันตรวจสอบ และรวมกันปรับปรุง 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานท้ังหมด  
  ขั้นตอนตามแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 
หนา 13) 
    1) การเตรียมการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งควรมีการเตรียมการในเรื่องตางๆ โดยการเตรียมการที่มีความสาํคญัมากที่สุด คือ 
     (1) การเตรียมความพรอมของบุคลากร โดยสรางความตระหนัก และพัฒนาความรู 
ทักษะ 
     (2) การแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษา
ในการประสาน กระตุน กํากับ ดูแลใหบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกที่เก่ียวของ 
เขามารวมกันดําเนินการ 

   2) การดําเนินการ ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การดําเนินตามแผน 
การตรวจสอบประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งทุกฝายจะตองดําเนินการรวมกันในทุกขั้นตอน 
โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังน้ี 

    (1) การวางแผน (P) 
      การวางแผนเปนการคิดเตรียมการไวลวงหนาเพื่อจะทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการวางแผนจะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลา และ
ทรัพยากรที่จะตองใช เพื่อทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ และควรวางแผนการประเมินผล
ไปพรอมกันดวยเพื่อใชกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนเพียงใด โดยมีการต้ังเปาหมายวา
จะประเมินเรื่องใด ใชวิธีการ รูปแบบอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล แผนการประเมินผลที่ดี
ควรสอดคลองเปนสวนหนึ่งของการทํางานตามปกติในชีวิตประจําวันของผูบริหาร ครูและผูเรียน 
ซึ่งมีขั้นตอนการวางแผน ดงัน้ี 

     ก. การกําหนดเปาหมาย 
     การวางแผนควรจะเริ่มจากการกําหนดเปาหมาย ที่แสดงถึงคุณลักษณะหรือ

คุณภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งควรระบุใหชัดเจนในธรรมนูญสถานศึกษาและใชเปนหลัก
หรือทิศทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา หลังจากน้ันก็จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
ใหเปนไปตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา ซึ่งควรครอบคลุมคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผูเรียน
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ที่พึงประสงค การบริหารจัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน ทรัพยากร สภาพแวดลอม การประเมินผล 
การกํากับตรวจสอบ และการรายงาน 

   ข. การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย 
     การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมายจะชวยใหการวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพราะสถานศึกษาจะไดทราบวาเปาหมายตางๆ ที่ตองการนั้น เปาหมายใดสําคัญมากนอยกวากันเพียงใด 
เพื่อกําหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และชวงระยะเวลาที่จะดําเนินการในการพัฒนาเปาหมายน้ันๆ 
ใหเหมาะสม  

   ค. กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน 
     การกําหนดแนวทางหรือวิธปีฏิบัติงาน คือ การนําเปาหมายที่มีลักษณะเปนความคิด

เชิงนามธรรม มาทําใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยคิดโครงการหรือกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการ รวมท้ังกําหนดตัวช้ีวดัความสําเรจ็หรือตัวบงชี้ใหมีความชัดเจนดวย 

   ง. การกําหนดระยะเวลา 
     ในการทําแผนควรมีการกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน

ของโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ในแผนดวยการกําหนดระยะเวลาจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 
เพราะผูปฏิบัติจะไดทราบวางานใดควรจะตองดําเนินการใหเสร็จเม่ือไร ตองเรงดําเนินการกอน หรือ
อาจรอได และยังเปนประโยชนตอผูบริหาร หรือผูที่ทําหนาที่กํากับดูแล จะไดติดตามงานไดวา มีความกาวหนา
ตามแผนเพียงใด 

   จ. การกําหนดงบประมาณ 
    ควรคิดงบประมาณที่จะตองใชในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ รวมทั้งคาตอบแทน 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ตามแผนอยางรอบคอบและ
ใหเปนประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด โดยคํานึงถึงความพอเพียงและความเหมาะสมระหวางรายรับรายจาย 
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมาย โดยมีการใชงบประมาณอยางคุมคา 

   ฉ. การกําหนดผูรับผิดชอบ 
     การกําหนดผูรับผิดชอบที่เหมาะสมในการดําเนินการแตละขั้นตอนหรือ

ในกิจกรรมและโครงการตางๆ เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหแผนดังกลาวสามารถดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรกําหนดไวในแผนใหชัดเจนวาเร่ืองใดจะเปนหนาท่ี
ความรับผิดชอบใครบาง 
     (2) การปฏิบัติตามแผน (D) 

   เมื่อสถานศึกษาไดวางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลวบุคคลก็รวมกัน
ดําเนินการตามแผนที่จัดทําไว โดยในระหวางการดําเนินงานตองมีการเรียนรูเพิ่มเติมตลอดเวลา และ
ควรมุงเนนประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาควรจะ  

   ก. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข 
   ข. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธภิาพ  
   ค. กํากับ ติดตาม (monitoring) ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุม รายหมวด ฝาย 

เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมีการดาํเนินงานตามแผน 
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   ง. ใหการนิเทศ  
     ในระหวางปฏิบัติงานผูบริหารตองกํากับและติดตามวาเปนไปตามเปาหมายหรือ

แผนท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาหรือไม หากไมเปนไปตามแผนหรือมีปญหาจะไดใหการนิเทศเพื่อปรับปรุง
แกไข ผูบริหารควรใหการนิ เทศเ พื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมินตนเอง และทักษะในดานตางๆ โดยผูบริหาร
อาจใหการนิเทศเอง หรือเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญแตละดานมาทํางานนิเทศ หรือสงบุคลากร
ไปฝกอบรม 

    (3) การตรวจสอบประเมินผล (C)  
   การประเมินผล เปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา เพราะจะทําให

ไดขอมูลยอนกลับ ที่จะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด 
ตองปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง ผูบริหารและครูที่เขาใจระบบการประกันคุณภาพอยางถูกตอง จะตระหนักถึง
ความสําคัญของการประเมินผล ไมกลวัการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินตนเองซึ่งเปนการประเมิน
ที่มุงเพื่อการพัฒนา ไมใชการตัดสินถูก-ผิด ไมใชการประเมินเพื่อประเมินและไมใชเรื่องที่ทํายาก 
ไมตองคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินมากมาย แตเปนการประเมินในงานที่ทําอยูเปนประจําเครื่องมือที่ใช
อาจเปนส่ิงที่มีอยูแลวโดยไมตองสรางขึ้นใหม และในระหวางท่ีสถานศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ควรมกีารตรวจสอบประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวา การดําเนินการเปนไปในทิศทางท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายหรือมาตรฐาน และตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหรือไม 
เพียงใด มีจุดออน จุดแข็งประการใด มีสวนใดที่จะตองปรับปรุงเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือมาตรฐานและ
ตัวบงช้ีที่กําหนดมากท่ีสุด และเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปการศึกษาก็จะตองมีการประเมินสรุปรวม 
เพื่อนําผลมาพิจารณาแกไข ปรับปรุงการดาํเนินการในระยะตอไป 

ก. การวางกรอบการประเมิน 
     คณะกรรมการควรประชุมรวมกันกับผูเก่ียวของในการวางกรอบการประเมิน 

เพื่อกําหนดแนวทางในการประเมินวาจะประเมินอะไร ใครเปนผูประเมิน และมีรูปแบบในการประเมิน
เปนอยางไร กรอบการประเมินควรจะตองเชื่อมโยงกับเปาหมายคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา 
ที่ระบุในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนดวาควรจะประเมินอะไร เรื่องใด มีอะไรเปนตัวบงชี้
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมาย ตอจากน้ันจึงพิจารณาตอไปวาตัวบงช้ีนั้นจะตองใชขอมูลอะไร 
แลวสํารวจดูวาสถานศึกษามขีอมูลนั้นแลวหรือยงั จะนํามาใชไดหรือไม ถามีขอมูลอยูแลวก็ไมตองเก็บขอมูลใหม 
ถายังไมมีขอมูลหรือมีแตเปนขอมูลที่ลาสมัย ก็ตองเก็บใหม โดยพิจารณาวาขอมูลที่ตองการน้ันจะใชเครื่องมือ
ชนิดใด จะเก็บขอมูลจากใคร จะวิเคราะหขอมูลอยางไร รวมท้ังกําหนดเกณฑการประเมิน ชวงเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการประเมินเพื่อสะดวกในการกํากับ ติดตามงานของคณะกรรมการและผูบริหาร 

    ข. การจัดหา/จัดทําเครื่องมือ 
    คณะกรรมการควรประชุมรวมกับผูเกี่ยวของ เพื่อกําหนดเครื่องมือที่จะใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลวา จะใชเครื่องมือชนิดใด หลังจากนั้นก็จะหา/จัดทําเครื่องมือ การประเมินผล
ภายในอาจใชเครื่องมือไดหลากหลาย การกําหนดเครื่องมือท่ีจะใชตองใหเหมาะสมกับลักษณะของตัวบงชี้
ที่จะวัด เครื่องมือที่กําหนดสําหรับใชในการเก็บขอมูลนั้น ไมจําเปนตองจัดทําใหมทั้งหมด ใหสํารวจดูวา
มีเครื่องมือดังกลาวแลวหรือยัง ถามีอยูแลวและเปนเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน ก็สามารถนําไปใชไดเลย 
แตถายังไมไดมาตรฐานก็ตองพัฒนาและปรับปรุงใหมีคุณภาพ โดยการนําไปทดลองและปรับปรุง
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กอนนําไปใชจริง ในกรณีที่สถานศึกษาสํารวจแลวพบวายังไมมีเครื่องมือ จําเปนตองสรางเครื่องมือใหม 
แลวจึงนําเครื่องมือที่สรางข้ึนไปทดลองใชแลวนําผลมาปรับปรุงกอนใชจริง การสรางและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
จะตองคํานึงถึงความสามารถในการวัดไดตรงกับสิ่งที่ตองการวัด โดยอาจนําเครื่องมือไปทดลองใช 
แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาไดผลตรงกับความเปนจริงตามการสังเกตของครูหรือไม 
      ค. การเก็บรวบรวมขอมูล 
       ในการเก็บขอมูลนั้น หากขอมูลใดมีอยูแลวในสถานศึกษาไมควรจัดเก็บใหม 
ใหนําขอมูลที่มีอยูแลวมาประมวลผล วิเคราะห แลวนําไปใชไดเลย หรือจัดเก็บขอมูลใหสอดคลองกับ
การทํางานปกติของสถานศึกษาใหมากที่สุด  
     ง. การวิเคราะหขอมูล 
       ในการวเิคราะหขอมูลของสถานศึกษานั้น ผูรับผิดชอบควรรวมมือกันพิจารณา
กรอบการวิเคราะหวาขอมูลแตละประเดน็จะวิเคราะหในระดับใด ระดับบุคคล ระดับหองเรียน หรือระดับ
ภาพรวมของสถานศึกษา ใครเปนผูวเิคราะห วิเคราะหในชวงเวลาใดเพื่อจะไดนําผลมาใช  
     จ. การแปลความหมาย 
        ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจะนํามาใชประโยชนไดก็ตอเมื่อสถานศึกษา
ไดแปลความหมายของขอมูล โดยมีการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด และกอนที่คณะกรรมการ
จะแปลความหมายผลการประเมิน จะตองกําหนดเกณฑในการตัดสิน โดยคณะกรรมการจะตองรวมกัน
กําหนดใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ดวยการพิจารณาขอมูลผลการดําเนินการที่ผานมา
ของสถานศึกษา ประกอบกับเกณฑของท่ีอื่นวาเปนอยางไร เพื่อกําหนดเกณฑในการตัดสิน และเน่ืองจาก
การประเมินตนเองเปนการประเมินเพื่อพัฒนา ดังนั้น เกณฑการประเมินควรจะดูพัฒนาการของ
สถานศึกษาดวยในชวงแรกอาจจะกําหนดเกณฑที่คิดวาสถานศึกษาทําไดไปกอนเพื่อใหมีกําลังใจ
ในการทํางานแลวคอยๆ ปรับใหสูงขึ้น เมื่อสถานศึกษาไดกําหนดเกณฑการตัดสินผลการประเมินแลว 
สถานศึกษาก็สามารถแปลงความหมายของขอมูลไดวาเรื่องใดมีผลการประเมินเปนอยางไร 
     ฉ. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
       เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการประเมินตามแผนที่กําหนดไวแลว ก็จะตองมี
การตรวจสอบกระบวนการและผลการประเมินวา มีความเหมาะสม ถูกตองและนาเชื่อถือเพียงใด 
ซึ่งผูเกี่ยวของควรมีการประชุมรวมกันเปนระยะๆ โดยผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบในระหวาง
การนิเทศ และประชุมรวมกับคณะกรรมการเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ประเมินคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองและเช่ือถือได 

    (4) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)  
     เมื่อบุคลากรแตละคน แตละฝายมีการประเมินผลเสร็จเรียบรอยแลว ก็สงผลใหกับ

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ ซึ่งจะตองรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห สังเคราะห แปลผลในภาพรวม
ทั้งหมด แลวนําเสนอผลการประเมินตอผูเก่ียวของ เชน ครูประจําชั้น ครูประจําวิชา หัวหนาหมวด ผูบริหาร 
เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนางานของตนเองตอไป สําหรับการเผยแพรผลการประเมิน อาจใชวิธีจัดประชุม
ครูภายในสถานศึกษา จัดบอรด หรือจัดทํารายงานผลการประเมินฉบับยอแจกบุคลากร และผลการประเมิน
สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร และใชในการวางแผน
ตอไป รวมทั้งจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  
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     ก. การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร 
       ในระหวางการดําเนินงานและมีการตรวจสอบประเมินผลทั้งในระดับรายบุคคล 

หรอืระดับชั้น/หมวดวิชา ผูบริหารและบุคลากรสามารถนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการทํางานของตนเอง
และปรับปรุงแผนการดําเนินงานไดเลย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว 

     ข. การวางแผนในระยะตอไป 
       การนําผลการประเมินไปใชจัดทําแผนในภาคเรียนหรือปการศึกษาตอไป 

ควรมีการวิเคราะหจุดเดน และจุดที่ตองปรับปรุงของสถานศึกษา หาสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข 
โดยใหผูที่เก่ียวของทุกฝายเขามามีสวนรวม เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
และวิธีการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ตองปรับปรุงสามารถทําไดงายๆ โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับเปาหมายที่กําหนดไว ผลตางที่เกิดขึ้นจะสะทอนสิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาปรับปรุง เมื่อทราบจุด
ที่ตองปรับปรุงของสถานศึกษาแลว จะตองนํามารวมกันวิเคราะหสาเหตุเพื่อปองกันและปรับปรุงแกไข 
หลังจากน้ันจึงระดมความคิดจากบุคลากรที่เกี่ยวของมาชวยกันหาวิธีแกปญหา และผลการประเมิน
อาจช้ีจุดที่สถานศกึษาตองทําการปรับปรุงหลายประการ ซึ่งสถานศึกษาไมสามารถแกไขปญหาเหลานั้นได
พรอมกัน ตองกําหนดลําดับความสําคัญวาปญหาอะไรจําเปนตองพัฒนากอน เพื่อนํามาวางแผนปรับปรุง
แกไขแผนปฏิบัติงาน และจัดทําโครงการหรือกิจกรรมในภาคเรียนหรือปการศึกษาตอไป 

     ค. การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
        ถาสถานศึกษานําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาพัฒนาเปนขอมูลสารสนเทศ

ที่สามารถใชไดสะดวก รวดเ ร็ว และเปนปจจุบัน ก็จะเปนประโยชน ในการบริหารงาน และ
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งเม่ือหนวยงานภายนอกเขามาประเมิน สถานศึกษาก็พรอม
ที่จะนําเสนอขอมูลและสารสนเทศที่ผูประเมินตองการไดงายขึ้นในทุกๆ ดาน และการดําเนินงาน
ประเมินผลของสถานศึกษาไมไดส้ินสุดเพียงแคทําการประเมินตนเองเพียงครั้งเดียวแลวหยุดเลย 
แตตองทําตลอดเวลา ผลการประเมินที่จัดทําเสร็จแลวถือเปนขอมูลที่แสดงถึงสภาพการดําเนินงาน
ในขณะน้ันซึ่งตองมีการตรวจสอบใหมวาการดําเนินงานในชวงตอไปสอดคลองกับเปาหมายและแนวทาง 
การพัฒนาของสถานศึกษาอยางไร การพัฒนาปรับปรุงตนเองจึงตองดําเนินการอยางตอเน่ืองไมมีที่ส้ินสุด 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546, หนา 51-55) กลาววา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก และเปนแนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษา
มุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ ใหมีมาตรฐานการศึกษาทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงช้ี แบงออกเปน 
3 ดาน คือ ดานผูเรียน มี 12 มาตรฐาน 38 ตัวบงชี้ ดานกระบวนการ มี 6 มาตรฐาน 29 ตัวบงชี้ และ
ดานปจจัย มี 9 มาตรฐาน 24 ตัวบงชี้ และในมาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐานที่ 13 กําหนดไว
อยางชัดเจนใหสถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร 
ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา อันประกอบดวย การจัดองคกร/โครงสรางการบริหารชัดเจน มีปรัชญา 
แผนพัฒนา/ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดําเนินงานของสถานศึกษา และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
มีการปฏิบัติตามแผน การสงเสริมการทํางานเปนทีม การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเปรียบเทียบกับ
เปาหมายอยางตอเนื่อง มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง ตรงกับความตองการและทันตอการใชงาน 
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การบันทึกและรายงานผลการประเมิน และการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน 
  จากวงจรคุณภาพกับการประยุกตใชเพ่ือบริหารงานของผูบริหารที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา 
การบริหารงานโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) เปนการทํางานที่ เปนระบบ มี เปาหมายชัดเจน 
มีการดําเนินตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแกไข เปนวงจรตอเนื่อง
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวังและเพื่อแสวงหาสภาพที่ดีกวา และในการพัฒนาการดําเนินการหองสมุด
มีชีวิตไดนําแนวคิดการบริหารอยางมีคุณภาพมาประสมประสานและเลือกสรรกระบวนการ ขั้นตอน 
วิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับนโยบาย และเหมาะสม ตลอดจนสภาพและความตองการของผูใชบริการ 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงนําหลักการบริหารงานอยางมีคุณภาพในการประยุกตใชวงจรคุณภาพเพื่อบริหารงาน
หองสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรูมากําหนดเปนขอบขายและข้ันตอนการบริหารงานศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทราตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (plan) ไดแก 
การเตรียมการไวลวงหนาเพื่อจะทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปาหมาย จัดทําแผน
ตามเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ และการประเมินผล ข้ันตอนที่ 2 
การดําเนินตามแผน (do) ไดแก การดําเนินงานตอเนื่องจากการวางแผน โดยมีการอบรม ประชุมชี้แจง 
มอบหมายผูรับผิดชอบ และใหการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร และดําเนินการนิเทศ 
แนะนํา กํากับ ติดตาม เพื่อใหงานเปนไปตามแผนที่กําหนด ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (check) ไดแก 
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยจัดใหมีการประเมินผลตามแผนที่กําหนด วิเคราะหปญหาและ
สาเหตุที่เกี่ยวของจากการเปรียบเทียบระหวางเปาหมายกับการดําเนินตามแผน เพื่อจะทราบวาตองปรับปรุง
แกไขอยางไร ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไข (act) ไดแก การนําผลการวิเคราะหปญหาและสาเหตุที่เก่ียวของ
มาปรับปรุงแกไข และหากผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมายก็ตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหม
ใหเหมาะสมในการวางแผนระยะตอไป แตถาผลการประเมินพบวา งานสําเร็จตามเปาหมายแลว 
ในการวางแผนครั้งตอไปตองปรับเปล่ียนเปาหมายใหสูงขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนา และจัดทํารายงานไวเปน
หลักฐาน 
 
2.3 หองสมุดมีชีวิตรูปแบบอทุยานการเรียนรู 

 
 2.3.1 หองสมุดรูปแบบอุทยานการเรียนรู 
 อุทยานการเรียนรู คือ หนวยงานที่สนับสนุนกลไกโครงสรางการศึกษาพื้นฐานโดยการเผยแพร
องคความรูในการบริหารจัดการและดําเนินงาน หองสมุดมีชีวิต เพื่อเปนจุดเริ่มตนของทางเลือกใหม
ในการเรียนรู นอกตํารา โดยผานหนังสือ ส่ือมัลติมีเดียและกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายทันสมัย 
ใหเยาวชน และประชาชนสามารถเรียนรู ทดลองและปลดปลอยพลังแหงความสรางสรรค ซึ่งจะนําไปสู
การคนพบความถนัดและคุณคาของตนเอง (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2554, หนา 5) 
โดยอุทยานการเรียนรูน้ันดําเนินงานอยูภายใตแนวคิดสําคัญ ดังน้ี 
  1) จัดบางพื้นท่ีใหมีหนังสือ ขอมูล ส่ือมัลติมีเดีย รวมทั้ง พื้นที่กิจกรรมเอนกประสงค
ที่สงเสริมการเรียนรูโดยผานประสบการณภาคปฏิบัติ เพื่อจุดประกายความคิดสรางรรคและการคนพบ
ความถนัดของตน 
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  2) สรางบรรยากาศที่ผอนคลายจากกฏเกณฑเพื่อใหเปนการเรียนรูที่เพลิดเพลิน รวมท้ัง
รูปแบบการตกแตงท่ีทันสมัยเขากับโลกสมัยใหม  
  3) ดาํเนินงานโดยยึดปรัชญา หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เนื่องจากอุทยานการเรียนรู
เปนองคกรท่ีเกิดขึ้นและมีการดําเนินงานจากความตองการของทุกภาคสวน ดวยการทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางภาครัฐ เอกชน ประชาคม เยาวชน 
  4) มีกระบวนการจัดต้ังและการดําเนินงานที่คํานึงถึงหลักผูใชบริการเปนศูนยกลาง อาทิ 
จัดตั้งพื้นที่ที่เขาถึงงาย มีการคนนาคมสะดวก ปลอดภัย และรับฟงความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะเยาวชนอยางตอเนื่อง เพื่อประกอบการตดัสินใจและการดําเนินงาน 
 2.3.2 แนวทางในการจัดตั้งหองสมุดรูปแบบอทุยานการเรียนรูสวนภูมิภาค 

 ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานอุทยานการเรียนรูจะสนับสนุนการจัดต้ังอุทยานการเรียนรูตนแบบ
ในสวนภูมิภาค 4 แหง ไดแก ยะลา เชียงใหม มหาสารคาม และชลบุรี โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน
รวมกัน ดังน้ี  
  1) การดําเนินการจัดตั้งกระทําโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยความรวมมือ
ของภาคประชาสังคม เพื่อใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมอยางแทจริง 
เปนหนวยงานของทองถิ่นเอง มิใชสาขาของสํานักงานอุทยานการเรียนรู แตจะมีการทํางานรวมกัน 
สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในกิจการท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของสํานักงานอุทยานการเรียนรู 
  2) สํานักงานอุทยานการเรียนรูทําหนาที่เปนเพียงผูสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่มีศักยภาพ มีความพรอม อาทิ  
   (1) ใหคําปรึกษา แนะนําในดานตางๆ เชน การออกแบบ การเตรียมการดานเน้ือหาสาระ 
   (2) สนับสนุนฐานขอมูลและลิขสิทธิ์ ไดแก รายการหนังสือ เพลงและภาพยนตร 
ตัวอยางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   (3) ฝกอบรมบุคลากรของทองถ่ิน 
   (4) สนับสนุนงานวิจัยที่นําไปสูการสรางฐานขอมูลของทองถิ่น 
  3) การจัดตั้ง ทองถิ่นสามารถใชชื่อใดก็ไดตามความเหมาะสม แตการใชช่ืออุทยานการเรียนรู 
ใหเปนไปตามขอตกลงกับทาง สอร. เทานั้น 
   4) การทํางานรวมกันระหวางอุทยานการเรียนรูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดทํา
บันทึกขอตกลง โดยระบุคณะทํางาน สถานที่ต้ังแผนงานและกรอบเวลาในการดาํเนินงานที่ชัดเจน 
  5) การสนับสนุนดานวัสดุ ครุกัณฑเปนไปตามขอตกลง และจัดทําเปนบัญชีครุภัณฑ
ที่ใหยืมแนบทายบันทึกของตกลง โดยทองถิ่นตองเปนผูดูแลและบํารุงรักษาวสัดุครุภัณฑเหลาน้ัน 
  6) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองกําหนดคณะกรรมการดําเนินงานที่ชัดเจนในชวงจัดตั้ง
และจัดสรรงบประมาณของทองถิ่น รวมทั้งจัดตั้งคณะทํางานเพื่อวางแผนและบริหารอุทยานการเรียนรู 
เพื่อใหอุทยานการเรียนรูดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 
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2.4 เทคนิคเดลฟาย 
 
 2.4.1 ความหมาย 
 เทคนิคเดลฟาย เปนเทคนิคการวจัิยที่ไดรับการยอมรับ และเปนที่นิยมในวงการนักวิจัยทางการศึกษา
ในการวินิจฉัย หรือตัดสินใจปญหาตางๆ อยางเปนระบบ โดยไมมีการเผชิญหนากันโดยตรงของกลุมผูเช่ียวชาญ 
เชนเดียวกับการระดมสมอง (brain stroming) หรือการประชุมแบบอื่นๆ ทําใหผูเชี่ยวชาญแตละคน
สามารถแสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญคนอ่ืนๆ และผูเช่ียวชาญยังมีโอกาสกล่ันกรองความคิดเห็นของตน
อยางรอบคอบทําใหไดขอมูลที่นาเช่ือถือ และนําไปใชประกอบการตัดสินใจในดานตางๆ ได (แสงเพ็ช ทองไชย, 
2552, หนา 86) ปจจุบันการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย เปนเทคนิคท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 
ซึ่งเหมาะสําหรับงานวิจัยที่เจาะลึกในเรื่องรายละเอียดนั้นๆ และตองการความถูกตองแมนยําอยางสูง 
จึงมีผูใหความหมายของเทคนิคเดลฟาย (delphi technique) ไวหลายทานในลักษณะที่ใกลเคียงกันดังน้ี 
(มาหามะรอสลี แมย,ู 2552, หนา 62) 
 สธุรรม จันทรหอม (2526, หนา 94) ไดใหความหมายของเทคนิคเดลฟายไววา เปนวิธีการ
ประชุมแบบใหม เปนการประมวลความคิดของผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ เขาดวยกัน อยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อนําเสนอตอผูบริหาร หรือผูที่มีหนาท่ีในการตัดสินใจและวางแผนตามวิธีการแบบเดลฟาย ผูเช่ียวชาญทุกคน
ไมวาจะอยู ในตําแหนงใดในสังคม เมื่อถูกเลือกใหออกความคิดเห็นเขาจะทําใหไดอยางมี อิสระ 
เพราะไมตองประชันหนากับนักวิชาการอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธอยางใดอยางหน่ึงทางสังคมกับเขาก็ได 
การไมตองเผชิญหนากันชวยใหความเห็นที่ทุกคนใหมาเปนความเห็นที่บริสุทธิ์กวาการแสดงความเห็น
ในหองประชุม เดลฟายเทคนิคจึงเปนการประมวลความคิดจากผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ โดยท่ีผูเช่ียวชาญ
เหลานั้นไมตองมาเผชิญหนากันในหองประชุมท่ีอาจจะทําใหเกิดความเกรงใจ หรือความรูสึกอื่นใดที่จะกั้น
ไมใหแสดงความคิดไดอยางเสรี 
 เทียนฉาย กีระนันท (2528, หนา 122) กลาววา เทคนิคเดลฟาย เปนเทคนิคการวิเคราะห   
อีกแบบหนึ่งท่ีไดรับการประดิษฐ และพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชการวิจัยอนาคตโดยเฉพาะอาจเรียกไดวา Delphi 
เปนวิธีการท่ีใชสําหรับกําหนดโครงสรางของกระบวนการส่ือสารระหวางสมาชิกในกลุม เพื่อใหบรรลุผล
ในการพิจารณาปญหาท่ียุงยากซับซอนมากเกินกวาท่ีคนใดคนหน่ึงจะสามารถวิเคราะหไดถี่ถวนและรอบคอบ 
 สุกานดา ตปนียางกูร (2536, หนา 36) กลาววา เทคนิคเดลฟาย หมายถึง กระบวนการรวบรวม
ความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตจากกลุมผูเช่ียวชาญ เพื่อใหไดขอมูลท่ีสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
และมีความถูกตองนาเชื่อถือมากท่ีสุด โดยผูทําการวิจัยไมตองนัดสมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญ ใหมาประชุม
พบกัน แตขอรองใหสมาชิกแตละคนแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินปญหาในรูปของการตอบแบบสอบถาม
เพื่อลดข้ันตอนการเผชิญหนาที่อาจมีความเห็นไมสอดคลองกัน 
 สุวรรณา เชื้อรัตนพงษ (2537, หนา 75) กลาววาเทคนิคเดลฟาย คือ กระบวนการรวบรวม 
ความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเกี่ยวกับอนาคตจากกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดขอมูล       
ที่สอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและมีความถูกตองนาเชื่อถือมากที่สุด โดยที่ผูทําการวิจัยไมตองนัดสมาชิก
ในกลุมผูเช่ียวชาญใหมาประชุมพบปะกัน แตขอรองใหสมาชิกแตละคนแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินปญหา
ในรูปแบบของการตอบแบบสอบถามเทคนิคเดลฟาย 
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 ลัคคนา สวนมาย (2549, หนา 32) กลาววาเทคนิคเดลฟายเปนกระบวนการกลั่นกรองความคิดเห็น
อันเปนอิสระของผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีเปนฉันทามติหรือ
สอดคลองตองกันของเหลาผูเช่ียวชาญ ซึ่งขอมูลจะมีความนาเช่ือถือมากที่สุด 
 วัชรี แกวเนตร (2549, หนา 50) กลาววาเทคนิคเดลฟาย คือ วิธีการรวบรวมความคิดเห็นและ
การตัดสินใจอยางอิสระของกลุมผูเช่ียวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดวยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ  
ในการสื่อสารใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหไดขอยุติของเรื่องน้ันๆ อยางถูกตองและมีความนาเช่ือถือมากที่สุด 
โดยไมตองมีการเผชิญหนากัน 
 เวชพิสิฐ เอี่ยมองอาจ (2550, หนา 21) กลาววาเทคนิคเดลฟายคือ วิธีการในการทํานายเรื่องใด
เรื่องหนึ่งในอนาคต โดยอาศัยความคิดเห็นและการตัดสินใจของกลุมผูเช่ียวชาญในเรื่องน้ันท่ีมีความคิดเห็น
และการตัดสินใจท่ีสอดคลองกัน 
 วุฒิไกร ปอมมะรัง (2552, หนา 96) กลาววาเทคนิคเดลฟายคือ การพยายามรวบรวมความคิด 
ที่กระจัดกระจายของกลุมผูเช่ียวชาญใหมีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางมีระบบ เพื่อนําไปใช
ประโยชนในกระบวนการจัดสินใจหรือสรางความเปนเอกฉันทในเรื่องใดเรื่องหน่ึงและวิธีการของเทคนิค
เดลฟายเปนวิธทีี่มีความเปนปรนัย 
 แสงเพ็ช ทองไชย (2552, หนา 87) กลาววาเทคนิคเดลฟายคือ กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช 
ในการตัดสินใจหรือลงขอสรุปในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางเปนระบบที่ปราศจากการเผชิญหนาโดยตรงของ
กลุมผูเช่ียวชาญ โดยรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวยแบบสอบถาม เพื่อใหไดมาซึ่ง
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวยแบบสอบถาม เพื่อใหไดมาซึ่งความคิดเห็นที่สอดคลองกันถูกตองและ 
มีความนาเชื่อถือที่สุด 
 จากความหมายท่ีกลาวมา สรุปนิยามของเทคนิคเดลฟายไดวา เปนวิธีการหรือกระบวนการ
รวบรวมความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิจํานวนหลายๆ คนเก่ียวกับความเปนไปไดในอนาคต
ในประเด็นตางๆ ที่ผูวิจัยสนใจศึกษาหรือตองการพยากรณอนาคต เพื่อระดมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดังกลาวที่มีอยูอยางกระจัดกระจายใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยใชแบบสอบถามและสรุปผลเพื่อนํามติ
จากขอคนพบไปใชประโยชนอยางใดอยางหน่ึง  
 2.4.2 ประเภทของเทคนิคเดลฟาย 
 ถึงแมวาเทคนิคเดลฟายจะไดรับการพัฒนาข้ึนมาเพื่อการวิจัยอนาคตแตเทคนิคเดลฟายก็สามารถ
นําไปใชในการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับการวิจัยรูปแบบอื่นได เชน การวิจัยเพื่อสํารวจความคิด สํารวจ
ปญหา วิจัยเพื่อกําหนดรูปแบบ กําหนดนโยบาย กําหนดมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีนักวิจัย นําเทคนิคเดลฟาย
ไปประยุกตใชในงานวิจัยท่ีตองการใชขอมูลและความคิดเห็นจากกลุมผูเช่ียวชาญ มาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจเพ่ือประโยชนในการวางแผนตางๆ หลายลักษณะ เชน การวิจัย เชิงสํารวจ การวิจัยอนาคต 
การประเมินความตองการจําเปน แตเทคนิคเดลฟายที่นําไปใชสวนใหญเปนเทคนิคเดลฟายแบบเดิม 
มีสวนนอยที่ไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัยโดยทั่วไปเทคนิคเดลฟายมีอยูดวยกัน 
2 ประเภท คือ (สวุลี ทวีบุตร, 2540, หนา 22-27) 
  1) เทคนิคเดลฟายแบบเดิม (traditional delphi techniques) หมายถึง วิธีการรวบรวม
ความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเกี่ยวกับเหตุการณหรือแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จากกลุมผูที่มีความรูความสามารถในเรื่องนั้นๆ เพื่อสรางความคิดเห็นที่สอดคลองกันหรือฉันทามติ
ระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญในการนํามาสูขอสรุปที่นาเชื่อถือ ที่มีรูปแบบการดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม
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นําในรอบแรกและแบบสอบถามที่ใชในรอบแรกเปนแบบสอบถามปลายเปด โดยยึดข้ันตอนและวิธีการ
ดังน้ี  
   (1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับประเด็นที่ศึกษา 
   (2) สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารเพื่อสรางแบบสอบถามปลายเปด 
(open-ended form) รอบที่ 1 ใหผูเชี่ยวชาญเขียนตอบในประเด็นกวางๆ เพื่อสํารวจและรวบรวม
ความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญทั้งหมด ขั้นตอนน้ีพัฒนาขึ้นเพื่อใชแทนการรวบรวมความคิดเห็น
แบบเผชิญหนา  
   (3) นําคําตอบที่ไดรับการตอบกลับจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นที่คลายคลึงหรือใกล เคียงกันและแยกความคิดเห็นที่แตกตางกันในการนํามาสราง
เปนแบบสอบถามปลายปดรอบที่  2 ซึ่ง เปนข้ันตอนที่จะตองทําดวยความละเอ ียดรอบครอบ
เพราะการตัดขอคิดเห็นบางประการจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญออกไป อาจสงผลกระทบตอ
ความรวมมือจากทานเหลาน้ันในรอบตอไป 
   (4) สรางแบบสอบถามรอบที่ 3 พรอมแสดงคามัธยฐาน (median) คาพิสัยระหวาง   
ควอไทล (interquartile range) จากคําตอบในรอบที่ 2 ยอนกลับใหผูเช่ียวชาญไดพิจารณาคําตอบของตน
และภาพรวมของความคิดเห็นจากกลุม หากคาํตอบในรอบท่ีผานมาไมอยูในขอบเขตคาพิสัยระหวาง 
ควอไทลและผูเชี่ยวชาญยืนยันในคําตอบเดิมตองแสดงเหตุผลประกอบ 
   (5) เม่ือไดรับการตอบกลับแบบสอบถามรอบที่ 3 ผูวิจัยนําคําตอบที่ไดคํานวณ 
หาคามัธยฐาน (median) ฐานนิยม (mode) คาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) และ
ดําเนินตามขั้นตอนที่ 4, 5 จนกวาจะไดขอสรุปที่เปนฉันทามติ และนํามาสรุปเปนแนวโนมที่ไดจาก
การศึกษาวิจัย    
  2) เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (modified delphi techniques) หมายถึง เทคนิคเดลฟาย
ที่มกีารปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินการใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและการนําไปใชในงานวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของพบตัวอยางการปรับปรุงเทคนิคเดลฟายเพื่อนําไปใชในงานวิจัยทั่วๆ ไป
หลายลักษณะ เชน ในการวิจัยเชิงสํารวจ เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงรูปแบบหน่ึงที่นิยมนํามาใช คือ 
การบันทึกคําตอบดวยเครื่องบันทึกเสียงแทนการเขียนตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยเชิงอนาคต (futures 
research) เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงที่นํามาใชไดรับการพัฒนาในหลายลักษณะ และในบรรดาเทคนิค
เดลฟายแบบปรับปรุงที่ไดรับการพัฒนานั้น วิธีหนึ่งที่นิยมนําไปใชคือ การนําแบบสอบถามปลายปด
ชนิดประมาณคา มาใชแทนแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรก เชน 
   (1) Hartman (อางถึงใน สุวลี ทวีบุตร, 2540, หนา 25) ไดนําเทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุงไปใชในการรวบรวมความคิดเห็นของครูผูสอน ผูปกครอง ผูเชี่ยวชาญและนักเรียนเกี่ยวกับ  
การขยายหลักสูตรสําหรับเ ด็กปญญาเลิศในอนาคตของโรงเรียนพาลามัส (Paramus school) 
ในมลรัฐนิวเจอรซี สหรัฐอเมริกา เพื่อใหไดมาซึ่งฉันทามติในการนํามาใชเปนแนวทางของการขยายหลักสูตร
ดังกลาวในอนาคต ซึ่งเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้  มีลักษณะดังน้ี 
ใชแบบสอบถามรอบแรก เปนแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตรประมาณคา 3 ระดับ และใหผูตอบเลือกตอบ
ในชอง (check the column) ที่ตรงกับความคิดเห็นของตน โดยขอความที่นํามาใชในแบบสอบถาม
จะเปนขอความที่แสดงถึงนโยบายท่ีจะทํามากกวาเปนขอความที่กลาวถึงสิ่งที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นในอนาคต
และถาผูตอบแสดงความคิดเห็นไมเห็นดวยขอใหแสดงเหตุผลประกอบวาตองการใหเปล่ียนแปลงไป
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ในลักษณะใด อยางไร ในการเก็บรวบรวมขอมูลรอบที่ 2 ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดรับจากการเสนอแนะ
ในรอบแรกเพิ่มเขาไปใหผูตอบไดพิจารณา และแสดงจํานวนผูตอบในแตละประเด็นรวมถึงแสดงตําแหนง
คําตอบของผูตอบแตละคนในรอบที่ผานมาดวยการวงกลมลอมรอบคําตอบ ดังกลาวเพื่อเปดโอกาสให
ผูตอบทุกทาน ไดพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือยืนยันคําตอบเดิม กรณีที่ผูตอบตอบในประเด็นที่ตางไปจาก
ประเด็นที่มีผูตอบมากที่สุด ตองแสดงเหตุผลประกอบ จากนั้นดําเนินการตามขอ 2 และ 3 จนกวา
จะไดมาซึง่ฉันทามติ 
   (2) Flanders (อางถึงใน สุวลี ทวีบุตร, 2540, หนา 26) ไดนําเทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุงไปใชในการสรางฉันทามติจากผูเช่ียวชาญในดานการเพาะกลาไม เพ่ือนํามาใชในการวางแผน
กําหนดเน้ือหาหลกัสูตรการเพาะกลาไม สําหรับนักเรียนในการเตรียมสูอาชีพการเพาะกลาไมในศตวรรษที่ 21 
โดยไดนําเทคนิคเดลฟายมาใชเปนเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ที่ใช 2 รอบ (a two-round modified 
delphi techniques) และใชแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตรประมาณคาแบบลิเคอรท จํานวน 57 ขอ 
ในรอบแรก โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นดังกลาวไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ
ความตรงตามสภาพ (content and face validity) จากผูเชี่ยวชาญ 17 ทาน และกําหนดเกณฑ
ในการพิจารณาระดับฉันทามติที่เหมาะสมที่ 60% 
   (3) Murry & Hammons (อางถึงใน สุวลี ทวีบุตร, 2540, หนา 25) ไดนําเทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุงไปใชในการสรางฉันทามติของผูเช่ียวชาญจากสมาคมวิทยาลัยชุมชนอเมริกันเพื่อนํามาใช
เปนแนวทางในการสรางเกณฑการประเมินการจัดการและความสามารถของการเปนผูนําของฝายบริหารบุคคล
ในวิทยาลัยชุมชน โดยไดเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงที่ murry and hammons นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้
เปนการนําแบบสอบถามปลากปดชนิดมาตร ประมาณคา 4 ระดับมาใชในรอบแรก โดยใหผูเชี่ยวชาญ
จัดระดับคะแนนของเกณฑตามความคิดเห็น โดยแบบสอบถามรอบที่ 1 แบงเปน 3 สวน สวนที่ 1 
จะเปนสวนนําที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา อธิบายวัตถุประสงค คําแนะนําในการตอบคําถาม
ใหสมบูรณ สวนที่ 2 เปนคําถามปลายปดชนิดมาตรประมาณคา เก่ียวกับเกณฑในการประเมินจํานวน 70 ขอ 
พรอมทั้งขอความรวมมือใหผูเช่ียวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นคําถามวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
จากแบบสอบถามรอบที่ 1 ดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถาขอใดผูเชี่ยวชาญไมตอบ
จะไมนํามารวมในการคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจนมีการกําหนด
เกณฑในการพิจารณาระดับฉันทามติที่ 75% และพิจารณาความคงที่ของคําตอบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับฉันทามติที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนอยกวา 20% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบที่ผานมา 
 2.4.3 ลักษณะทั่วไปของเทคนิคเดลฟาย  
 Linstone & Turoff (อางถึงใน วัชรี แกวเนตร, 2549, หนา 51-52) ไดใหความเห็นวา 
ถามีคุณสมบัติตามขอใดหรือมากกวารายการตอไปน้ี  
  1) ยังไมมีเทคนิควิธวิีเคราะหท่ี แนชัดเพื่อศึกษาปญหาดังกลาวแตสามารถใชวิธีการรวบรวม
แนวคิดจากการตัดสินเชิงอัตนัยของกลุมได      
  2) บุคคลแตละคนมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการตรวจสอบปญหาที่กวาง และซับซอน 
แตยังขาด การสื่อสารที่ดีตอกัน ในระหวางผูเชี่ยวชาญดวยกัน และผูเชี่ยวชาญดวยกัน และผูเชี่ยวชาญเหลาน้ัน
มีภูมิหลังท่ีตางกันท้ังดานประสบการณและความเชี่ยวชาญ  
  3) ตองการใหแตละคนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เนื่องจากใหผลดีกวาการเผชิญหนา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็น  
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  4) มีขอจํากัดในเรื่องเวลาและคาใชจายในการจัดประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ  
  5) ใชกระบวนการสื่อสารในกลุมแทนการประชุมแบบพบกันไดและมีประสิทธิภาพดีกวา  
  6) ขจัดปญหาความขัดแยงอันเกิดจากการไมเห็นพองตองกันเพราะใชกระบวนการสื่อสาร
และการไมบอกชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 มนตชัย เทียนทอง (ม.ป.ป.) ไดอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของเทคนิคเดลฟาย มีดังตอไปน้ี 
  1) เทคนิคเดลฟายเปนวิธีการท่ีมุงแสวงหาขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยใชแบบสอบถาม ผูเชี่ยวชาญจึงจําเปนตองตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น
ในแตละรอบๆ ขอคนพบที่ไดจากมติของผูเชี่ยวชาญจะมีความถูกตองและนาเชื่อถือก็ตอเมื่อผูเช่ียวชาญ  
กลุมดังกลาวเปนผูที่มีความรูและเช่ียวชาญ ในประเด็นที่ผูวจิัยสนใจศึกษาอยางแทจริง 
  2) เทคนิคเดลฟาย เปนวิธีที่ไมตองการใหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญคนอื่นๆ มีอิทธิพลตอ
แบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญแตละคน ผูเชี่ยวชาญจึงไมทราบวามีผูใดบางที่อยูในกลุมของผูตอบแบบสอบถาม
และจะไมทราบวาแตละคนมีความคิดเห็นแตละขอคําถามอยางไร จะทราบเฉพาะคําตอบของตนเองเทานั้น 
การเสนอความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแตละคนจึงมีความเปนอิสระและเปนความคดิเห็นสวนตัวมากที่สุด 
  3) เปนการวิจัยที่ใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญโดยใชแบบสอบถาม โดยหลีกเลี่ยง
ไมใหผูเช่ียวชาญมาเผชิญหนากันโดยตรง ซึ่งผูเชี่ยวชาญแตละคนจะตองตอบแบบสอบถามครบทุกขั้นตอน 
เพื่อใหไดความคิดเห็นที่ถูกตองและเช่ือถือไดจึงตองมีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามหลายรอบ โดยทั่วไป
รอบแรกมักเปนแบบสอบถามปลายเปด รอบตอไปจะเปนแบบสอบถามปลายปด และแบบมาตราสวนประเมินคา
ในรอบสุดทาย 
  4) ในการตอบแบบสอบถามแตละรอบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแตละคนตอบแบบสอบถาม 
ดวยการกลั่นกรองอยางละเอียดและรอบคอบ และเพื่อใหไดคําตอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งขึ้น ผูวิจัย 
จะแสดงความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญทั้งหมดที่เห็นสอดคลองกันในแบบสอบถามแตละขอที่ตอบ
กลับไปยังผูวิจัยในรอบที่ผานมาเพื่อนําเสนอในรูปของสถิติ แลวสงกลับไปยังผูเชี่ยวชาญอีกครั้งหน่ึง 
เพื่อพิจารณาวาจะยนืยันคาํตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงคําตอบใหมพรอมระบุเหตุผล 
  5) การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย จะใชสถิติเบื้องตน เชน 
การวดัแนวโนมเขาสูสวนกลาง ไดแก ฐานนิยม มัธยฐาน คาเฉล่ีย และการวัดการกระจายของขอมูล 
 วันทนีย ชูศิลป (2525, หนา 44; อางถึงใน วุฒิไกร ปอมมะรัง, 2552, หนา 96) ไดกลาวถึง
ลักษณะเฉพาะของการวิจัยโดยการใชเทคนิคเดลฟายดงัน้ีคือ 
  1) เปนการวิจัยที่อาศัยวิธีการระดมความคิดเห็นจากกลุมบุคคล ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่ตองการศึกษา 
  2) เปนการวิจัยที่ใชไดเหมาะสมกับการทํานายหรือวิเคราะหปรากฏการณตางๆ  
  3) ผู เ ช่ียวชาญจะแสดงความคิดเห็นตนเอง โดยไมคํานึงถึงความคิดเห็นของผูอื่น 
ทั้งน้ีเพราะในขณะแสดงความคิดเห็นใชวิธีการเขียนตอบลงในแบบสอบถามที่ผูวิจัยสงไปใหนอกจากน้ี
ผูเช่ียวชาญแตละคนจะไมทราบวามีใครบางเปนผูเช่ียวชาญบาง 
  4) การรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญนั้น จะตองใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น 
ซ้ํากันหลายครั้ง โดยเวนชวงระยะเวลาตอบแตละครั้งใหเหมาะสม เพื่อใหไดความคิดเห็นที่แนนอน
โดยท่ัวไปนิยมใหตอบ 3-4 รอบ 
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  5) ผูวจัิยจะใชสถิติเพื่อการวิเคราะหความคิดเห็นที่ไดจากการตอบของผูเชี่ยวชาญในแตละครั้ง 
โดยท่ัวไปมักใชมัธยฐาน (median) และสวนเบี่ยงเบนควอไทล (interquartile range) 
 ราสฟ (Rasp, 1973, p. 35; อางถึงใน เวชพิสิฐ เอ่ียมองอาจ, 2550, หนา 27) ไดกลาวถึง
ลักษณะของเทคนิคเดลฟายพอสรุปไดดังน้ี 
  1) เทคนิคน้ี มุงเพ่ือทําการเสาะแสวงหาความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ ดวยการตอบ
แบบสอบถาม ดังน้ันผูเชี่ยวชาญจึงจําเปนตองตอบแบบสอบถามตามที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นในแตละข้ันตอน 
  2) เทคนิคน้ี ไมตองใหความคิดเห็นของผูอื่นมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอการพิจารณา
ตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นผูเชี่ยวชาญแตละคนจะไมทราบวา มีผูใดบางที่ไดรับการคัดเลือก     
ใหตอบแบบสอบถาม ผูเชี่ยวชาญจะรูเฉพาะคําตอบของตนเองเทาน้ัน 
  3) เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดตอบแบบสอบถาม ดวยการกล่ันกรองการคิดอยางละเอียดรอบคอบ 
และเพื่อใหคําตอบที่ไดรับมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวยิ่งขึ้น ผูทําการวิจัยจะแสดงความคิดเห็นที่ผูเชี่ยวชาญ
เห็นสอดคลองกันในคําตอบแตละขอแบบสอบถาม ที่ตอบไปในครั้งกอนและความคิดเห็นที่สอดคลอง
ในคําตอบแตละขอของแบบสอบถามที่ตอบไปในครั้งกอน และความคิดเห็นสอดคลองกันนี้ จะแสดง
ในรูปสถิติและผูทําการวิจัยจะจัดสงไปใหผูเช่ียวชาญแตละคนไดรับทราบเพื่อใหผูเชี่ยวชาญจะไดพิจารณา
ตัดสินใจวา จะคงคําตอบเดิมอยูหรือจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงคําตอบประการใด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
คําตอบเดิมน้ีจะตองบอกเหตุผลใหทราบดวย 
 สรุปไดวา การวิจัยแบบเดลฟายมีลักษณะ ดังน้ี 1) เปนการคนควาหาขอเท็จจริงที่อาศัยวิธีการ
กําหนดแนวทางเพื่อใหผูเชี ่ยวชาญแสดงถึงความเหมาะสมของแตละแนวทาง 2) จะมีการรวบรวม
ความคิดเห็นของผู เ ชี่ยวชาญโดยใหผู เ ชี่ยวชาญแตละคนแสดงความคิดเห็นซ้ําๆ หลายๆ ครั้ ง 
ดวยการเวนระยะเวลาระหวางแตละครั้งใหเหมาะสม และถือคําตอบหรือความคิดเห็นครั้งสุดทายเปนหลัก 
3) การแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยใชวิธีการเขียนตอบในแบบสอบถามที่ผูวิจัยสงไปให 
4) การวิเคราะหขอมูลมักใชมัธยฐาน (median) กับพิสัยควอไทล (inter quartile range) เพื่อสรุปผลและ
แปลผลการวิจัยสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 2.4.4 ลักษณะปญหาที่ใชกับเทคนิคเดลฟาย 
 ลักษณะของปญหาที่ใชในการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายไววาลักษณะของเรื่องที่จะศึกษา 
มีนักวิชาการหลายทานใหอธิบายถึงลักษณะของเรื่องที่จะศึกษาดวยเทคนิคเดลฟาย ควรเปนเรื่องท่ีจะนําไปสู
การวางนโยบายหรือคาดการณส่ิงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงการกําหนดทางเลือกตางๆ หรือเปนประเด็น
ที่มุงศึกษาความคิดท่ีสอดคลองตองกันเพื่อนํามาแกปญหาที่สลับซับซอนทั้งในเชิงโครงสรางและการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนศึกษาความสอดคลองตอเนื่องกันระหวางเปาหมาย (goal) และวัตถุประสงค (objective) 
ของสิ่งตางๆ เพื่อรับรูสภาพการณปจจุบัน (perception of current situation) ซึ่งจะนํามาสูการสรุป
เปนหลักการและแนวคิดรวมกัน (สุวลี ทวีบุตร, 2540, หนา 17) และนอกจากนี้ไดมีนักวิชาการหลายทาน
ไดกลาวถึงลกัษณะปญหาที่ใชกับเทคนิคเดลฟายไวดังน้ี 
 ขณิษฐา วิทยาอนุมาส (2531, หนา 27) ไดกลาวถึงปญหาที่ควรวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายดังน้ี   
1) เปนการคาดการณส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2) เปนการศึกษาความสอดคลองตอเน่ืองกัน ระหวางเปาหมาย
กับวตัถุประสงคของสิ่งตางๆ 3) เปนการศึกษาคานิยมท่ีสอดคลองตองกัน 4) เปนการประเมินผลส่ิงใดสิ่งหน่ึง 
5) เปนการศึกษาการรับรูสถานการณปจจุบัน 
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 นิเลาะ แวอุเซ็ง (2540, หนา 68) ไดใหทัศนะวาปญหาท่ีนํามาใชวิจัยแบบเดลฟายเปนปญหา
ที่มุงหาความเห็นสอดคลองกัน เพื่อแกปญหาที่มีความซับซอนและไมแนนอน ไมสามารถหาคําตอบ
โดยวิธีการเชิงสถิติ แตจะอาศัยการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญสรุปเปนหลักการแนวคิดรวมกัน  
เพื่อใชในการตัดสินคาดการณอนาคตในเร่ืองเก่ียวกับการวางแผน หาหลักการอยางกวางๆ ในอนาคต 
 วุฒิไกร ปอมมะรัง (2552, หนา 97) ไดกลาวถึงการเลือกหัวขอการวิจัยโดยเทคนิคเดลฟาย
อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับการทํานายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในอนาคต การสํารวจ การวางแผน การจัดลําดับ
คานิยมและการศกึษารูปแบบที่เหมาะสม 
 สรุปไดวา ลักษณะปญหาที่นํามาใชในการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายน้ันเปนปญหาท่ีจะคาดการณ
ในอนาคตและมีความซับซอน เพื่อใชในการวางนโยบาย การหาฉันทามติ การศึกษาถึงสถานการณปจจุบัน
และความสอดคลองกันของคานิยม 
 2.4.5 กระบวนการวิจัยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (อางถึงใน นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2540, หนา 69) ไดสรุปขั้นตอนทั่วไป
ในการใชเทคนิคเดลฟายดังน้ี 
 ขั้นแรก การระบุประเด็นที่ตองการศึกษา ส่ิงแรกที่ตองทําเมื่อใชเทคนิคเดลฟายคือ การระบุ
ใหชัดเจนวาประเด็นที่ตองการคาดการณคืออะไร ประเด็นดังกลาวอาจจะเปนประเด็นใดประเด็นหน่ึง
ในสภาพแวดลอมนโยบายหรือหลายๆ ประเด็นรวมกันก็ได ในการคาดการณสภาพแวดลอมการระบุดังกลาว
ทําใหงายเมื่อผูดําเนินการเขาใจเรื่องราวท่ีตองการศึกษาอยางละเอียดและถองแท ถาผูดําเนินการยังไมเขาใจ
เรื่องราวลึกซึ้งแนชัดการขอคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญเปนส่ิงที่จําเปนมาก เน่ืองจากคําตอบที่จะไดกลับมา
จากการสอบถามนั้นจะขึ้นอยูกับคําถามที่ถาม คําถามที่แคบและเจาะจงเกินไปอาจทําใหคําตอบ
ที่เฉพาะเจาะจงตามไปดวย หรืออาจจะไมไดรับคําตอบเลยก็ไดการระบุประเด็นในขั้นแรกน้ี
จึงเปนสิ่งที่สําคัญมากและตองทําอยางรอบคอบรัดกุมเพื่อใหไดคําตอบที่ตองการ ขอแนะนําคือ การเอารายการ
สภาพแวดลอมตางๆ ขององคการมาแตกยอยเปนรายละเอียดแลวต้ังประเด็นยอยๆ ไว 
 ขั้นที่สอง การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ ภายหลังจากที่ไดประเด็นปญหาที่ชัดเจนแลว ขั้นตอไป
ที่ตองทําคือการระบุผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตองการคาดการณอนาคต การระบุดังกลาวอาจทําไดโดยการเริ่มตน
จากการหากลุมผูเชี่ยวชาญกลุมเลก็สัก 3-5 คน แลวใหผูเช่ียวชาญเหลาน้ันชวยเสนอชื่อผูอื่นที่นาจะเชื่อถือไดวา
เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ัน เมื่อไดรายชื่อมาเรียบรอยแลว ก็ทําการสุมกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญมาสัก 
10-30 คน จากรายชื่อท่ีมีอยูเพื่อใชเปนผูเชี่ยวชาญที่จะขอความคิดเห็นในประเด็นนโยบายที่ตองการทราบ
ภาพอนาคตเปนสําคัญ ปญหาบางเรื่องอาจมีผูรูเรื่องจริงจังเพียงไมกี่คน บางเรื่องอาจมีผูรูเรื่องมากมาย
การกําหนดจํานวนที่แนนอนจึงไมควรกระทํา 
 ขั้นที่สาม การสรางแบบสอบถามรอบแรกแบบสอบถามที่ใชในการดําเนินการตามเทคนิคเดลฟายน้ี
จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนรอบที่ทําการสอบถาม แบบสอบถามที่ใชในรอบที่สองเปนตนไป
ตองรอคําตอบจากแบบสอบถามในรอบแรกกอน การรางแบบสอบถามในรอบที่สองเปนตนไปจึงไมสามารถ
เตรียมการไดลวงหนา แบบสอบถามในรอบแรกเทานั้นที่สามารถรางข้ึนลวงหนาได การรางแบบสอบถาม
เปนเรื่องที่ตองอาศัยทักษะความชํานาญและความรูในเรื่องที่ตองคาดการณพอสมควร การเลือกใช
คําถามตางๆ ไมวาจะเปนคําถามเปดหรือคําถามปดนั้นเปนเรื่องท่ีตองอาศัยความรู ความชํานาญของ
การดําเนินการ 
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 ขั้นที่ส่ี การวิเคราะหผลจากแบบสอบถามรอบแรกภายหลังจากแบบสอบถามท่ีสงไปยังผูเชี่ยวชาญ
ไดรับคืนกลับมาเรียบรอยแลว ขั้นตอไปคือ การวิเคราะหที่ไดรับจากคําตอบในรอบแรกนี้เน่ืองจากคําตอบ
ที่ไดรับยอมแตกตางกันไปตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน การวิเคราะหคําตอบจึงควรใชทั้งวิธีคํานวณ
แนวโนมเขาสูสวนกลางและคํานวณการกระจาย การคํานวณแนวโนมเขาสูสวนกลางที่นิยมใชในเทคนิค
เดลฟายคือ มัธยฐาน (median) สวนการวัดการกระจายนั้นวิธีที่นิยมใชคือ พิสัย (range) ผลที่ไดจาก
การวิเคราะหในข้ันตอนน้ีจะชวยใหไดภาพรวมเกี่ยวกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะภาพรวม
ที่ใหเห็นถึงความเห็นของผูเช่ียวชาญสวนใหญในเรื่องตองคาดการณ ภาพรวมนี้จะเปนขอมูลที่ปอนกลับไปสู
ผูเช่ียวชาญเมื่อสงแบบสอบถามในรอบตอไป 
 ขั้นที่หา การสรางแบบสอบถามสําหรับรอบถัดไปผลการวิเคราะหแบบสอบถามรอบแรก
จะเปนขอมูลที่ใชปอนกลับไปสูผูเช่ียวชาญในรอบถัดไปหลังจากท่ีทราบความเห็นของผูเช่ียวชาญคนอื่นๆ 
เรียบรอยแลว การทบทวนความเห็นน้ีจะปลอดจากอิทธิพลที่เกิดข้ึนเนื่องจากการโนมนาวโดยผูเชี่ยวชาญ
ทานอ่ืนๆ เรียบรอยแลว ความเห็นใหมจึงเปนความเห็นที่คอนขางอิสระของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
การสํารวจความเห็นในรอบถัดไปจะทําโดยใชแบบสอบถามเชนเดียวกัน โดยแบบสอบถามดังกลาว
จะแนบไปพรอมกับผลการวิเคราะหในรอบกอนหนานั้น โดยท่ัวไปแลวการสงแบบสอบถามจะกระทํา
ประมาณ 3 ครั้ง แตปญหาบางประการอาจตองมีการเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญทบทวนความคิดเห็น
มากกวา 3-4 ครั้ง ก็เปนไปได 
 ขั้นที่หก การสรุปผล ภายหลังการวิเคราะหแบบสอบถามในรอบสุดทายเรียบรอยแลวขั้นตอไป
คือ การสรุปผลทั้งหมดที่ไดจากการดําเนินการตามข้ันตอนแรกถึงขั้นตอนที่หา ผลสรุปที่ไดน้ันเปนภาพรวม
เก่ียวกับปญหาที่สนใจศึกษาจากทรรศนะของกลุมผูเช่ียวชาญ ทรรศนะดังกลาวอาจจะเปนฉันทามติของ
กลุมผูเช่ียวชาญหรือไมก็เปนได อยางไรก็ตาม ถาเรื่องท่ีศึกษาไมใชประเด็นที่มีความขัดแยงทางความเห็น
อยางรุนแรง ภาพรวมที่ไดรับจะเปนความเห็นรวมของกลุมผูเชีย่วชาญทั้งหมด 
 วัชรี แกวเนตร (2549, หนา 52) ไดเสนอลําดับขั้นของการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟายดังน้ี  
1) กําหนดปญหาหรือเลือกหัวขอปญหาเพื่อกําหนดขอบเขตของงานวิจัยวาจะทําการศึกษาในลกัษณะใด 
ขอบเขตแคไหน 2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนการหาความรูหรือขอมูลพื้นฐาน
ทางทฤษฎีเพ่ือใหมีความรูแจมชัดในปญหาที่ตองการศึกษา 3) สรางกรอบเกณฑของปญหา เปนการกําหนด
กรอบเกณฑของปญหาวาจะกําหนดในองคประกอบใดบางอยางกวางๆ เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการใหผูเชี่ยวชาญ
ไดพิจารณา 4) เลือกกลุมผูเช่ียวชาญที่จะตอบแบบสอบถาม ซึ่งกลุมผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการเลือกสรร
ใหเขารวมในการวิจัยจะไมทราบเลยวามีผูใดบาง 5) สงแบบสอบถามปลายเปดรอบที่ 1 ใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาแบบสอบถามรอบที่ 1 ที่สงไปมักจะเปนแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งจะใหผูเชี่ยวชาญตอบคําถาม
หรือใหขอมูลอยางอิสระ ซึ่งจะไดความคิดเห็นจากกลุมผูเช่ียวชาญทั้งหมด 6) สงแบบสอบถามรอบที่ 2 
ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาแบบสอบถามรอบที่ 2 จะพัฒนาคําตอบมาจากรอบที่ 1 มาสรางเปนขอคําถาม
แบบปลายปด และสงไปใหผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมพิจารณาความคิดเห็นแบบสอบถามในรอบที่ 2 น้ี
จะเปนแบบมาตรการประเมิน 7) สงแบบสอบถามรอบที่ 3 ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาแบบสอบถามในรอบที่ 3 
ไดมาจากการวิเคราะหคําตอบในแบบสอบถามรอบท่ี 2 และไดมีการคํานวณคามัธยฐานและพิสัยระหวาง 
ควอไทลของแตละขอ พรอมทั้งคําตอบของผูเช่ียวชาญผูนั้นที่ตอบในรอบที่สองดวย ในการตอบแบบสอบถาม
รอบที่ 3 นี้ ผูเชี่ยวชาญแตละคนจะตองทบทวนและพิจารณาคําตอบของตนเองหรือจะยืนยันในคําตอบเดิม
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคําตอบของกลุมผูเช่ียวชาญทั้งหมดในกรณีที่คําตอบของผูเชี่ยวชาญคนใด



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

53 

ตกอยูในตําแหนงท่ีสูงกวาหรือต่ํากวามัธยฐานของกลุม ผูเชี่ยวชาญทานน้ันจะตองใหเหตุผลในการตอบเชนน้ัน
ประกอบดวย 8) สงแบบสอบถามในรอบที่ 4 ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาโดยปกติการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย
จะใหผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม 4 รอบ แตในบางครั้งอาจใหตอบแบบสอบถามเพียง 2-3 รอบก็ได 
ถาหากแบบสอบถามท่ีสงใหในรอบที่ 2-3 พบวาคําตอบไมมีการเปล่ียนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก 
หรือพิสัยระหวางควอไทลแคบมาก ดังน้ันสามารถสรุปขอคนพบได โดยผลที่ไดจากครั้งสุดทายจะนํามาวิเคราะห
หาคามัธยฐานและพิสัยระหวางควอไทลเปนรายขอ ซึ่ งเปนคาสถิ ติท่ีจะใชสรุปผลของการวิจัย 
9) เขียนรายงานการวิจัย ในขั้นนี้จะเขียนรายงานขอเท็จจริงที่คนพบ โดยนําคามัธยฐานและพิสัยระหวาง 
ควอไทลที่ไดจากการคํานวณ ครั้งสุดทายมาแปลผล และสรุปเปนผลการวิจัย 
 สุวลี ทวีบุตร (2540, หนา 19) กลาววาเทคนิคเดลฟายเปนการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
ดวยแบบสอบถาม ดังน้ันแบบสอบถามนับไดวาเปนหัวใจที่สําคัญยิ่ง โดยทั่วไปแบบสอบถามในเทคนิค
เดลฟายมี 2 ชนิด คือ แบบสอบถามปลายเปดและแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตรประมาณคา     
การเก็บรวบรวมขอมูลในรอบแรกใชแบบสอบถามปลายเปดสวนรอบตอมาจะใชแบบปลายปดชนิด   
มาตรประมาณคา และเพื่อโอกาสใหผูเชี่ยวชาญไดกลั่นกรองความคิดอยางรอบคอบและม่ันใจในการตัดสินใจ 
จึงมีการถามย้ํา  3 รอบหรือมากกวา ลักษณะแบบสอบถามที่ ใช ในเทคนิคเดลฟายแตละรอบ
จึงมีความแตกตางกัน โดยมีลําดับขั้นตอนของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายดังน้ี 1) รอบแรกแบบสอบถาม
เปนคําถามปลายเปด จุดมุงหมายเพ่ือเก็บรวบรวมความคิดเห็นอยางกวางๆ จากผูเช่ียวชาญ บางครั้งผูวิจัย
อาจสรางแบบสอบถามรอบแรกเปนแบบสอบถามปลายปด คลายกับแบบสอบถามรอบที่ 2 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเชี่ยวชาญ กรณีเชนนี้ผูวิจัยควรเวนชองวางในสวนทายของคําถามทายประโยค 
เพื่อเปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามตองการ 2) ในรอบที่ 2 แบบสอบถามในรอบน้ี
พัฒนามาจากแบบสอบถามในรอบแรก โดยนําความคิดเห็นทั้งหมดจากผูเ ช่ียวชาญมาสังเคราะห
สรางแบบสอบถามแบบปลายปดชนิดมาตรประมาณคา ตัดขอความที่ซ้ําซอนหรือเกิดความตองการออกแลว
สงใหผูเชี่ยวชาญจัดลําดับความสําคัญ หรือคาดการณแนวโนมในแตละขอ หากขอคําถามใดไมชัดเจน
หรือไมครอบคลุม ผูเช่ียวชาญสามารถใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมได 3) รอบที่ 3 ผูวิจัยนําคําตอบของแตละขอ
ที่ไดรับแบบสอบถามรอบที่ 2 ทั้งหมดหาคามัธยฐาน (median) ฐานนิยม (mode) และคาพิสัยระหวาง 
ควอไทล (interquartile range) แลวสรางแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยใชขอคําถามเหมือนรอบที่ 2 และ
เพิ่มเติมตําแหนงคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล ใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของตนกับคําตอบของกลุมและสามารถเปล่ียนแปลงคําตอบของตนใหสอดคลองกับคําตอบของกลุมได
กรณีคาํตอบของตนไมสอดคลองกับคําตอบของกลุม หากยืนยันคําตอบเดิม ตองแสดงเหตุผลประกอบดวย 
4) ดําเนินการสรางแบบสอบถามเชนเดียวกับการสรางแบบสอบถามในรอบท่ี 3 จากนั้นสงใหผูเชี่ยวชาญ 
พิจารณาคําตอบ จนกวาไดขอสรุปท่ีเปนฉันทามติ แตโดยท่ัวไปไมเกิน 4 รอบ  
 จากขั้นตอนดังกลาวสรุปไดวา ข้ันตอนการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงมีลําดับขั้นตอน
ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 ข้ันกําหนดขอบเขตการวิจัยผูวิจัยศึกษารายละเอียดจากตํารา เอกสาร และงานวิชาการตางๆ 
เพื่อมากําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเลือกผูเชี่ยวชาญผูวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ
ตามเกณฑตางๆ ที่ไดกําหนดไว ขั้นตอนที่ 3 ข้ันสรางแบบสอบถามรอบแรก ในการสรางแบบสอบถามครั้งน้ี
จะใชคําถามกึ่งปลายเปดแลวนําเครื่องมือตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากนั้นนํามาพัฒนา
ใหเครื่องมือมีความสมบูรณ แลวนําไปเก็บขอมูลในรอบท่ี 1 เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม
ของแตละแนวทางและเสนอแนวทางเพิ่มเติมท่ีผูเชี่ยวชาญคิดวาเห็นสมควรในแตละแนวทาง ข้ันตอนที่ 4 
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ขั้นวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่ 1 คําตอบที่ไดจะถูกนํามาวิเคราะหหาคามัธยฐาน เพื่อคัดเลือกแนวทาง
ที่มีคามัธยฐานเกิน 3.5 ข้ึนไป เพื่อไปเปนแนวทางในรอบที่ 2 สวนแนวทางใดท่ีมีคามัธยฐานต่ํากวา 3.5 
ถือวาแนวทางน้ันไมเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในรอบที่ 2 และวิเคราะห สังเคราะหแนวทางที่ผูเช่ียวชาญ
เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนําขอมูลที่ผานเกณฑการตรวจสอบไปเพิ่มเติมในแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
ในแตละดานในแบบสอบถามรอบที่ 2 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สอง ผูวิจัยพัฒนา
แบบสอบถามที่มีคําถามปลายปดเพื่อพิจารณาคัดเลือกประมาณคาของแนวทางการบริหาร งานวิชาการ 
พรอมทั้งแสดงคามัธยฐานแลวสงสํารวจครั้งที่ 2 ขั้นตอนที่ 6 ข้ันวิเคราะหแบบสอบถามรอบท่ีสองนําคําตอบ
มาวิเคราะหหาคามัธยฐานเพื่อหาแนวโนมเขาสูศูนยกลางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
การวัดการกระจายของขอมูลเพื่อใหไดความสอดของของแนวทางการบริหารงานวิชาการจากผูเชี่ยวชาญ
ดวยคาพิสัยระหวางควอไทล 7) ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สามเปนแบบสอบถามปลายปด
โดยในแบบสอบถามระบุคามัธยฐานและพิสัยระหวางควอไทลพรอมทั้งระบุดวยวาผูเชี่ยวชาญคนน้ัน
มีความเห็นอยูจุดใดในหรือนอกพิสัยระหวางควอไทล พรอมทั้งแสดงเหตุผลประกอบถาคําตอบของ
ผูเช่ียวชาญแตกตางจากกลุมผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 8 ขั้นวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่สาม ซึ่งมัธยฐาน คือ 
คะแนนตัวท่ีอยูตรงกลางของกลุมเมื่อจัดเรียงลําดับแลวสวนพิสัยระหวางควอไทล คือ ผลตางระหวาง 
ควอไทลที่ 3 กับควอไทลท่ี 1 ถาพิสัยระหวางควอไทลแคบแสดงวาคําตอบที่วิเคราะหไดน้ันมีความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกัน ข้ันตอนที่ 9 รายงานผล การเขียนรายงานใหแสดงคาสถิติท่ีวิเคราะหไวท้ังหมด
พรอมเหตผุล 
 2.4.6 การเลือกผูเชี่ยวชาญ 
 เน่ืองจากเทคนิคเดลฟายเปนกระบวนการศึกษาวิจัย โดยการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 
ดังน้ันการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญจึงเปนส่ิงสําคัญในการทําวิจัย ทั้งนี้เพราะผลของการวิจัยจะถูกตอง เช่ือถือ
ไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (ลัคคนา สวนลมาย, 2549, หนา 34) 
 วุฒิไกร ปอมมะรัง (2552, หนา 97) ไดกลาววา การเลือกผูเชี่ยวชาญเนื่องจากเทคนิคเดลฟาย
เปนกระบวนการศึกษาวิจัยโดยการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดังนั้นการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ  
จึงเปนสิ่งสําคัญในการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย และไดเสนอวิธีการเลือกผูเชี่ยวชาญไวดังน้ี 1) การสํารวจ
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น อันไดแก การใหผูอื่น ไดลงมติหรือแสดงความคิดเห็นวาใครบางที่มี
ความเชี่ยวชาญในเร่ืองน้ันๆ บุคคลที่จะใหความเห็นได คือ บุคคลที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในสาขานั้นๆ 
2) การสํารวจความคิดเห็นจากบุคคลสําคัญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ (key information) เปนวิธีการของ   
การสํารวจผูเช่ียวชาญ โดยอาศัยขอมูลและความรูจากบุคคลสําคัญในสาขานั้นๆ ใหระบุชื่อของบุคคล
ที่เห็นวามีความชํานาญในเรื่องดังกลาว วิธีการนี้คือการสํารวจผูเชี่ยวชาญจากผูเชี่ยวชาญนั่นเอง      
3) การเลือกผูเช่ียวชาญโดยการวิเคราะหและสํารวจ ผลงานที่ปรากฏอาจจะเปนหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 
เอกสาร หรือผลงานวิจัย เพ่ือที่จะไดขอมูลวาบุคคลใดมีผลงานในเรื่องน้ันๆ ในปริมาณเทาใด ซึ่งจะทําให
ผูวจัิยทราบวาใครบางที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตองการศึกษา  
 เวชพิสิฐ เอี่ยมอาจ (2550, หนา 30) การวิจัยโดยใชเทคนนิคเดลฟายนี้ตองอาศัยความคิดเห็น
จากผูเช่ียวชาญ ฉะนั้นความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล จึงขึ้นอยูกับผูเชี่ยวชาญวามีความรูในเรื่องน้ัน
แทจริงหรือไม การใหความรวมมือ การเห็นความสําคัญและจํานวนผูเชี่ยวชาญซึ่งมากเพียงพอที่จะเปน
ตัวแทนกลุมได เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งจะทําใหขอมูลท่ีไดรับนาเช่ือถือและตรงกับความเปนจริงมากข้ึน 
นอกจากน้ีไดมี แมคมิลแลน (Mcmillan, 1971, p. 103) ไดเสนอผลการวิจัยเก่ียวกับจํานวนผูเชี่ยวชาญ
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วาควรมีจํานวนเทาไหรจึงจะเหมาะสม พบวาหากมีจํานวนผูเ ช่ียวชาญต้ังแต 17 คน ขึ้นไป อัตรา
ความคลาดเคล่ือนจะลดนอยลงไปดวยและคงท่ีตลอดไป (ที่ความคลาดเคล่ือน 0.02) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  จํานวนผูเช่ียวชาญที่ใชในการวจิัยดวยเทคนิคเดลฟาย 
 

จํานวนผูเช่ียวชาญ ชวงของความคลาดเคล่ือน ความคลาดเคลื่อนลดลง 
1-5 
5-9 
9-13 
13-17 
17-21 
21-25 
25-28 

1.02-.70 
.70-.58 
.58-.54 
.54-.50 
.50-.48 
.48-.46 
.46-.44 

.50 

.12 

.04 

.04 

.02 

.02 

.02 

ที่มา: (Thomas T.MacMillan; อางถึงใน ขนิษฐา วิทยาอนุมาศ, 2530, หนา 29) 
 
 ดังนั้นสรุปไดวา การเลือกผูเชี่ยวชาญนั้นจะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้คือ 1) ความสามารถ
ของผูเชี่ยวชาญ ควรเลือกผูที่มีความรูความสามารถในสาขานั้นๆ อยางแทจริงและเปนผูรอบรูและ
ลึกในประเด็นที่ศึกษาอยางจริงจัง 2) ผูวิจัยควรกําหนดคุณสมบัติของผูเชี ่ยวชาญเพื่อจัดสรรกลุมคน
ที่จะเขารวมในการวิจัยหรืออาจอาศัยการสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิในวงการน้ันๆ ใหเสนอรายช่ือบุคคล
ซึ่งควรไดรับการคัดเลือกใหเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ การคัดเลือกนี้จําเปนตองพิจารณากันอยางละเอียด 
รอบคอบ เพื่อใหไดมาซึ่งผูที่จะเหมาะสมจริงๆ 3) ความรวมมือของกลุมผูเชี่ยวชาญควรเลือกผูเช่ียวชาญ
ที่มีความเต็มใจ ต้ังใจ ยินยอมสละเวลาและม่ันใจในการใหความรวมมือกับงานวิจัยโดยตลอด รวมท้ัง
ใหความสาํคัญแกการวิจัยจะเปนตัวแปรคําตอบที่เก่ียวของกับความเชื่อมั่นของขอมูลที่ไดรับ 4) จํานวน
ผูเชี่ยวชาญควรเลือกใหมีจํานวนมากเพียงพอ เพื่อจะไดความคิดเห็นใหมๆ และไดคําตอบที่มีน้ําหนัก
ความนาเช่ือถือมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจํานวนผูเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอยูที่ 17 คนขึ้นไป 
 2.4.7 ขอดีและขอเสียของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย 
 การวิจัยทุกประเภทยอมมีจุดเดนและจุดดอยเสมอ เชนเดียวกันการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย
ก็มีทั้งขอดีและขอเสียที่นักวิจัยควรไดทราบเพื่อพิจารณาเลือกใชเทคนิคนี้ใหเหมาะสมกับปญหา
ที่ตองการศึกษา (มาหามะรอสลี แมย,ู 2552, หนา 72)  
 ขอดีของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย (มนตชัย เทียนทอง, ม.ป.ป) มีดังน้ี 
  1) มีความเชื่อถือ ผลการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายจะมีความนาเช่ือถือมากและสามารถ
นําไปใชประโยชนได เนื่องจากสาเหตุดังนี ้

(1) เปนคาํตอบที่ไดจากความคิดเห็นของกลุมผูเ ชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความชํานาญพิเศษ ในสาขาวิชานั้นๆ อยางแทจริง 

(2) ผลการวิจัยไดผานกระบวนการพิจารณาจากการยํ้าถามหลายรอบ จึงเปนคําตอบ  
ที่กลั่นกรองอยางรอบครอบ ชวยใหเกิดความเช่ือมั่นของผลการวจิัยสูง 
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   (3) ผูเชี่ยวชาญแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ไมตกอยูภายใตอิทธิพล
ทางความคิดของกลุม เน่ืองจากไมมีการแจงผูเช่ียวชาญในกลุมใหทราบและไมทราบดวยวา แตละคน
เสนอความคิดเห็นอยางไร ผูเชี่ยวชาญแตละคนจึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกันและ
ไดตอบแบบสอบถามฉบับเดียวกันทุกรอบ รวมท้ังมีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือยืนยันความคิดเห็นของตน
จนเกิดความม่ันใจในคําตอบท่ีได 
  2) ใชเวลาในกระบวนการวิจัยไมมาก เนื่องจากในกระบวนการเก็บขอมูลแตละรอบ
จะใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห ดังน้ันจึงใชเวลาทั้งกระบวนการประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งเปนวิธีวิจัยที่ใชเวลา
สั้นๆ แตไดผลนาเชื่อถือและสามารถนําผลการวจิัยไปใชประโยชนได 
  3) ใชงบประมาณในการวิจัยไมมาก เน่ืองจากไมตองมีการพบปะโดยตรงของกลุมผูเชี่ยวชาญ 
แตใชแบบสอบถามเก็บขอมูลแตละรอบๆ ทําใหประหยัดคาใชจายลงไปไดมาก ซึ่ ง ในปจจุบัน
ยิ่งมีความสะดวกขึ้น เน่ืองจากสามารถใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการตอบแบบสอบถาม และ
ติดตอส่ือสารระหวางผูเช่ียวชาญกับผูวิจัยได 
  4) ทําการวจิัยไดทุกสถานการณ สามารถเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่อยูในสถานที่แตกตางกัน
ไดทั้งทางดานสภาพภูมิศาสตรและเวลา 
  5) เปนวิธีวิจัยที่มีข้ันตอนการดําเนินการไมซับซอน รวมทั้งผูวิจัยสามารถทราบลําดับ
ความสําคัญของขอมูลและเหตุผลในการตอบ รวมทั้งความสอดคลองของความคิดเห็นในประเด็นตางๆ  
   6) วิเคราะหขอมูลงาย เนื่องจากใชสถิติพื้นฐานเพียงคาเฉลี่ย มัธยฐาน และพิสัยระหวาง 
ควอไทลเทานั้น 
 ขอเสียของการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย มีดังน้ี 
  1) การคัดเลือกกลุมผูเช่ียวชาญที่เปนผูตอบแบบสอบถาม หากไมใชเปนผูที่มีความเช่ียวชาญ
ในสาขาอยางแทจริง จะทําใหผลการวิจัยเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากภาพในอนาคตที่จะเปนจริง 
  2) ผู เ ช่ียวชาญไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยตลอด รวมทั้ ง
เกิดความเบื่อหนายในการตอบแบบสอบถามหลายรอบ อันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ เชน เปนเรื่องที่
ไมนาสนใจ มีภารกิจมาก หรือปญหาอื่นๆ สงผลใหกระบวนการวจิัยลาชา 
  3) ขาดการวางแผนยุทธวิธีในการติดตามแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ หรือเกิดการสูญหาย 
ทําใหไดรับคําตอบกลับคืนมาไมครบหรือไดคําตอบกลับคืนมาดวยความยากลําบาก นอกจากน้ี
ยังพบอยูเสมอวาผูเช่ียวชาญซ่ึงปกติจะมีภารกิจมากมักจะเดินทางไปตางประเทศบอยครั้ง ทําใหระยะเวลา
การวจิัยลาชาไปจากกําหนดการ 
  4) ผูวิจัยขาดความรอบคอบหรือมีคติในการวิเคราะหคําตอบที่ไดรับในแตละรอบ ทําให
ผลการวิจัยคลาดเคล่ือนและขาดความนาเชือ่ถือ 
  5) ขาดการศึกษาขอมูลประกอบการทําวิจัยอยางเพียงพอ ถึงแมวาการวิจัยดวยเทคนิค 
เดลฟายจะสรุปผลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนหลักก็ตาม แตผูวิจัยจะตองศึกษาขอมูลในประเด็น
ที่จะทําการวิจัยเชนกัน โดยเฉพาะรอบแรกซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด ประเด็นตางๆ ที่ถูกกําหนดขึ้น
เพื่อใหผูเช่ียวชาญออกความคิดเห็น จะตองครอบคลุมประเด็นปญหาของการวิจัยท้ังหมด ซึ่งผูวิจัยจะตอง
พิจารณาอยางรอบคอบและมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ 
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 2.4.8 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหโดยใชสถิติการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (center tendency) 
ไดแก คามัธยฐาน (median) ฐานนิยม (mode) และการวัดการกระจาย ไดแก คาพิสัยระหวางควอไทล 
(inter-quartile range) ชนิดา รักษพลเมือง (2535, หนา 66) อธิบายไว การใชพิสัยระหวางควอไทล
ก็เพื่อพิจารณาความกระจายของความคิดเห็น หากขอความใดมีพิสัยกวางแสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ตางกันมาก ขอความใดที่มีคาพิสัยระหวางควอไทลแคบแสดงถึงความสอดคลองตองกันของความคิดเห็น 
ซึ่งอาจนําขอความนั้นมาเปนขอสรุปของการวจิัยได ซึ่งวธีิการวิเคราะหดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1) หาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล จากแบบสอบถามรอบที่ 2 ที่ตอบ
โดยกลุมผูเชี่ยวชาญและแสดงคามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนงท่ีผูเชี่ยวชาญแตละคนตอบ
ในรอบที่ 2 ลงในแบบสอบถามรอบที่ 3  
  2) นําคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทลมาแปลผล ซึ่งอาจจะพิจารณารวมกับ
ฐานนิยมดังน้ี 
   (1) มัธยฐาน (median) จากแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ซึ่งใหน้ําหนักคะแนนดงัน้ี 
    1 หมายถึง เปนไปไดนอยท่ีสุด หรือ เห็นดวยนอยที่สุด 
    2 หมายถึง เปนไปไดนอย หรือ เห็นดวยนอย 
    3 หมายถึง ไมแนใจ  
    4 หมายถึง เปนไปไดมาก หรือ เห็นดวยมาก 
    5 หมายถึง เปนไปไดมาก หรือ เห็นดวยมากที่สดุ 
    ฉัตรนภา พรหมมา (2528, หนา 125) ไดใหเกณฑในการแปลความหมายคามัธยฐาน
ไวดังน้ี 
    คามัธยฐานตํ่ากวา 1.50 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดนอยท่ีสุด หรือกลุมผูเชี่ยวชาญ
ไมเห็นดวยกับขอความน้ันมากที่สุด 
    คามัธยฐานระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง ขอความน้ันเปนไปไดนอย หรือ
กลุมผูเช่ียวชาญไมเห็นดวยกับขอความน้ัน 
    คามัธยฐานระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง ไมแนใจวาขอความนั้นจะเปนไปได หรือ
กลุมผูเชี่ยวชาญไมแนใจในขอความนั้น 
    คามัธยฐานระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดมาก หรือ
กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความน้ันมาก 
    คามัธยฐานต้ังแต 4.50 ขึ้นไป หมายถึง ขอความนั้นเปนไปไดมากที่สุด หรือ
กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความน้ันมากที่สุด 
    คาพิสัยควอไทล (inter-quartile range) คํานวณคาความแตกตางระหวางค
วอไทลที่ 1 กับ ควอไทลที่ 3 ถาพิสัยระหวางควอไทลที่คํานวณไดของขอความใดมีคาตั้งแต 1.50 ลงมา 
แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นสอดคลองกัน ถาพิสัยระหวางควอไทลของ
ขอความใดมีคามากกวา 1.50 แสดงวา ความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญที่มีตอขอความนั้นไมสอดคลองกัน 
   (2) ฐานนิยม (mode) ทําการหาคาฐานนิยมของแตละขอความดังนี้ หาความถ่ี
ของระดับคะแนนจาก 1-5 สาํหรับแตละขอความ ระดับคะแนนใดมีความถี่สูงสุดถือเปนฐานนิยมของ
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ขอความนั้น ในกรณีที่มีความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเทากันและระดับคะแนนนั้นอยูที่ติดกัน 
จะถือเอาคากลางระหวางคะแนนทั้งสองนั้นมาเปนฐานนิยมของขอความน้ัน สําหรับกรณีที่มีความถ่ีสูงสุด
ของระดับคะแนนเทากัน แตระดับคะแนนไมไดอยูติดกัน จะถือวาคะแนนทั้งสองน้ันเปนฐานนิยมของ
ขอความน้ัน ตอจากน้ันจึงนําเอาขอความที่กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันท้ังในดานมัธยฐาน      
พิสัยระหวางควอไทล และฐานนิยม มาสรุปเปนความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญและเสนอเปนผลการวิจัย
ตอไป  
 2.4.9 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละรอบ ผูวิจัยตองกําหนดเวลา
ใหพอเหมาะ ไมเรงรัดและไมเวนระยะนานเกินไป เพราะการเวนระยะเวลานานเกินไป อาจทําใหผูเชี่ยวชาญ
ขาดความตอเนื่องทางความคิด เสียเวลาในการทบทวน ทําใหเกิดความเบื่อหนายจากการศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอการไมตอบกลับแบบสอบถามที่สงทางไปรษณียพบวากลุมที่กําหนดวันสงภายใน 7 วัน จะมีอัตรา
การตอบกลับสูงกวากลุมที่ไมกําหนดวันสงกลับ (สุวลี ทวีบุตร, 2540, หนา 20) นอกจากนี้ (เวชพิสิฐ 
เอ่ียมองอาจ, 2550, หนา 32) กลาววา ผูวิจัยควรมีเวลามากพียงพอ คือประมาณ 2 เดือน จึงจะเสร็จส้ิน
กระบวนการหรืออาจจะใชเวลาชาหรือเร็วกวาน้ีก็ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกลุมผูเชี่ยวชาญจะสงแบบสอบถาม
แตละรอบกลับคนืมาชาหรือเร็วเพียงใด 
  

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 วรีะวรรณ วรรณโท (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปญหาและความตองการ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจและ 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบรรณารักษและนักเรียนเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุดโรงเรียน ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ บรรณารักษและนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุมท่ี 5 กรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจัยสรุปไดวา ดานสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา มีการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปมากกวา
ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นใชเองโดยนํามาใชงานดานบริการของหองสมุดมากที่สุด รองลงมาคือ งานเทคนิค
และงานบริหาร ผูดูแลระบบของหองสมุดคือหัวหนางาน หองสมุด และมีบุคลากรสําหรับปฏิบัติงาน
ดานคอมพิวเตอรในดานการวิเคราะหออกแบบการเขียนโปรแกรม และการดูแลรักษาโปรแกรม 
มีการจัดทําคูมือการใชงานเพื่อใชในการปฏิบัติงานภายในหองสมุดมีการนําระบบเครือขายแลนมาใช
ในการปฏิบัติงานหองสมุดและมีการใชเครือขายแลนนอยที่สุด สวนปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบวาดานงบประมาณมีปญหามากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากร ผูใชบริการ เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวร 
งานบริหารของหองสมุดงานเทคนิคของหองสมุดและการประสานงานกับศูนยคอมพิวเตอร  
 จารุวรรณ สินธุโสภณ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษางานเทคนิค เปนงานท่ีสําคัญยิ่งที่ทําใหกิจการ
หองสมุดดําเนินไปไดดวยดเีชน การจัดหาหนังสือดวยวิธีการซื้อ วิธีขอบริจาคหรือแลกเปลี่ยน ผูจัดซื้อหรือ
จัดหา จําเปนตองรูจักแหลงหนังสือประเภทตางๆ แหลง หนังสือเกาและหายาก แหลงหนังสือเฉพาะวิชา 
รูวิธจํีาหนายวัสดุ ครุภณฑของหองสมุดดานงานบริการและกิจกรรมหองสมุด บุคลากรทางการศึกษา
ไดเห็นปญหา วาการสืบคน ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดไมทันสมัยจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
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มีนอยไมหลากหลาย และใหขอเสนอแนะ วาหองสมุดควรมีระบบการสืบคนดวยคอมพิวเตอรซึ่งปญหา
และขอเสนอแนะดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ กรมวิชาการ (2539) ไดศึกษาการบริการหองสมุด
ที่มปีระสิทธิภาพนั้นตองมีองคประกอบ คือ มีวัสดุใหเลือกอยางหลากหลายตามความตองการของผูใช 
สนองจุดประสงคของหลักสูตร มีปริมาณเพียงพอ และเปนปจจุบันทั้งวัสดุตีพิมพและไมตีพิมพมีเจาหนาที่
ผูใหบริการ ปฏิบัติการบริการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพดวยความเต็มใจ มีการจัดบริการตางๆ 
อยางกวางขวาง เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนและการอาน มีผูบริหารที่ตระหนักในความสําคัญของ
หองสมุดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานงานบริการใหกาวหนา 
 เพียรศิล สุตโต (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการจัดระบบงานหองสมุดประชาชน
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ตามแนวคิดของแคมมิส และแมคไทเบิรด (Kemmis & McTaggart, 1988) โดยดําเนินการพัฒนาเปน 
2 วงรอบแตละวงรอบประกอบดวยการวางแผนการปฏิบัติการสังเกตและการสะทอนผลกลับโดยใชกลยุทธ
การศึกษาดูงานการมอบหมาย งานใหปฏิบัติและนิเทศภายในการศึกษาครั้งนี้ มีผูรวมศึกษา 8 คน
ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 คน ผูศึกษาในฐานะหัวหนางานหองสมุด 
1 คน ครูการศึกษานอกโรงเรียนผูรวมศึกษา 5 คน เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา 1 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสังเกตแบบสัมภาษณแบบบันทึกโดยการจัดกระทําและการตรวจสอบ
ขอมูล โดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห ผลการวิจัยพบวา กอนการดําเนินการพัฒนาการจัดระบบงานหองสมุดประชาชนอําเภอสวางแดนดิน 
มีสภาพการดําเนินงานทั้ง 3 ดาน คือ ดานงานบริการวิชาการ งานบริการ/กิจกรรม งานเทคนิค
ไมเปนตามระบบการดําเนินงานหองสมุดประชาชนที่ถูกตองตามเกณฑมาตรฐานวาดวยระเบียบหองสมุด
ประชาชน พ.ศ. 2535 และสภาพบุคลากรท่ีมีอยูไมสอดคลองกับปริมาณงานมีความรูและประสบการณ
ดานจัดระบบงานหองสมุดไม เพียงพอ หลังจากไดรับการพัฒนาโดยใชกลยุทธการศึกษาดูงาน 
การมอบหมายงานใหปฏิบัติและการนิเทศภายในปรากฎวาการดําเนินงานครอบคลุมงานทั้ง 3 ดานไดแก
งานดานการบริการหองสมุดประชาชนมีการกําหนดเปาหมายการวางแผนงานมีการรายงานผล
การดําเนินงานและสถิติตางๆ ดานงานบริการการยืม-คืนหนังสือสื่อสารสนเทศเปนไปตามขั้นตอนการยืมคืน
ตามระเบียบหลักการจัดแบบทศนิยมบิวอี้ดานงานเทคนิคมีความรูในดานงานคัดเลือกหนังสือ และสื่อ
ทักษะในการซอมแซมหนังสือที่ชํารุดและมีการจัดหาสื่อหนังสือที่ทันสมัยแตยังขาดเทคโนโลยีมาชวย
ในการดาํเนินงานใหเกิดความรวดเร็วสะดวกจึงตองพัฒนาในวงท่ี 2 หลังจากไดใชกลยุทธในการนิเทศภายใน 
พบวา ผูรวมศึกษามีความรูความเขาใจในการบริหารงานหองสมุดมีการรวมกําหนดเปาหมายวิสยัทัศน
ภารกิจภายใตกรอบปจจัยในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้นดานงานบริการ และกิจกรรมผูรวม
ศึกษามีความสามารถจัดหนังสือสิ่งพิมพสารสนเทศทรัพยากรสารนิเทศตางๆ ตามหมวดหมูสากลนิยม
มีการบริการอานและศึกษาความรูดานงานเทคนิคผูรวมศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสํารวจ
การจัดหาส่ือหนังสือสารนิเทศการจัดกิจกรรมเสริมการอานการจัดนิทรรศการวันสําคัญและสามารถใช
เทคโนโลยใีหมมาใชประกอบชวยใหผูใชบริการสามารถคนหาไดอยางรวดเร็ว จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
จัดสื่อสารสนเทศและส่ิงอํานวยความสะดวกสวยงามทันสมัยมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการ 
 หน่ึงนิรามิษ วรรณรมย (2547, บทคดัยอ) ไดศึกษาสภาพปญหาและระดับการปฏิบัติตามรูปแบบ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานรวมทั้งเปรียบเทียบปญหาและระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรม
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สงเสริมการอานของหองสมุดประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวจิัยพบวา สภาพการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดประชาชนวาหองสมุดประชาชนใชตัวอาคารหองสมุดประชาชน
เปนสถานท่ีในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพราะประหยัดคาใชจาย ในเรื่องสถานที่ระยะเวลาที่ใช
ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในแตละครั้งสวนใหญใชเวลา 1 วันทําการ (7-8 ช่ัวโมง) ปจจัยสําคัญที่สุด
ตอการกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการอานคือ รูปและเน้ือหาของกิจกรรมมุงสงเสริม
การอานที่จัดมีการวางแผนการจัดกิจกรรม โดยภาพอยูในระดับปานกลาง โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรม
มุงเสริมการอานในดานบริหารงานมากที่สุด รองลงมาคือ ดานวัสดุอุปกรณดานบุคลากรและดานความสัมพันธ
ตามลําดบัมีการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยภาพรวมอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณา
แตละรูปแบบกิจกรรมพบวา รูปแบบกิจกรรมที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การจัดนิทรรศการ รองลงมาคือ
หองสมุดเคลื่อนที่และการแนะนําหนังสือตามลําดับการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย เมือ่พิจารณาวิธีการประเมินพบวา วิธีที่นํามาใชมากที่สุดคือ เก็บสถิติจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
รองลงมาคือ ใชแบบสอบถามและใชกลองรับความคิดเห็น ตามลําดับ มีปญหาในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีปญหาดานผูเขารวมกิจกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ตามลําดับ บรรณารักษหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร” 
ไดมีการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสูงกวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปญหาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเม่ือเปรียบเทียบตามประเภท
ของหองสมุดประชาชนโดยภาพรวม และหลายดานพบวา หองสมุดประชาชนที่แตกตางกันมีปญหา
ในการสงเสริมการอานไมแตกตางกัน 

 อรุณรัตน พะยอมไพร (2548, บทคัดยอ) เรื่องหองสมุดชุมชนเพื่อการทองเที่ยว: โครงการตนแบบ
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ประชาชน
มีความตองการและสนใจท่ีจะใหองคการบริหารสวนตําบลสุ เทพ มีการจัดตั้ งหองสมุดชุมชน
เพื่อการทองเท่ียวขึ้น เพื่อเปนประโยชนและเปนศูนยกลางขององคความรู สงเสริมและพัฒนาความรู
ความเขาใจในยุคที่มีขอมูลขาวสารท่ีทันตอเหตุการณตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมตอประชาชนในชุมชนและตอนักทองเท่ียว โดยประชาชนมีสวนรวมและสงเสริมการทองเที่ยว 
การใหขอมูลท่ีถูกตองแกนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีความตองการ
และมีความคิดเห็น วาควรมีการจัดต้ังหองสมุดชุมชนเพื่อการทองเที่ยวขึ้น เพื่อใหเปนประโยชนกับ
นักทองเที่ยว เปนแหลงรวบรวมความรูเก่ียวกับทองเที่ยวในชุมชน และสามารถเผยแพรขอมูลสูภายนอก
ไดทั้งโดยใชสถานที่ขององคกรการบริหารสวนตําบลสุเทพ แหลงทองเท่ียวโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  แนวทางการพัฒนาหองสมุดประชาชนในระดับนโยบายรัฐบาลควรมีการออกกฎหมายหองสมุด
ประชาชนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 กําหนดมาตรฐาน
การรูสารสนเทศของประชาชนกําหนดนโยบายความรวมมือระหวางหนวยงานกับหองสมุดประชาชน 
หองสมุดประชาชนเขารวมเปนเครือขายระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรหองสมุดประชาชนในระดับ
ภาคปฏิบัติ หองสมุดประชาชนควรเปนแหลงจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศดําเนินงานเพื่อสงเสริมใหประชาชน
เปนผูรูหนังสือ รูสารสนเทศ เรียนรูตลอดชีวิตและเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย งบประมาณ 
ชั่วโมงการบริการ การใชบริการและการเขาถึงโดยผานเครือขายคอมพิวเตอร ผลการสังเคราะหแนวคิด
เปนขอเสนอแนะมาตรฐานหองสมุดประชาชนที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยที่นําเสนอแบงเปน 9 หมวด 
ประกอบดวยหมวด 1) ปรัชญาพันธกิจ 2) การบริหารและโครงสราง 3) ความรวมมือและเครือขาย 
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4) งบประมาณและการเงิน 5) ทรัพยากรสารสนเทศ 6) การบริการ 7) บุคลากรหองสมุด 8) อาคาร สถานที่ 
และครุภัณฑ 9) การส่ือสารและการประชาสัมพันธ โดยเปนมาตรฐานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ประกอบในบางรายการโดยมาตรฐานเชิงปริมาณอิงตัวเลขตามแนวทางที่กําหนดในมาตรฐานการบริการ
หองสมุดประชาชน (the public library IFLA/UNESCO guidelines for development 2001) 
เปนหลักและเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 ดวงใจ ไตรถาวรทรัพย (2549, บทคัดยอ) ศึกษาโครงการอุทยานการเรียนรูสําหรับคนรุนใหม 
วัตถุประสงคเพื่อเปนโครงการเพื่อประชาชน ท่ีมีการผสมผสานสวนพื้นที่ใชสอยตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของชุมชน อันไดแก หองสมุด หองนิทรรศการ ชมรมตางๆ เปนตน ทําใหโครงการ
เปนแหลงการเรียนรูรวมสมัย เปนการเปล่ียนทัศนคติและมุมมองของสังคมที่มีตอหองสมุดแบบดั้งเดิมที่มี
การใหบริการความรูเพียงหนังสือ และบรรยากาศที่เครงเครียดเปนทางการ ใหเปนสถานที่ที่สามารถ
ศึกษาหาความรูไดอยางเพลิดเพลิน มีบรรยากาศท่ีสามารถอานหนังสือไดอยางผอนคลาย และมีพ้ืนท่ี
ที่สามารถประกอบกิจกรรมสรางสรรคตางๆ ตลอดจนเปนพื้นที่ที่สามารถมาพักผอนหยอนใจในยามวางได 
การออกแบบ คํานึงถึงบรรยากาศของหองสมุดและลานกิจกรรมอันเปนสถานที่สงเสริมการเรียนรูเปนสําคัญ 
และสะทอนแนวความคิด Nature & Movement จึงออกแบบใหเปนหองสมุดที่สามารถอานหนังสือ
ในบรรยากาศที่ผอนคลายหลากหลายรูปแบบ มีบรรยากาศของธรรมชาติ หนังสือ และกิจกรรมอื่นๆ 
ที่สงเสริมการเรียนรูสอดแทรกอยูตามสวนตางๆ ของโครงการ โดยที่มุมมองจากทั้งภายในภายนอก
โครงการนั้น สามารถรบัรูถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการไดโดยไมรบกวนการอานหนังสือ การวิเคราะห
กรณีศึกษา “ทีเคปารค” พบวา มีการจัดพื้นที่ใหความรูสึกล่ืนไหล ไมหยุดนิ่ง มีการตกแตงที่ดึงดูด
แกผูพบเห็นใหมีความรูสึกอยากเขามาสัมผัสทั้งในแงพ้ืนท่ีวางและกิจกรรม มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
แทรกเขาไปในทุกสวนของโครงการ มีการหมุนเวียนกิจกรรมในบริเวณลานสานฝน ทําใหเกิดความหลากหลาย
และเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีมีความสนใจตางกันได 
 พัชราภา ดินดํา (2550, บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของเยาวชนในสังคมแหงการเรียนรู และ
เพื่อศึกษาการเขาไปมีสวนรวมของเยาวชนในกระบวนการกําหนดนโยบายการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูใชบริการที่เปนเยาวชนอายุไมเกิน 25 ป จํานวน 200 คน ผูจัดการ
อุทยานการเรียนรูตนแบบ จํานวน 1 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชน จํานวน 4 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาประกอบดวยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ แบบสอบถามใชสถิติ การวิเคราะห 
ผลการวิจัยพบวา คุณสมบัติสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และความถ่ีของการเขาใชบริการ
แตกตางกันจะมีความคิดเห็นตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูแตกตางกัน กลุมที่เปนสมาชิกประจําและ
กลุมที่เปนสมาชิกไมประจํามีความคิดเห็นตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน ระดับการมีสวนรวม
ของเยาวชนที่แตกตางกันจะมีอิทธิพลตอการสรางสังคมแหงการเรียนรู การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ของอุทยานการเรียนรูมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีด ี
 จริยา อนอารี (2551, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาหองสมุดประชาชน
ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใชรูปแบบการประเมินซปิโมเดล (CIPP model) พบวา 
  1) ผลการศึกษาสภาพปญหาดําเนินงานหองสมุดประชาชนอําเภอลานกรบือ พบวา 
มีปญหาเกี่ยวกับอาคารท้ังภายในและภายนอก ภายในเกาชํารุด พื้นที่บริเวณภายนอกอาคารรกรุงรัง 
ไมสวยงาม ครุภัณฑเกาชํารุด โตะ เกาอี้ ชั้นวางหนังสือไมเหมาะสม ทําใหการบริการสมาชิกและผูใชบริการ
ไมมีประสิทธิภาพ 
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  2) ผลการกําหนดแนวทางในการพัฒนาหองสมุดประชาชน ใน 4 ดาน คือ (1) พัฒนาระบบ
การใหบริการ (2) พัฒนาอาคารสถานท่ี (3) พัฒนาบุคลากร (4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการ
พัฒนาหองสมุดประชาชนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิต โดยจัดทําโครงการพัฒนาหองสมุดประชาชน 
โดยมี 4 วัตถุประสงค คือ (1) เพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชนใหเปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร (2) เพื่อพัฒนา
หองสมุดประชาชนใหเปนแหลงรวบรวมขอมูลประจําอําเภอ (3) เพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชน
ใหเปนหองสมุดที่มีชีวิตชีวา (4) เพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชนใหเปนแหลงขอมูลที่หลากหลายและทันสมัย 
การศึกษาปญหาและความตองการของผูใชบริการ การวางแผนดําเนินพัฒนา ดําเนินการพัฒนา ติดตามผล
และประเมินผล ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานประเมินโครงการเผยแพร  
 ชานนท โกมลมาลย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาโครงการวิจัยการติดตามผลการดําเนินงาน 
โครงการหองสมุดเด็กไทยคิด ระยะที่ 1 โดยใชเครื่องมือแผนที่ผลลัพธเชิงประยุกตมาเปนกรอบในการสรุปผล
การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิดการประเมินโดยอาศัยกรอบ PDCA 
โดยไดแบงกรอบประเด็น หลักในการวิเคราะห 3 ประเด็น ไดแก (1) การใหบริการและการดําเนินงาน 
(2) การบริหารโครงการ และ (3) การบริหารองคกร โดยทั้ง 3 ประเด็น มุงไปสูเปาหมายสูงสุด คือ 
ผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กในฐานะผูใชบริการ ซึ่งในแตละประเด็นมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1) การใหบริการและการดําเนินงาน อาจกลาวไดวาในประเด็นนี้เปนจุดแข็งโครงการ
หองสมุดไทยคิดเลยก็วาได เน่ืองจากหองสมุดทุกแหงลวนใหความสําคัญกับการใหบริการ ทุมเทพลังและ
ทรัพยากรเพื่อประโยชนสูงสุด แกผูใชบริการ เชน กระบวนการคัดเลือกหนังสือ ส่ือและอุปกรณ 
การใหบริการหนังสือ สื่อและอุปกรณเรียนรู และที่สําคัญการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ดึงดูดใหเขารวม การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นท่ีสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงการใหบริการของหองสมุด
ซึ่งมีผลทางตรงตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เชน เด็กและเยาวชนสนใจการอาน
มากขึ้น มีความรับผิดชอบตอตนเอง และมีระเบียบวินัยมากขึ้น มีผลตอการกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
มากขึ้น ทั้งน้ีและทั้งนั้นประเด็นการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูและรักการอานของหองสมุดแตละแหง
พบขอนาสนใจดังนี้ หองสมุดไทยคิด จังหวัดสระบุรี ออกแบบกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อสงเสริม
การพัฒนาเด็ก หองสมุดไทยคิด จังหวัดสิงหบุรี ใชการผสมผสานกิจกรรมตางๆ ของหองสมุดเขาไวกับ
กิจกรรมของโรงเรียน เปนตน ในขณะที่หองสมุดแหงอื่นๆ ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยูบาง 
ทวากิจกรรมที่จัดข้ึนในทุกพื้นที่ ยกเวนหองสมุดไทยคิด จังหวัดสระบุรี ยังไมมีความหลากหลาย และ
ขาดความตอเน่ืองเปนกระบวนการ อยางไรก็ดี ประเด็นการใหบริการน้ีก็มีขอท่ียังตองไดรับการหนุนเสริม
โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนากลไกเครือขาย/ภาคีการมีสวนรวมของภาคสวนที่เก่ียวของและการพัฒนา 
รูปแบบและการขยายผลซ่ึงอยูในสวนการใหบริการดวยเชนกัน คณะผูวิจัยพบวาทั้งสองประเด็นในทุกพื้นท่ี
ตองไดรับการหนุนเสริมทั้งหนวยงานที่ปรึกษา TK park และหนวยงานในพื้นที่ เชน อบต. เทศบาล 
แหลงทุนตางๆ ที่สนับสนุนหองสมุดไทยคิด  

 2) การบริหารโครงการ การบริหารโครงการหองสมุดไทยคิดเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินงาน
และพัฒนาโครงการ ในระยะยาว อาจกลาวไดวา หากโครงการหองสมุดไทยคิดมีความสําเร็จอยางสงู
ในประเด็นการใหบริการและผลทางบวกตอเด็กและเยาวชนผูใชบริการ ทวาการบริหารโครงการนั้น
กลับไมพบวา หองสมุดไทยคดิในแตละแหงสรางหรือพัฒนาระบบบริหารโครงการเพื่อนําสูความยั่งยืนของ 
โครงการมากนัก ประกอบกับสวนกลาง TK park เองก็มีบทบาทเพียงผูริเริ่ม ผูประสานงานและประสาน
ทรัพยากรโครงการในระยะตนเทาน้ัน ดวยเหตุน้ี ในสวนของการบริหารโครงการเริ่มต้ังแตกระบวนการ
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วางแผนงาน เปาหมายและยุทธศาสตรรวม การแสวงหาเครือขายและการเชื่อมโยงกับบริบทเชิงพื้นที่
ที่หองสมุดแตละแหงยังทําไดไมดีนักเพราะโครงการหองสมุดไทยคิดมีรูปแบบที่ตายตัวอาจมีสวนที่ละเลย
ประเด็นความสอดรับกับพ้ืนที่แมแตประเด็นการสรางระบบการจัดการ งบประมาณ ระบบการติดตาม
ประเมินผล ระบบการนิเทศงานจากสวนกลาง และระบบการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น อันเปนการปรับปรุง/
พัฒนาโครงการ ทั้งส่ีระบบน้ีตองมีการจัดการ เชน ตองใหความสําคัญระบุไวในแผนบริหารงานขององคกร 
หรือมีการกําหนดกลไกรองรับที่ชัดเจน ทวาในความเปนจริงมีเพียง หองสมุดไทยคิด จังหวัดสระบุรี ท่ีระบุ
การพัฒนาระบบทั้งงบประมาณการติดตามภายในไวในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพุกราง ป พ.ศ. 2552-2554 
ในขณะที่หองสมุดอื่นๆ ยังไมไดกําหนดชัดเจน มีบางแหงใหหองสมุดไทยคิดเปน “งานฝาก” ในภารกิจประจํา
โดยจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการ การจัดวางกําลังคนจํานวนนอยซึ่งยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานจริง 
ดังน้ัน ในประเด็นการบริหารโครงการหองสมุดไทยคิดจึงมีความนาเปนหวงตอการพัฒนาโครงการ
ในระยะยาว รวมไปถึงความยั่งยืนของโครงการซึ่งหากสวนกลาง TK park หรือแหลงทุน สนับสนุน
ลดการสนับสนุนลงไปยอมสงผลกระทบอยางสูงตอโครงการหองสมุดไทยคิดของแตละพื้นที่อยางแนนอน 

  3) การบริหารองคกร แมวาการบริหารองคกรจะเปนเรื่องใหญ แตคณะผูวิจัยจะวิเคราะห
เจาะลึกในประเด็นการบริหารองคกรท่ีสัมพันธโครงการหองสมุดไทยคิด กลาวคือ ประเด็นการมีแผนการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตอเนื่องท่ีชัดเจน และการสื่อสารภายในและภายนอกจากผลการติดตาม
ภายในกรณีนี้หากองคกรในมีแผนการพัฒนาบุคลากรและมีกิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาบุคลากรจริง เชน 
การพัฒนาบรรณารักษ การสงบรรณารักษไปศึกษาดูงาน การจัดอบรมบรรณารักษโดย TK park อยางตอเน่ือง 
รวมไปถึงการสรางระบบการส่ือสารภายในองคกรเพื่อการ แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันและนําไปสู
การพัฒนาองคกร 
 สมจินตนา ชังเกตุ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบหองสมุดชุมชนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงคศึกษาใน 3 ดาน ดังนี้ 1) สภาพการดําเนินงานโดยทั่วไปของ
หองสมุดชุมชนทั้งในและตางประเทศ 2) ศึกษากิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของหองสมุดชุมชน 
3) พัฒนารูปแบบหองสมุดชุมชนพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยผลการวจิัยพบวา  
  1) สภาพการดําเนินงานโดยทั่วไปของหองสมุดชุมชนในประเทศ มีสภาพที่ต้ังอยูใกลชุมชน 
เปนอาคารเอกเทศ ชั้นเดียวและสองชั้น มีเจาหนาที่บริการ 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งไมใชวุฒิทางบรรณารักษ สื่อวัสดุ และอุปกรณคอนขางนอย เปดใหบริการในเวลาราชการ สภาพ
การดําเนินงานหองสมุดชุมชนในตางประเทศมีจุดมุงหมายใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และ
เนนการใหบริการ โดเทาเทียมและทั่วถึง สภาพที่ตั้งอยูใกลถนน เปนอาคารนิเทศ ตั้งอยูในหางสรรพสินคา 
แหลงชุมชน เชนตลาด มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
  2) กิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิตในประเทศ ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมการอาน
และวาดภาพ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมของหองสมุดชุมชนในตางประเทศ ประกอบดวย กิจกรรม
สงเสริมการอาน การเลานิทาน การจัดทําเว็บไซด ประวัติชุมชน การวาดภาพ มีหองสมุดเคลื่อนที่ในรูปรถ
ใหบริการตามชุมชน เครือขายมาจากสมาชิก และขาราชการที่เกษียณอายุ สวนอาสาสมัครมาจากเยาวชน
ที่อยูในชุมชน 

  3) การบริหารรูปแบบหองสมุดชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีรูปแบบที่ประกอบดวย 
ดานโครงสรางทางกายภาพ เปนอาคารช้ันเดียวและสองชั้น ต้ังอยูใกลชุมชน ในระยะทาง 100 เมตร 
ดานการบริหารจัดการ ใชการบริหารแบบมีสวนรวม งบประมาณมาจากการสนับสนุนจากองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ิน มีเครือขายหองสมุด มีอาสาสมัครหองสมุดชวยงานดานการประชาสัมพันธและการใหบริการ 
ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย การสงเสริมการอาน หองสมุดเคล่ือนท่ี การสงเสริม
อาชีพที่เปนอัตลักษณของชุมชน และดานการประเมินผลการดําเนินงาน นําการประเมินแบบมีสวนรวม
มาใชในกาประเมิน ประเมินอยางตอเนื่องและมีการรายงานผลดําเนินงานตอชุมชน 

 กัณนิกา เพชรสงศรี (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การบริหารงานหองสมุดตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษา 1) ประสิทธิภาพการบริหารงานหองสมุด
ตามทัศนะของบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) ความแตกตางของประสิทธิภาพ
การบริหารงานหองสมุดตามตัวแปร เพศ ตําแหนง ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน และ 
3) ปญหาและขอเสนอแนะ กลุมตัวอยาง ไดมาโดยการสุมแบบโควตา จากผูบริหาร ครูบรรณารักษและครู
จํานวน 348 คน เครื่องมือที่ใชในการ รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานหองสมุดโรงเรียนในดานงานบริหารหองสมุด ดานงานเทคนิคหองสมุด ดานงานบริการ
และกิจกรรมหองสมุด เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ที่มาความเชื่อมั่นโดยภาพรวม 0.96 และ
ดานงานบริหารหองสมุด 0.96 ดานงานเทคนิคหองสมุด 0.79 ดานงานบริการและกิจกรรมหองสมุด 0.80 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก รอยละคาเฉล่ียคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว และเปรียบเทียบพหุคูณดวยวิธี LSD ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานหองสมุด
ตามทัศนะของบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดีบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศ
ตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารงานหองสมุดโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบความแตกตางดานงานเทคนิคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 บุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหนง
ตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการ บริหารงานหองสมุดโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน บุคลากร
ทางการศึกษาที่มปีระสบการณการทํางานตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารงานหองสมุดโดยภาพรวม
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบ ความแตกตางดานงานเทคนิคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 สวนดานงานบริหาร และดานงานบริการและกิจกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพ
การบริหารงานหองสมุดโดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อมรรัตน นาคะโร (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหองสมุดพบวา สภาพ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในปจจุบัน ประกอบดวย 1) ดานความรอบรู
และเชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery) พบวา บุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู 
อยูเสมอ ทําใหมีความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพในระดับหนึ่ง ผูบริหารมีนโยบายใหบุคลากรพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะของตําแหนง 2) ดานรูปแบบความคิด 
(mental models) พบวา บุคลากรมีรูปแบบการคิดตามกรอบวิชาชีพของตนเอง มีความพรอม
ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอ่ืนๆ และจะปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และความเชื่อดวยขอมูลใหมๆ 
3) ดานวิสัยทัศนรวม (shared vision) พบวา บุคลากรทุกฝายกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน และผูบริหารหองสมุด
ถายทอดวิสัยทัศนสูผูปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของ
หองสมุด 4) ดานการเรียนรูเปนทีม (team learning) พบวา หองสมุดใหความสําคัญกับการเรียนรูเปนทีม 
โดยมีลักษณะการเรียนรูงานแบบขามสายงาน และเรียนรูการทํางานแบบโครงการ 5) ดานการคิด
อยางเปนระบบ (systems thinking) พบวา บุคลากรสามารถมองภาพรวมของการทํางานทั้งหมด
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ไดอยางเปนระบบ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธในสวนงานตางๆ ไดมีการกําหนดขั้นตอน
การดําเนินงานไวอยางชัดเจน โดยมุงเนนกระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 วานอสก้ี (Nwanosike, 1990) ไดทําการวิจัยการสํารวจทรัพยากรของหองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในประเทศคาเมอรูน เพื่อหายุทธวิธีในการปรับปรุงแกไข พบวา หองสมุดขาดแคลนทรัพยากร ขาดบุคลากร
ที่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร บรรณารักษทํางานไมเต็มเวลา งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน
หองสมุด ดานงานเทคนิคหองสมุด บุคลากรทางการศึกษาไดเห็นปญหาวา ครูบรรณารักษขาดการประสานงาน
ขอความรวมมือในการปฏิบัติงาน เทคนิคจากหองสมุดโรงเรียนอื่น และใหขอเสนอแนะวาครูบรรณารักษ
ควรมีการประสานงานขอความรวมมือในการปฏิบัติงาน เทคนิคจากหองสมุดโรงเรียนอื่น 
 โซเรนเซน (Sorensen, 1994) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสํารวจหองสมุดโรงเรียน ในเขตรัฐวิสคอนซิน 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจหองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตรัฐวิสคอนซิน ในดานบรรณารักษ 
การใหบริการ การปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีภายในหองสมุด ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ บรรณารักษ
ของหองสมุดโรงเรียนท้ังหมด 427 แหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุป
ไดวาดานบุคลากรพบวา บรรณารักษสวนใหญมีสวนชวยครูในการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการใหบริการ
พบวา หองสมุดโรงเรียนมีการใหบริการยืมระหวาง หองสมุดและมีการใหบริการฐานขอมูลออนไลนแกครู
และนักเรียน ดานการปฏิบัติงานพบวา หองสมุดสวนใหญมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในหองสมุด 
หองสมุดโรงเรียนมีการใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในงานวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการเพิ่มขึ้น
จาก ค.ศ. 1988 ดานเทคโนโลย ีพบวา หองสมุดมีการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานมัลติมีเดยี  
 วอลเตอร อี เฮล ไลเบอรี่ (Walter E. Helmke Library, 1997) ไดศึกษาหองสมุด indiana 
carne libraries เปนแหลงศูนยกลางสําหรับชุมชนทุกชั้น ไมจํากัดการศึกษา สามารถแสวงหาหนังสือและ
สื่ออื่นๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษารูปแบบการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตและสามารถคนหาส่ิงที่ตองการ 
รวมทั้งไดรับความสนุกสนานจากหองสมุดแหงนี้ดวย และไดอธิบายถึงการใหบริการโสตทัศนูปกรณ 
วามีการใหบริการดานวีดีทัศน เทปบันทึกเสียง หนังสือประกอบเทป กลองโพลาลอยดและภาพพิมพ 
ในสวนของหองสมุดเคล่ือนที่มีการใหบริการวีดีทัศนเทปบันทึกเสียง โครงการปดภาคเรียนสาํหรับเด็ก 
บริการสําหรับผูสูงอายุ และบริการตออายุหนังสือทางโทรศัพท 
 เพาเวล (Powell, 1998) ไดศึกษาวิจัยเรื่องระดับการใชเทคโนโลยีและทัศนคติตอการใชเทคโนโลยี
ในหองสมุดโรงเรียนรัฐเทนเนสซ ีโดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา เทคโนโลยทีี่ใชในหองสมุดโรงเรียน ความสัมพันธ
ระหวางทัศนคติของบรรณารักษกับระดับการเขาถึงและการใชเทคโนโลยี และทัศนคติของบรรณารักษท่ีมี
ตอเทคโนโลย ีประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บรรณารักษ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจัยสรุปไดวา การใชเทคโนโลยีของโรงเรียนมีหลากหลาย เครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนตั้งแต 
1-99 เครื่อง มีการใชอินเทอรเน็ต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลซีดีรอม ดานบุคลากร พบวา
บรรณารักษ สวนใหญเปนเพศหญิง วุฒิการศึกษาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ
ในการทํางานหองสมุดของบรรณารักษสวนใหญนอยกวา 20 ป และผานการฝกอบรมดานเทคโนโลยี 
อยางเปนทางการในระดับนอย ดานทัศนคติ พบวา บรรณารักษมีทัศนคติเชิงบวกตอเทคโนโลยีและระดับ
การใชเทคโนโลยีระหวางโรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน โดยบรรณารักษ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจะใชเทคโนโลยมีากกวาบรรณารักษโรงเรียนประถมศึกษา 
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 บีเชอร แอน บี (Beecher Ann B., 2004) ไดศึกษาเครื่องมือที่ชวยในดานการกอสรางหองสมุด
สาธารณะ มาจากกระบวนการของการใชเครื่องมือไปสูเปาหมายของความสําเร็จของการใชขอมูล 
โดยกลุมอาสาสมัครหองสมุดสาธารณะใน 3 ประเด็น ในเร่ืองของการจัดเก็บขอมูลดานขนบธรรมเนียม 
ประเพณีด้ังเดิม ขอมูลรวมสมัยและขอมูลที่ทันสมัยในการออกแบบสถานท่ีตั้งของการสงผานขอมูลขาวสาร
ในหองสมุดประชาชนไปสูผูใชบริการ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกจัดเก็บโดยคอมพิวเตอรไปสูผูใชบริการปลายทาง 
ถูกนําเสนอตอผูอุปการะหองสมุด ซึ่งปจจุบันการคนหาขอมูลใน 3 ประเด็นดังกลาวมีอยูมากมายและ
ทําใหผูใชบริการไมไดรับความสะดวก ตองอาศัยยุทธศาสตรวาจะดําเนินการอยางไรกับประเด็นดังกลาว 
 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปเปนกรอบการวิจัย ตามขอบขายการบริหารงานหองสมุด
มีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู สํานักงานอุทยานการเรียนรู 5 ดาน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
หองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู โดยใชเทคนิคเดลฟายเพื่อใหไดรูปแบบแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ท้ัง 5 ดาน ดังภาพในกรอบแนวคิดการวจิัยไวดังน้ี 

 
 

 
 
ภาพ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนนิการวจิัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง เปนการวิจัยเชิงอนาคต (future research) ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการดาํเนินงานวิจัย ดังนี ้
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 3.4 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6 การวเิคราะหขอมูล 
 3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3.8 สรุปขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 
 3.1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยรวมท้ังสิ้น 27 คน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการพิจารณา
ผูเช่ียวชาญไวดังน้ี 
   1) ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 คน  
   2) รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 คน 
   3) ผูอํานวยการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู จํานวน 10 จังหวัดๆ ละ 1 คน 
   4) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 5 แหง แหงละ 1 คน 
   5) วิชาการดานการบริหารสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 10 คน  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยรวมทั้งส้ิน 19 คน โดยกําหนดเงื่อนไข คือ  
   1) คุณวฒิุระดับปริญญาโทข้ึนไป  
   2) มีประสบการณทํางานอุทยานการเรียนรูหรือหองสมุดอยางนอย 3 ป  
   3) มีจํานวนผูใชบริการเฉลี่ยตอวันจํานวน 300 คนข้ึนไป ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการพิจารณา
ผูทรงคุณวฒุิและไดกําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (quota sample) ไวดังน้ี 
   (1) ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 คน โดยการเลือกตัวอยาง 
แบบเจาะจง (purposive sampling) 
   (2) รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 คน โดยการเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (purposive sampling)  
   (3) ผูอํานวยการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู  จํานวน 3 จังหวัด
โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)  
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    (4) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน โดยการเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (purposive sampling) 
   (5) นักวิชาการดานการบริหารอุทยานการเรียนรู จํานวน 9 คน โดยการเลือกตัวอยาง
แบบแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 
ตาราง 2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ผูเช่ียวชาญ 
จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

คน  คน 
1. ผูอํานวยการสาํนักงานอุทยานการเรียนรู 
2. รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู 
3. ผูอํานวยการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู  
4. ผูอํานวยการสาํนักหอสมุดมหาวิทยาลัย 
5. นักวิชาการดานการบริหารสํานักงานอุทยานการเรียนรู 

1 
1 

10 
5 

10 

1 
1 
3 
5 
9 

รวม 27 19 

 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาแนวทาง 
การบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
ประกอบดวยแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด ดังน้ี 
 3.2.1 แบบสอบถามชุดท่ี 1 เพ่ือหาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 แบบสอบถามชุดน้ีใชสอบถามแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (รอบที่ 1) แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบกรอกขอมูลผูเชี่ยวชาญ ไดแก เพศ ขอมูลสวนตัว ขอมูลการทํางานปจจุบัน ขอมูล
ประวัติการศึกษา ขอมูลประวัติการทํางาน  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปนแบบสอบถามก่ึงปลายเปดแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของลเิคอรท (Likert, 1967, pp. 90-95) ดังน้ี 
  คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 
   มากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 
   มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 
   ปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 
   นอย 
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  คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 
   นอยท่ีสุด 
 3.2.2 แบบสอบถามชุดท่ี 2 เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 แบบสอบถามชุดน้ีใชสอบถามวิธีการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) พัฒนามาจากคําตอบของแบบสอบถาม
ในขั้นตอนท่ี 1 โดยผูวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นที่ไดทั้งหมดสังเคราะหเขาดวยกันตัดขอมูลท่ีซ้ําซอนออก 
โดยมี 1 ตอน ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert, 1967, pp. 90-95)  
 

3.3 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีข้ันตอน ดังนี ้
 3.3.1 ผูวิจัยศึกษารายละเอียดจากตาํรา เอกสาร และงานวิชาการที่เก่ียวของกับแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยยึดหลักภายใตเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การแนวทางการบริหารงานหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู ใน 5 ดาน คือ 1) ดานกายภาพ 
2) ดานสาระและกิจกรรม 3) ดานการบริการ 4) ดานบุคลากร 5) ดานการบริหารจัดการ  
 3.3.2 สรางแบบสอบถามก่ึงปลายเปดที่ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาแกไขปรับปรุง  
 3.3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
  1) ดร.วโิรจน ศรีโภคา  รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 
  2) ดร.ทัศนัย วงศพิเศษกุล  ที่ปรึกษาสํานักอุทยานการเรียนรูและอดีตรอง   

                                  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาองคความรู  
                                  อดีตผูอํานวยการสํานักอุทยานการเรียนรู กรุงเทพฯ 

         3) ดร.พจนีย มั่งคั่ง  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
         4) ผศ.ดร.กัญภร เอ่ียมพญา  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

5) ดร.ลินดา นาคโปย อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
   สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 3.3.4 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจจากผูทรงคุณวุฒิมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (item 
objective congruence: IOC) โดยเลือกขอที่คา IOC อยูระหวาง 0.60-1.00 แลวจึงนําแบบสอบถาม
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
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 3.3.5 นําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
และจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปเก็บขอมูลการวจัิยตอไป 
 

3.4 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 

 3.4.1 ขั้นพฒันาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
  1) สรางสอบแบบถามกึ่งปลายเปดเก่ียวกับแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รอบที่ 1 นําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญทั้ง 4 กลุม รวม 19 คน เพ่ือใหไดมาซึ่ง
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
  2) นําคําตอบของแบบสอบถามรอบที่ 1 มาวิเคราะหหาคามัธยฐาน แลวคัดเลือกแนวทาง 
การบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ที่ผานเกณฑ (คามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป) และเพิ่มเติม
แนวทางที่ผูเช่ียวชาญเสนอแนะ 
  3) สรางแบบสอบถามปลายปดเก่ียวกับการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รอบที่ 2 นําไปสอบถามผูเช่ียวชาญทั้ง 4 กลุม จํานวน 
19 คน เพื่อใหผู เชี่ยวชาญลาํดับความสําคัญหรือประมาณคาของการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
  4) นําคําตอบของแบบสอบถามรอบท่ี 2 มาวิเคราะหลําดับความสําคัญหรือประมาณคา 
เพื่อใหไดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ดวยคามัธยฐาน (median) และการวัดการกระจายของขอมูลดวยพิสัย
ระหวางควอไทล (inter-quartile range) เพื่อใหไดภาพรวมเกี่ยวกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
  5) สรางแบบสอบถามปลายปดเก่ียวกับการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รอบที่ 3 นําไปสอบถามผูเชี่ยวชาญทั้ง 4 กลุม จํานวน 
19 คน เพื่อใหผูเช่ียวชาญยืนยันคําตอบของการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังไดเพิ่มการแสดงตําแหนงคามัธยฐาน (median) คาพิสัย
ระหวางควอไทล (inter-quartile range) และตาํแหนงคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละทานในรอบที่ผาน
มาทั้งรูปแบบของสัญลักษณและคาที่คํานวณได เพื่อประกอบการพิจารณาการคงคําตอบเดิม เมื่อคําตอบ
ในรอบที่ผานมาอยูนอกเหนือจากคาพิสัยระหวางควอไทล ตองแสดงเหตุผลประกอบดวย 
  6) นําคําตอบของแบบสอบถามรอบที่ 3 มาวิเคราะหหาคามัธยฐาน (median) และพิสัย
ระหวางควอไทล (inter-quartile range) เปนรายขอเพื่อสรุปผลการวิจัยของการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
 3.4.2 ขั้นสรุปผลขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 สรุปและนําเสนอแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
จากข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัยท้ัง 3 รอบ ผูวิจัยไดนํากระบวนการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อางถึงใน นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2540, หนา 69) นํามาเปนแนวทาง 
การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยขอสรุปวิธีดําเนินการวิจัย โดยนําเสนอแนวทางการบริหารงาน
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ภายใตกระบวนการ วงจรคุณภาพ PDCA ดังภาพ 8 
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ภาพ 8  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 จากภาพ 8 สามารถสรุปข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัยการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไดดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกําหนดขอบเขตการวิจัยผูวิจัย
ศึกษารายละเอียดจากตํารา เอกสาร และงานวิชาการตางๆ เพื่อมากําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นเลือกผูเช่ียวชาญผูวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญตามเกณฑตางๆ ที่ไดกําหนดไว ข้ันตอนที่ 3 
ขั้นสรางแบบสอบถามรอบแรก ในการสรางแบบสอบถามครั้งน้ีจะใชคําถามกึ่งปลายเปดแลวนําเครื่องมือ
ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) จากนั้นนํามาพัฒนาใหเคร่ืองมือมีความสมบูรณ แลวนําไปเก็บขอมูล
ในรอบที่ 1 เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของแตละแนวทางและเสนอแนวทางเพิ่มเติม
ที่ผูเชี่ยวชาญคิดวาเห็นสมควรในแตละแนวทาง ขั้นตอนที่ 4 ขั้นวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่ 1 คําตอบ
ที่ไดจะถูกนํามาวิ เคราะหหาคามัธยฐาน เพื่อคัดเลือกแนวทางที่มีคามัธยฐานเกิน 3.50 ขึ้นไป 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

1. กําหนดขอบเขตการวิจัย 2. คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ 

3. แบบสอบถามรอบที่ 1 
เพื่อหาแนวทางการบริหาร 

ศูนยการเรียนรูฯ 
 

4. วิเคราะหขอมูลรอบที่ 1  
ดวยคามัธยฐานและการวิเคราะห 

สังเคราะหเน้ือหา 
 

5. แบบสอบถามรอบที่ 2 
เพื่อพัฒนาแนวทาง 

การบริหารศูนยการเรียนรูฯ 
 

6. วิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 
ดวยคามัธยฐานและพิสัย

ระหวางควอไทล 
 

7. แบบสอบถามรอบที่ 3 
เพื่อพัฒนาแนวทาง 

การบริหารศูนยการเรียนรูฯ 
 

8. วิเคราะหขอมูลรอบที่ 3 
ดวยคามัธยฐานและพิสัย

ระหวางควอไทล 
 

9. สรปุผลการวิจัย 
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เพื่อไปเปนแนวทางในรอบที่ 2 สวนแนวทางใดที่มีคามัธยฐานตํ่ากวา 3.50 ถือวาแนวทางนั้นไมเหมาะสม
ที่จะนําไปใชในรอบที่ 2 และวิเคราะห สังเคราะหแนวทางท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนําขอมูล
ที่ผานเกณฑการตรวจสอบไปเพิ่มเติมในแนวทางการบริหารหองสมุดมีชีวิตในแตละดานในแบบสอบถาม
รอบที่ 2 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สอง ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามที่มีคําถามปลายปด
เพื่อพิจารณาคัดเลือกประมาณคาของแนวทางการบริหารหองสมุดมีชีวิต พรอมทั้งแสดงคามัธยฐานแลว
สงสํารวจครั้งที่ 2 ข้ันตอนท่ี 6 ขั้นวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่สอง นําคําตอบมาวิเคราะหหาคามัธยฐาน
เพื่อหาแนวโนมเขาสูศูนยกลางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและการวัดการกระจายของขอมูล
เพื่อใหไดความสอดของแนวทางการบริหารหองสมุดมีชีวิตจากผูเชี่ยวชาญดวยคาพิสัยระหวางควอไทล 
7) ข้ันพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สามเปนแบบสอบถามปลายปดโดยในแบบสอบถามระบุคามัธยฐานและ
พิสัยระหวางควอไทลพรอมทั้งระบุดวยวาผูเชี่ยวชาญคนนั้นมีความเห็นอยูจุดใด ในหรือนอกพิสัยระหวาง 
ควอไทล พรอมท้ังแสดงเหตุผลประกอบถาคําตอบของผูเช่ียวชาญแตกตางจากกลุมผูเช่ียวชาญ ขั้นตอนท่ี 8 
ขั้นวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่สาม ซึ่งมัธยฐาน คือ คะแนนตัวที่อยูตรงกลางของกลุมเมื่อจัดเรียงลําดับ
แลวสวนพิสัยระหวางควอไทล คือ ผลตางระหวางควอไทลที่ 3 กับควอไทลที่ 1 ถาพิสัยระหวางควอไทล
แคบแสดงวาคําตอบที่วิเคราะหไดนั้นมีความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกัน สวนขั้นตอนท่ี 9 
สรุปผลการวิจัย 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลรอบที่ 1 ดําเนินการดังน้ี 
  1) ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ไปขอความรวมมือและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จํานวน 19 ฉบับ  
  2) ผูวจัิยนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรพรอมสรุปโครงรางวิทยานิพนธ
ติดตอขอความรวมมือดวยตนเอง พรอมอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยและระยะเวลา
ที่ระบุไวในแบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถามกลับคืน  

   3) ผูวิจัยขอรบัแบบสอบถามกลบัคืนดวยตนเอง ภายในเวลา 2 สัปดาห สําหรับผูเช่ียวชาญ
ที่ผูวิจัยไมสามารถไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ผูวิจัยก็ขอใหสงแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย 
โดยบรรจุในซองจดหมายท่ีมีช่ือและที่อยูของผูวิจัย ที่ไดติดแสตมปไวแลว หากเลยเวลากําหนดสงแบบสอบถาม 
1 สัปดาห ผูวิจัยจะติดตามสอบถามผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง 
 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูลรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ดําเนินการดังนี ้
  1) ผูวิจัยนําแบบสอบถามรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ใหผูเช่ียวชาญดวยตนเอง 
  2) ผูวจัิยขอรับแบบสอบถามกลบัคนืดวยตนเอง ภายในเวลา 2 สัปดาห สําหรับผูเช่ียวชาญ
ที่ผูวิจัยไมสามารถไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ผูวิจัยก็ขอใหสงแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย 
โดยบรรจุในซองจดหมายที่มีชื่อและท่ีอยูของผูวิจัย ที่ไดติดแสตมปไวแลว หากเลยเวลากําหนดสงแบบสอบถาม 
1 สัปดาห ผูวิจัยจะติดตามสอบถามผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยดําเนินการหลังจากท่ีไดรวบรวมขอมูลในแตละรอบ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 3.6.1 การวิเคราะหขอมูลรอบที่ 1 
 การวิเคราะหขอมูลที่จะไดทราบแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในแตละดาน โดยแนวทางแตละแนวทางใชการวิเคราะหหาคามัธยฐาน (median) 
โดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลผล (ฉัตรนภา พรหมมา, 2528, หนา 125) ดังน้ี  
  คามัธยฐานต้ังแต 4.50 ข้ึนไป  หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
    การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 

 มากที่สุด 
  คามัธยฐานต้ังแต 3.50-4.49 หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
    การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสมมาก 
  คามัธยฐานต้ังแต 2.50-3.49 หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
    การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 

  ปานกลาง 
  คามัธยฐานต้ังแต 1.50-2.49  หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
     การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสมนอย 
  คามัธยฐานตํ่ากวา  1.50 หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
    การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 

  นอยท่ีสุด 
  การวิเคราะหขอมูลรอบที่ 1 แนวทางใดมีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป ถือวาแนวทางนั้น
มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปเปนแนวทางในรอบที่ 2 และแนวทางใดที่มีคามัธยฐานต่ํากวา 3.50 ถือวา
ไมเหมาะสมในการท่ีจะเลือกไปเปนแนวทางในรอบท่ี 2 และใชการวิเคราะห สังเคราะหแนวทางที่ผูเช่ียวชาญ
เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหไดแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 3.6.2 การวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 
 การวิเคราะหขอมูลที่จะไดทราบแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อใหไดแนวโนมเขาสูศูนยกลางของความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดวยคามัธยฐาน 
(median) โดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลผล (ฉัตรนภา พรหมมา, 2528, หนา 125) ดังน้ี  
  คามัธยฐานต้ังแต 4.50 ขึ้นไป หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
     การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 

  มากที่สุด 
  คามัธยฐานต้ังแต 3.50-4.49 หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
     การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสมมาก 
  คามัธยฐานต้ังแต 2.50-3.49 หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
     การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 

  ปานกลาง 
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  คามัธยฐานต้ังแต 1.50-2.49 หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
     การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสมนอย 
  คามัธยฐานตํ่ากวา 1.50 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 

  การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 
 นอยท่ีสุด 

 การวิเคราะหขอมูลที่จะไดทราบแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อการวัดการกระจายของขอมูลดวยพิสัยระหวางควอไทล (inter-quartile range) 
เพื่อรวบรวมเกี่ยวกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลผล ดังนี้ การพิจารณา
ความสอดคลองคาํตอบของผูเช่ียวชาญ ขอความใดท่ีมีพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 แสดงวาแนวทาง 
การบริหารศูนยการเรียนรูฯ ดังกลาวไดรับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกัน แตถาแนวทาง 
การบริหารศูนยการเรียนรูฯ ใดที่มีคาพิสัยระหวางควอไทลเกิน 1.50 แสดงวา แนวทางการบริหาร
หองสมุดมีชีวิตดังกลาวไดรับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญไมสอดคลองกัน (ชนิดา รักษพลเมือง, 2535, 
หนา 66) 
 3.6.3 การวิเคราะหขอมูลรอบที่ 3 
 การวเิคราะหขอมูลที่จะไดทราบแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อไดขอสรุปแนวโนมเขาสูศูนยกลางของความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดวยคามัธยฐาน 
(median) โดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลผล (ฉัตรนภา พรหมมา, 2528, หนา 125) ดังน้ี  
  คามัธยฐานต้ังแต 4.50 ขึ้นไป หมายถึง กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
    การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 

 มากที่สุด 
  คามัธยฐานต้ังแต 3.50-4.49 หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
    การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสมมาก 
  คามัธยฐานต้ังแต 2.50-3.49 หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
    การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 

 ปานกลาง 
  คามัธยฐานต้ังแต 1.50-2.49 หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
    การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสมนอย 
  คามัธยฐานตํ่ากวา 1.50  หมายถึง  กลุมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทาง 
    การบริหารศูนยการเรียนรูฯ มีความเหมาะสม 

 นอยท่ีสุด 
  การวิเคราะหขอมูลท่ีจะไดทราบแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อการวัดการกระจายของขอมูลดวยพิสัยระหวางควอไทล (inter-quartile range) 
เพื่อใหไดรวบรวมเก่ียวกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลผล ดังนี้ การพิจารณา
ความสอดคลองคาํตอบของผูเชี่ยวชาญ ขอความใดที่มีพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 แสดงวา แนวทาง 
การบริหารงานวิชาการดังกลาวไดรับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกัน แตถาแนวทางการบริหาร
หองสมุดมีชีวติใดที่มีคาพิสัยระหวางควอไทล เกิน 1.50 แสดงวาแนวทางการบริหารหองสมุดมีชีวิตดังกลาวได



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

75 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญไมสอดคลองกัน (ชนิดา รักษพลเมือง, 2535, หนา 66) เมื่อผูเช่ียวชาญยืนยัน
คําตอบของตนเองโดยอยูนอกเหนือจากคาพิสัยระหวางควอไทลผูเชี่ยวชาญจะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย 
 

3.7 สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังนี้ 
 3.7.1 วิเคราะหแบบสอบถามแนวทางและการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดวยวิธกีารหาคามัธยฐาน (median)  

  สูตร Mdn = 
2

1N 
  และคาพิสัยระหวางควอไทล (inter-quartile range) สูตรคาพิสัย

ระหวางควอไทล IQR = Q3 – Q1 
 3.7.2 วิเคราะหความคิดเห็นเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) เพื่อสังเคราะหแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตอบคําถามของการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
ซึ่งกลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย คือ 1) ผู อํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู  จํานวน 1 คน  
2) รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 คน 3) ผูอํานวยการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู จํานวน 3 คน 4) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน 5) วิชาการ
ดานการบริหารสํานักงานอุทยานการเรียนรู 9 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 19 คน การเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลแบงเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 4.1 แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 4.2 สรุปแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 เน่ืองจากการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครังนี้เปนการวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  

 

4.1 แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
  

 4.1.1 จากการรวบรวมแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ในรอบที่ 1 ซึ่งใชแบบสอบถามกึ่งปลายเปด 
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีขอคําถามใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาความเหมาะสมของ
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูฯ ทั้ง 5 ดาน โดยนําหลักการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
มาพัฒนาขอบขายตามกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยนําเสนอ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดเพิ่ม
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในแตละแนวทาง และเพิ่มแนวทางตามที่ผูเชี่ยวชาญเห็นสมควร สามารถสรุปผล
การวเิคราะหไดดังตาราง 3 ถึงตาราง 7 
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ตาราง 3  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  
  ในดานกายภาพ จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 1 
 

ดานกายภาพ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. วางแผนเพื่อกําหนดสถานที่ต้ังศูนยการเรียนรูฯ ใหอยูใน 
จุดที่เปนยานชุมชน การคมนาคมสะดวก มีรถประจําทาง  

    ผานใกลสถานศึกษา (P1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

2. วางแผนการจัดทําปายบอกทางศูนยการเรียนรูฯ เพื่อให
ผูใชบริการสามารถเดินทางมาใชบริการไดสะดวก (P2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

3. วางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในและ
ภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความผอนคลาย  
ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใชแสงธรรมชาติ มีระบบ 
ปรับอากาศที่เหมาะสม (P3) 

5.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 

4. วางแผนการจัดแบงพื้นที่ใชสอย (zoning) เพื่อใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย การใชงานและ
ลักษณะการใหบริการอยางชัดเจน (P4) 

4.00 เหมาะสมมาก 

5. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมเพ่ือกําหนดเสนทาง 
การเขาถึงศูนยการเรียนรูฯสถานที่ตั้งและจัดทําปายบอกทาง
ใหเหมาะสม (D1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

6. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามอบหมายใหสถาปนิกออกแบบ 
   ภายในและภายนอกศูนยการเรียนรูใหมีความผอนคลาย 
   ปลอดโปรง สะอาดตา ใชแสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศ 
   ที่เหมาะสม (D2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

7. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมสนทนากลุม เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นถึงพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย  
การใชงานและลักษณะการใหบริการเพื่อจัดแบงพื้นที่ใชสอย (D3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

8. ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ (C1) 4.00 เหมาะสมมาก 
9. ตรวจสอบเสนทางการเขาถึงศูนยการเรียนรูฯ ของ

กลุมเปาหมาย (C2) 
3.00 เหมาะสม 

ปานกลาง 
10. ตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย 

 ในการใชงานศูนยการเรียนรูฯ (C3) 
4.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรับปรุงถนนใหเช่ีอมกับทางเขาศูนยการเรียนรูฯ (A1) 4.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ดานกายภาพ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

12. ปรับปรุงสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในและภายนอก 
     อาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช  
     งานของกลุมเปาหมาย (A2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

13. ปรับปรุงใหมีพื้นที่ใชสอยตางๆ ใหตรงกับความตองการ  
     ของผูใชบริการ (A3) 

5.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 

 

 จากตาราง 3 พบวา ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูฯ ในดานกายภาพทั้ง 13 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 12 แนวทาง 
ไดแก แนวทาง P1, P2, P3, P4, D1, D2, D3, C1, C3, A1, A2, A3 กลาวคือ มีคามัธยฐานตั้งแต 
3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 13 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด 
โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทางที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา มีความเหมาะสม
ปานกลาง จํานวน 1 แนวทาง ไดแก แนวทางที่ 9 (C2) ซ่ึงมีคามัธยฐานเทากับ 3.00 ซึ่งแนวทางดังกลาว
ถือวาไมผานเกณฑตามที่กําหนดไวจึงไมเหมาะสมท่ีจะเลือกไปใชในประเด็นตอไป และผูเชี่ยวชาญไมได
แนะนําใหปรับแกขอความหรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 
ตาราง 4  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

  ในดานสาระและกิจกรรม จากการสอบถามผูเช่ียวชาญ รอบท่ี 1 
 

ดานสาระและกิจกรรม 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. วางแผนจัดระบบตรวจสอบสื่อการเรียนรูใหเหมาะสมและ 
    อยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา (P1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

2. ทําแผนการจัดหาสื่อการเรียนรูใหมีความสอดคลองตอ 
    ความตองการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของกลุมเปาหมาย 
    ที่หลากหลาย ตรงตามความตองการ (P2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

3. วางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูใหตรงกับ 
    ความตองการของกลุมเปาหมาย (P3) 

5.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 

4. ดําเนินการเก็บตรวจสอบและรวบรวมสื่อการเรียนรูโดยจัด 
    หมวดหมูอยางเปนระบบสะดวกตอการใชบริการ (D1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

5. จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อการเรียนรูเพื่อใหบริการ 
    ตามแผน (D2) 

4.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ดานสาระและกิจกรรม 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

6. จัดและดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว (D3) 4.00 เหมาะสมมาก 
7. ตรวจสอบการใชบริการสื่อการเรียนรูของกลุมเปาหมาย (C1) 4.00 เหมาะสมมาก 
8. ตรวจสอบการสื่อการเรียนรูใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
    อยางสม่ําเสมอ (C2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบความสนใจเน้ือหากิจกรรมของกลุมเปาหมาย 
    ของศูนยการเรียนรูฯอยางตอเน่ือง (C3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

10. ปรับปรงุการใหบริการส่ือการเรียนรูใหสอดคลองกับการใช 
     บริการของกลุมเปาหมายเพื่อความพึงพอใจ (A1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรบัปรงุและจัดหาส่ือใหมที่ตรงกับรูปแบบส่ือ 
     ที่กลุมเปาหมายใชบริการมาก (A2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

12. ปรบัปรงุกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงกับส่ิงที่ 
     กลุมเปาหมายสนใจ (A3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

 
 จากตาราง 4 พบวา ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร

ศูนยการเรียนรูฯ ในดานสาระและกิจกรรมทั้ง 12 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 
กลาวคือมีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 3 (P3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน
วามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 โดยผูเช่ียวชาญไมไดแนะนําใหปรับแกขอความ
หรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
ตาราง 5  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

  ในดานการบริการ จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 1 
 

ดานการบริการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. วางแผนในการจัดระบบการใหบริการที่เอ้ือตอการใชบริการ 
    ดวยตนเองสําหรับผูใชบริการ (P1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

2. กําหนดเปาหมายการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 
    เที่ยงตรง ทําใหผูใชบริการพึงพอใจ (P2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

3. วางแผนการใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใชและ 
    ผูยังไมเคยใชบริการ (P3) 

4.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ดานการบริการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

4. กําหนดจุดใหบริการและจัดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก 
    ในการใชงานดวยตนเอง อาทิ ลฟิต บันได ตูยืมคืน 
    หนังสืออัติโนมัติ คอมพิวเตอรสืบคนขอมูล เปนตน (D1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

5. ใหบริการทุกจุดของศูนยการเรียนรูฯ ตามแผนเพ่ือให 
    ผูใชบริการพึงพอใจ (D2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

6. จัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใชและ 
    ผูยังไมเคยใชบริการ (D3) 

5.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 

7. ตรวจสอบผลการบริการใหสอดคลองกับความตองการ 
    และแสดงความเอ้ือตอผูใชบริการ (C1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

8. ตรวจสอบการใหบริการของเจาหนาท่ีใหบริการของ 
    ศูนยการเรียนรูฯ เพื่อใหเกิดการพัฒนางานใหตรงกับ 
    ความพึงพอใจของผูใชบริการอยางตอเนื่อง (C2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบขอมูลของผูใชและผูยงัไมเคยใชบริการ 
    ศูนยการเรียนรูฯ (C3) 

3.00 เหมาะสม 
ปานกลาง 

10. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนให 
     กลุมเปาหมายใชบริการดวยตนเองเปนหลักอยางตอเนื่อง (A1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

11. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ใหเกิดความสะดวก 
     รวดเร็ว แมนยํา ในการใหบริการอยางตอเน่ือง (A2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

12. ปรับวิธีการใหบริการเชิงรุกเพื่อใหผูใชและผูยังไมเคยใช 
     บรกิารศูนยการเรียนรูฯมาใชบริการมากข้ึน (A3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

 
 จากตาราง 5 พบวา ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร

ศูนยการเรียนรูฯ ในดานการบริการทั้ง 12 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 11 แนวทาง 
ไดแก แนวทาง P1, P2, P3, D1, D2, D3, C1, C2, A1, A2, A3 กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป 
โดยมีแนวทางที่ 6 (D3) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00 และแนวทางที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลงกันวามีความเหมาะสมปานกลาง จํานวน 
1 แนวทาง ไดแก แนวทางท่ี 9 (C3) ซึ่งมีคามัธยฐานเทากับ 3.00 ซึ่งแนวทางดังกลาวถือวาไมผานเกณฑ
ตามที่กําหนดไวจึงไมเหมาะสมที่จะเลือกไปใชในประเด็นตอไป และผูเชี่ยวชาญไมไดแนะนําใหปรับแก
ขอความหรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ 
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ตาราง 6  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  
  ในดานบุคลากร จากการสอบถามผูเช่ียวชาญ รอบที่ 1 
 

ดานบุคลากร 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนในการจัดหาผูจัดการ 
    ศูนยการเรียนรูฯ ที่มีความสามารถเหมาะสม (P1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนจัดหาเจาหนาที ่
    ตามความเหมาะสมกับงานในศูนยการเรียนรูฯ (P2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดแผนอบรมพัฒนาบุคลากรของ 
    ศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความรูความเขาใจ ทักษะ และ 
    เจตคติท่ีดีเก่ียวกับหองสมุดมีชีวติ (P3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

4. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ 
    เพื่อกํากับและควบคุมการดําเนินงาน (D1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

5. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาเจาหนาท่ีเพื่อดําเนินการ 
    ใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ (D2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

6. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯใหมีความรู 
    ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับหองสมุด 
    มีชีวิต (D3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

7. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินผลการปฎิบัติงานของ 
     ผูจัดการศนูยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง (C1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

8. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินการปฎิบัติงานของ 
    เจาหนาท่ีแตละคนในการใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ 
    อยางตอเน่ือง (C2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบการปฎิบัติงานโดยรวมของบุคลากรเพื่อพัฒนา 
    การใหบริการท่ีดีย่ิงขึ้น (C3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

10. ปรับปรุงการปฎิบัติงานของผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ 
     โดยเนนการทํางานเปนทีม และการเปนนักจัดการและ 
     ประสานงานที่ดี (A1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรับปรุงการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ของศูนยการเรียนรูฯ 
      โดยเนนความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลกั (A2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

12. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของ 
     ศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
     อยางตอเน่ือง (A3) 

5.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 
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 จากตาราง 6 พบวา ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูฯ ในดานการบุคลากรทั้ง 12 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ 
มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 โดยผูเชี่ยวชาญไมไดแนะนําใหปรับแกขอความ
หรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 
ตาราง 7  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

  ในดานการบริหารจัดการ จากการสอบถามผูเช่ียวชาญ รอบที่ 1 
 

ดานบริหารจัดการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดดาํเนินงาน 
    ศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความชัดเจน (P1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมวางแผนใหผูใชบริการ 
    ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน 
   การบริหารจัดการ (P2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดทําแผนพัฒนา 
    ศูนยเรียนรูฯ (P3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

4. ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานตามแผนที่ทางเทศบาลเมือง 
    ฉะเชิงเทราวางไวอยางเครงครัด (D1) 

4.00 เหมาะสมมาก 

5. ศูนยการเรียนรูฯ ดําเนินงานภายใตแผนการบริหารจัดการ 
    ที่ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนวางไว (D2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

6. ศูนยการเรียนรูฯดาํเนินงานใหสอดคลองพัฒนาตาม 
    แผนพัฒนาที่ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนไว 
    อยางตอเน่ือง (D3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

7. ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนอยางตอเนือ่ง (C1) 4.00 เหมาะสมมาก 
8. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดใหผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
    และชุมชนประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูฯ 
    อยางตอเน่ือง (C2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ 
    อยางตอเน่ือง (C3) 

4.00 เหมาะสมมาก 

10. ศูนยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการวิเคราะห 
     แผนดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ (A1) 

4.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ดานบริหารจัดการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

11. ศูนยการเรียนรูฯ แกไขการดาํเนินงานใหตอบสนอง 
     ผลการประเมินการดําเนินงานที่ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
     และชุมชนมีสวนรวมในการทําแผน (A2) 

4.00 เหมาะสมมาก 

12. ศูนยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับ 
     ผลการวเิคราะหแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ (A3) 

5.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 

 
 จากตาราง 7 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร

ศูนยการเรียนรูฯ ในดานการบริหารจัดการทั้ง 12 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 
กลาวคือมีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 โดยผูเชี่ยวชาญไมไดแนะนําใหปรับแกขอความ
หรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพิ่มเติม  
 จากการเก็บรวบรวมแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ในรอบที่ 1 สามารถสรุปไดดังน้ี  

 ดานกายภาพ พบวา ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูฯ ในดานกายภาพทั้ง 13 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 12 แนวทาง 
ไดแก แนวทาง P1, P2, P3, P4, D1, D2, D3, C1, C3, A1, A2, A3 กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.5 ขึ้นไป 
โดยมีแนวทางที่ 3 (P3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00 และแนวทางที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลงกันวามีความเหมาะสมปานกลาง จํานวน 
1 แนวทาง ไดแก แนวทางท่ี 9 (C2) ซึ่งมีคามัธยฐานเทากับ 3.00 ซึ่งแนวทางดังกลาวถือวาไมผานเกณฑ
ตามที่กําหนดไวจึงไมเหมาะสมที่จะเลือกไปใชในประเด็นตอไป และผูเชี่ยวชาญไมไดแนะนําใหปรับแก
ขอความหรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ  

 ดานสาระและกิจกรรม พบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูฯ ในดานสาระและกิจกรรมทั้ง 12 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 
กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 3 (P3) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 โดยผูเชี่ยวชาญไมไดแนะนําใหปรับแกขอความ
หรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพิ่มเติม ดานการบริการ พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูฯ  

 ในดานการบริการทั้ง 12 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากข้ึนไป 11 แนวทาง ไดแก 
แนวทาง P1, P2, P3, D1, D2, D3, C1, C2, A1, A2, A3 กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป 
โดยมีแนวทางที่ 6 (D3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00 และแนวทางที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลงกันวามีความเหมาะสมปานกลาง จํานวน 
1 แนวทาง ไดแก แนวทางท่ี 9 (C3) ซึ่งมีคามัธยฐานเทากับ 3.00 ซึ่งแนวทางดังกลาวถือวาไมผานเกณฑ
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ตามทีกํ่าหนดไวจึงไมเหมาะสมที่จะเลือกไปใชในประเด็นตอไป และผูเชี่ยวชาญไมไดแนะนําใหปรับแก
ขอความหรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพิ่มเตมิ  

 ดานบุคลากร พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูฯ
ในดานการบุคลากรท้ัง 12 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ มีคามัธยฐานตั้งแต 
3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางท่ี 12 (A3) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด 
โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 โดยผูเชี่ยวชาญไมไดแนะนําใหปรับแกขอความหรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม  

 ดานบริหารจัดการ พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูฯ ในดานการบริหารจัดการทั้ง 12 แนวทาง มีความเหมาะสมอยูในระดับมากข้ึนไป 
กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 โดยผูเชี่ยวชาญไมไดแนะนําใหปรับแกขอความ
หรือเสนอแนวทางอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 4.1.2 จากการเก็บรวบรวมแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ในรอบที่ 1 ผูวิจัยไดวิเคราะห
แนวทางการบริหารทั้ง 5 ดาน และสรางแบบสอบถามฉบับที่  2 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา เปนแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
โดยผูวิจัยไดคัดเลือกแนวทางที่ไมผานเกณฑที่กําหนดไวออกจากแบบสอบถามในรอบที่ 2 ไดแก 
ในดานกายภาพ แนวทางที่ 9 (C2) และในดานการบริการ แนวทางที่ 9 (C3) และผูเชี่ยวชาญไมมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราในแตละดานจากแบบสอบถาม
รอบท่ี 1 โดยเพิ่มผลการวิเคราะหคาพิสัยระหวางควลไทลเพื่อวัดการกระจายของขอมูลผลการตอบ
แบบสอบถามของผูเช่ียวชาญจากการเก็บรวบรวมขอมูลในรอบที่ 2 ผูวิจัยไดขอเสนอผลการพิจารณา
คัดเลือกแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ในรอบที่  2 ซึ่งเพิ่มคาพิสัยระหวางควอไทล
เพื่อวดัการกระจายขอมูลของการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ สรุปไดดังตาราง 8 ถึงตาราง 12 

 
ตาราง 8  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

  ในดานกายภาพ จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2 
 

ดานกายภาพ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. วางแผนเพื่อกําหนดสถานที่ ต้ังศูนยการเรียนรูฯ 
ใหอยูในจุดที่ เปนยานชุมชน การคมนาคมสะดวก  
มีรถประจําทางผาน ใกลสถานศึกษา (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 8 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ในดานกายภาพทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ

ดานกายภาพ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

2. วางแผนการจัดทําปายบอกทางศูนยการเรียนรูฯ เพ่ือให
ผูใชบริการสามารถเดินทางมาใชบริการไดสะดวก (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

3. วางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายใน
และภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความผอนคลาย 
ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใชแสงธรรมชาติ 
มีระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสม (P3) 

5.00 1.00 เหมาะสมมาก 

4. วางแผนการจัดแบงพื้นที่ใชสอย (zoning)  
เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมความสนใจของ
กลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะ 
การใหบริการอยางชัดเจน (P4) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมเพื่อกําหนดเสนทาง
การเขาถึงศูนยการเรียนรูฯสถานที่ต้ังและจัดทําปาย
บอกทางใหเหมาะสม (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามอบหมายใหสถาปนิก 
    ออกแบบภายในและภายนอกศูนยการเรียนรูใหมี 
    ความผอนคลายปลอดโปรง สะอาดตา ใชแสง 
    ธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

7. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมสนทนากลุม   
    เพื่อสอบถามความคิดเห็นถึงพฤติกรรมความสนใจ 

ของกลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะ 
การใหบริการเพื่อจัดแบงพื้นที่ใชสอย (D3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

8. ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ (C1) 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
9. ตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย 
    ในการใชงานศูนยการเรียนรูฯ (C3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. ปรับปรุงถนนใหเช่ีอมกับทางเขาศูนยการเรียนรูฯ (A1) 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรับปรุงสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในและ 
      ภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯใหเหมาะสมกับ 
     พฤติกรรมการใชงานของกลุมเปาหมาย (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

12. ปรับปรุงใหมีพื้นที่ใชสอยตางๆ ใหตรงกับ 
     ความตองการของผูใชบริการ (A3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
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มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเ กิน 1.50 
โดยมีแนวทางที่ 3 (P3) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00  
 
ตาราง 9  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

  ในดานสาระและกิจกรรม จากการสอบถามผูเช่ียวชาญ รอบที่ 2 
 

ดานสาระและกิจกรรม 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

1. วางแผนจัดระบบตรวจสอบสื่อการเรียนรูให 
    เหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

2. ทําแผนการจัดหาส่ือการเรียนรูใหมีความสอดคลอง 
    ตอความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
    ของกลุมเปาหมายที่หลากหลายตรงตาม   
    ความตองการ (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

3. วางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรู 
    ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย (P3) 

5.00 1.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 

4. ดําเนินการเก็บตรวจสอบและรวบรวมสื่อการเรียนรู  
    โดยจัดหมวดหมูอยางเปนระบบสะดวกตอ 
    การใชบริการ (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อส่ือการเรียนรู 
   เพื่อใหบริการตามแผน (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. จัดและดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว (D3) 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
7. ตรวจสอบการใชบริการสื่อการเรียนรูของกลุม 
   เปาหมาย (C1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

8. ตรวจสอบการสื่อการเรียนรูใหอยูในสภาพ 
   พรอมใชงานอยางสมาเสมอ (C2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบความสนใจเนื้อหากิจกรรมของ 
   กลุมเปาหมายของศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง  
   (C3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. ปรับปรุงการใหบริการส่ือการเรียนรูใหสอดคลอง 
     กับการใชบริการของกลุมเปาหมาย 
     เพื่อความพึงพอใจ (A1) 
 
 
 
 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
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 จากตาราง 9 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ในดานสาระและกิจกรรมท้ัง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากข้ึนไป กลาวคือ
มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 โดยมี
แนวทางที่ 3 (P3) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00  

 
ตาราง 10  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

    ในดานการบรกิาร จากการสอบถามผูเช่ียวชาญ รอบท่ี 2 
 

ตาราง 9  (ตอ) 
 

ดานสาระและกิจกรรม 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

11. ปรับปรุงและจัดหาส่ือใหมที่ตรงกับรูปแบบสื่อ 
     ที่กลุมเปาหมายใชบริการมาก (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

12. ปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงกับ 
     ส่ิงท่ีกลุมเปาหมายสนใจ (A3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

ดานการบริการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. วางแผนในการจัดระบบการใหบริการที่เอ้ือตอ 
    การใชบริการดวยตนเองสําหรับผูใชบริการ (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

2. กําหนดเปาหมายการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
    ทันสมัย เที่ยงตรง ทําใหผูใชบริการพึงพอใจ (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

3. วางแผนการใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมาย 
    ทั้งผูใชและผูยังไมเคยใชบริการ (P3) 

5.00 1.00 เหมาะสมมาก 

4. กําหนดจุดใหบริการและจัดตั้งอุปกรณอํานวย 
    ความสะดวกในการใชงานดวยตนเอง อาทิ ลิฟต 
    บันได ตูยืมคืนหนังสืออัติโนมัติ คอมพิวเตอร 
    สืบคนขอมูล เปนตน (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. ใหบริการทุกจุดของศูนยการเรียนรูฯตามแผน    
    เพื่อใหผูใชบริการพึงพอใจ (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. จัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใช 
    และผูยังไมเคยใชบริการ (D3) 

5.00 1.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 10 พบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบริการทั้ง 11 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ
มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 โดยมี
แนวทางที่ 6 (D3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00 

  
ตาราง 11  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมอืงฉะเชิงเทรา  

    ในดานการบุคลากร จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2 
 

ดานการบริการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

7. ตรวจสอบผลการบริการใหสอดคลองกับความตองการ 
    และแสดงความเอ้ือตอผูใชบริการ (C1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

8. ตรวจสอบการใหบริการของเจาหนาท่ีใหบริการ 
    ของศูนยการเรียนรูฯเพื่อใหเกิดการพัฒนางานให 
    ตรงกับความพึงพอใจของผูใชบริการอยางตอเน่ือง 
    (C2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

9. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนให 
    กลุมเปาหมายใชบริการดวยตนเองเปนหลัก 
    อยางตอเน่ือง (A1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ 
     ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว แมนยาํ   
     ในการใหบริการอยางตอเนื่อง (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรับวิธีการใหบริการเชิงรุกเพื่อใหผูใชและ 
     ผูยังไมเคยใชบริการศูนยการเรียนรูฯ มาใชบริการ   
     มากขึ้น (A3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

ดานบุคลากร 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนในการจัดหา 
    ผูจัดการศูนยการเรียนรูฯที่มีความสามารถ 
    เหมาะสม (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
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 จากตาราง 11 พบวา ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบุคลากรทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 
กลาวคือมีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 

ตาราง 11  (ตอ) 
 

   

ดานบุคลากร 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนจัดหาเจาหนาที่ 
   ตามความเหมาะสมกับงานในศูนยการเรียนรูฯ (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดแผนอบรมพัฒนาบุคลากร 
   ของศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ 
   และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับหองสมุดมีชีวิต (P3) 

5.00 1.00 เหมาะสมมาก 

4. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ 
    เพื่อกํากับและควบคมุการดําเนินงาน (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาเจาหนาที่เพื่อดําเนินการ 
    ใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ  
    ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี 
    เกี่ยวกับหองสมุดมีชีวิต (D3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

7. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินผลการปฎิบัติงาน 
    ของผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเนื่อง (C1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

8. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินการปฎิบัติงาน 
   ของเจาหนาที่แตละคนในการใหบริการของ 
   ศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเนื่อง (C2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบการปฎิบัติงานโดยรวมของบุคลากร 
   เพื่อพัฒนาการใหบริการท่ีดีย่ิงขึ้น (C3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. ปรับปรุงการปฎิบัติงานของผูจัดการ 
     ศูนยการเรียนรูฯ โดยเนนการทํางานเปนทีม  
     และการเปนนักจัดการและประสานงานที่ดี (A1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรับปรุงการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ 
     ของศูนยการเรียนรูฯ โดยเนนความพึงพอใจของ 
     ผูใชบริการเปนหลัก (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

12. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนา 
     บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการ 
     พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง (A3) 

5.00 1.00 
เหมาะสม 
มากที่สุด 
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โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00  

 
ตาราง 12  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

    ในดานการบรหิารจัดการ จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2 
 

 
 
 
 
 

ดานการบริหารจัดการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัด 
    ดําเนินงานศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความชัดเจน (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมวางแผน 
   ใหผูใชบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 
   มีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการ (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดทําแผน     
   พัฒนาศูนยเรียนรูฯ (P3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

4. ศูนยการเรียนรูฯ ดําเนินงานตามแผนทีเ่ทศบาล 
   เมืองฉะเชิงเทราวางไวอยางเครงครัด (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. ศูนยการเรียนรูฯ ดําเนินงานภายใตแผนการบริหาร 
   จัดการที่ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 
   วางไว (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. ศูนยการเรียนรูฯ ดําเนินงานใหสอดคลองพัฒนา 
   ตามแผนพัฒนาที่ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
   วางแผนไวอยางตอเน่ือง (D3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

7. ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
    อยางตอเน่ือง (C1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

8. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดใหผูใชบริการ ผูมีสวนได 
   สวนเสีย และชุมชนประเมินผลการดําเนินงาน 
   ของศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง (C2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนา 
    ศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง (C3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. ศูนยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงานตามผล 
     การวิเคราะหแผนดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ (A1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 12 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบริหารจัดการทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากขึ้นไป กลาวคือมีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 
1.50 โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด 
โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00  

 จากการเก็บรวบรวมแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ในรอบที่ 2 สามารถสรุปได ดังน้ี  
ดานกายภาพ พบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ในดานกายภาพทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ
มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 3 (P3) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสม
มากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทางทั้ง 12 แนวทางมีคาพิสัยระหวางควอไทล
ของแตละแนวทางไมเกิน 1.50   

 ดานสาระและกิจกรรม พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานสาระและกิจกรรมทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากข้ึนไป กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 3 (P3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทางทั้ง 12 แนวทาง
มีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50  

 ดานการบริการ พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบริการทั้ง 11 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 
กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ข้ึนไป โดยมีแนวทางที่ 6 (D3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน
วามีความเหมาะสมมากที่สุดโดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทางท้ัง 11 แนวทางมีคาพิสัยระหวาง 
ควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50  

 ดานบุคลากรพบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบุคลากรทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ
มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา

ดานการบริหารจัดการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

11. ศูนยการเรียนรูฯ แกไขการดําเนินงานใหตอบสนอง 
     ผลการประเมินการดําเนินงานที่ผูใชบริการ 
     ผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนมีสวนรวม 
     ในการทําแผน (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

12. ศูนยการเรียนรูฯปรบัปรุงการดําเนินงาน 
     ใหสอดคลองกับผลการวเิคราะหแผนพัฒนา 
     ศูนยการเรียนรูฯ (A3) 

5.00 1.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 
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มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทางทั้ง 12 แนวทางมีคาพิสัย
ระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50  

 ดานบริหารจัดการ พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบริหารจัดการทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากขึ้นไป กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.5 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทางทั้ง 12 แนวทาง
มีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 
 4.1.3 จากการเก็บรวบรวมแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ในรอบที่ 2 แลวนัน ผูวิจัย
ไดวิเคราะหแนวทางการบริหารทั้ง 5 ดาน และไดสรางแบบสอบถามฉบับท่ี 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา เปนแบบสอบถามปลายเปดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยแสดง
คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนงท่ีผูเช่ียวชาญแตละทานไดตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 
ผานมา เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมของทานกับความเหมาะสมของกลุม และถาแนวทางใด
ที่ผูเช่ียวชาญยืนยันคําตอบแตคําตอบน้ันนอกเหนือขอบเขตพิสัยระหวางควอไทลผูเชี่ยวชาญจะตองแสดง
เหตุผลประกอบ 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลในรอบที่ 3 ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
ในรอบที่ 3 สรุปไดดังตาราง 13 ถึงตาราง 17 
 
ตาราง 13  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

    ในดานกายภาพ จากการสอบถามผูเช่ียวชาญ รอบที่ 3 
 

ดานกายภาพ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

1. วางแผนเพื่อกําหนดสถานที่ต้ังศูนยการเรียนรูฯ 
    ใหอยูในจุดท่ีเปนยานชุมชน การคมนาคมสะดวก  
    มีรถประจําทางผาน ใกลสถานศึกษา (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

2. วางแผนการจัดทําปายบอกทางศนูยการเรียนรูฯ 
   เพื่อใหผูใชบริการสามารถเดินทางมาใชบริการได 
   สะดวก (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 13 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ในดานกายภาพทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือมีคามัธยฐาน

ดานกายภาพ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

3. วางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศ 
   ภายในและภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหมี 
   ความผอนคลาย ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใช   
   แสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม (P3) 

5.00 1.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 

4. วางแผนการจัดแบงพื้นที่ใชสอย (zoning)  
   เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมความสนใจของ 
   กลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะ 
   การใหบริการอยางชัดเจน (P4) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมเพ่ือกําหนด 
   เสนทางการเขาถึงศูนยการเรียนรูฯ สถานที่ต้ังและ 
   จัดทําปายบอกทางใหเหมาะสม (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามอบหมายใหสถาปนิก 
   ออกแบบภายในและภายนอกศูนยการเรียนรูใหมี 
   ความผอนคลายปลอดโปรง สะอาดตา ใชแสง 
   ธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสม (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

7. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมสนทนากลุม   
เพื่อสอบถามความคิดเห็นถึงพฤติกรรมความสนใจ
ของกลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะ 
การใหบริการเพื่อจัดแบงพื้นที่ใชสอย (D3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

8. ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ (C1) 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
9. ตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย 
   ในการใชงานศูนยการเรียนรูฯ (C3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. ปรับปรุงถนนใหเช่ีอมกับทางเขา 
      ศนูยการเรียนรูฯ (A1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรับปรุงสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในและ 
      ภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯใหเหมาะสมกับ 
     พฤติกรรมการใชงานของกลุมเปาหมาย (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

12. ปรับปรุงใหมีพื้นที่ใชสอยตางๆ ใหตรงกับ 
      ความตองการของผูใชบริการ (A3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

94 

ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 โดยมีแนวทางท่ี 3 (P3) 
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 
 
ตาราง 14  คามธัยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

    ในดานสาระและกิจกรรม จากการสอบถามผูเช่ียวชาญ รอบที่ 3 
 

 
 
 
 
 

ดานสาระและกิจกรรม 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

1. วางแผนจัดระบบตรวจสอบสื่อการเรียนรูใหเหมาะสม 
    และอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

2. ทําแผนการจัดหาส่ือการเรียนรูใหมีความสอดคลอง 
    ตอความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ 
    กลุมเปาหมายที่หลากหลายตรงตามความตองการ (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

3. วางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรู 
    ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย (P3) 

5.00 1.00 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

4. ดําเนินการเก็บตรวจสอบและรวบรวม 
    สื่อการเรียนรูโดยจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ  
    สะดวกตอการใชบริการ (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อการเรียนรู 
    เพื่อใหบริการตามแผน (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. จัดและดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว (D3) 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
7. ตรวจสอบการใชบริการสื่อการเรียนรูของ 
    กลุมเปาหมาย (C1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

8. ตรวจสอบการสื่อการเรียนรูใหอยูในสภาพ 
    พรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ (C2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบความสนใจเน้ือหากิจกรรมของกลุม 
    เปาหมายของศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง (C3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. ปรับปรุงการใหบริการสื่อการเรียนรูใหสอดคลอง 
      กับการใชบริการของกลุมเปาหมาย 
      เพ่ือความพึงพอใจ (A1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรบัปรุงและจัดหาสื่อใหมที่ตรงกับรูปแบบสื่อ 
      ที่กลุมเปาหมายใชบริการมาก (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 14 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานสาระและกิจกรรมทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากขึ้นไป กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทาง
ไมเกิน 1.50 โดยมีแนวทางท่ี 3 (P3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด 
โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 
 
ตาราง 15  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

    ในดานการบรกิาร จากการสอบถามผูเช่ียวชาญ รอบท่ี 3 
 

ดานสาระและกิจกรรม 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

12. ปรบัปรงุกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงกับ 
     สิ่งที่กลุมเปาหมายสนใจ (A3)      

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

ดานการบริการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. วางแผนในการจัดระบบการใหบริการที่เอ้ือตอ 
    การใชบริการดวยตนเองสําหรับผูใชบริการ (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

2. กําหนดเปาหมายการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
    ทันสมัย เที่ยงตรง ทําใหผูใชบริการพึงพอใจ (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

3. วางแผนการใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมาย 
    ทั้งผูใชและผูยังไมเคยใชบริการ (P3) 

5.00 1.00 เหมาะสมมาก 

4. กําหนดจุดใหบริการและจัดตั้งอุปกรณอํานวย 
    ความสะดวกในการใชงานดวยตนเอง อาทิ ลิฟต 
    บันได ตูยืมคืนหนังสืออัติโนมัติ คอมพิวเตอร 
    สืบคนขอมูล เปนตน (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. ใหบริการทุกจุดของศูนยการเรียนรูฯ ตามแผน 
    เพื่อใหผูใชบริการพึงพอใจ (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. จัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใช 
    และผูยังไมเคยใชบริการ (D3) 

5.00 1.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 

7. ตรวจสอบผลการบริการใหสอดคลองกับความตองการ 
    และแสดงความเอื้อตอผูใชบริการ (C1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

 
 
 

   



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

96 

ตาราง 15  (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 15 พบวา ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบริการทั้ง 11 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 
กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 
โดยมีแนวทางที่ 6 (D3) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00  

 
ตาราง 16  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  

    ในดานการบุคลากร จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 3 
 

 
 

ดานการบริการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

8. ตรวจสอบการใหบริการของเจาหนาท่ีใหบริการของ 
   ศูนยการเรียนรูฯ เพื่อใหเกิดการพัฒนางานใหตรงกับ 
   ความพึงพอใจของผูใชบริการอยางตอเน่ือง (C2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

9. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนให 
    กลุมเปาหมายใชบริการดวยตนเองเปนหลัก 
    อยางตอเน่ือง (A1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ 
     ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว แมนยาํ   
     ในการใหบริการอยางตอเนื่อง (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรับวิธีการใหบริการเชิงรุกเพื่อใหผูใชและ 
     ผูยังไมเคยใชบริการศูนยการเรียนรูฯ  
     มาใชบริการมากขึ้น (A3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

ดานบุคลากร 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา
ความเหมาะสม 

1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนในการจัดหาผูจัดการ 
    ศูนยการเรียนรูฯ ที่มีความสามารถ เหมาะสม (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนจัดหาเจาหนาที ่
    ตามความเหมาะสมกับงานในศูนยการเรียนรูฯ (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดแผนอบรมพัฒนา 
    บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความรู เขาใจ 
    ทักษะ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับหองสมุดมีชีวติ (P3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 16 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบุคลากรทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป 
กลาวคือมีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 
โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00  

 
 
 

ดานบุคลากร 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

4. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาผูจัดการ 
    ศูนยการเรียนรูฯ เพื่อกํากับและควบคุม 
    การดําเนินงาน (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาเจาหนาที่ 
    เพื่อดําเนินการใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ ใหมี 
    ความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี 
    เกี่ยวกับหองสมุดมีชีวิต (D3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

7. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินผลการปฎิบัติงาน 
    ของผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเนื่อง (C1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

8. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินการปฎิบัติงาน 
    ของเจาหนาที่แตละคนในการใหบริการของ 
    ศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง (C2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบการปฎิบัติงานโดยรวมของบุคลากร 
    เพื่อพัฒนาการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน (C3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. ปรับปรุงการปฎิบัติงานของผูจัดการ 
     ศูนยการเรียนรูฯ โดยเนนการทํางานเปนทีม  
     และการเปนนักจัดการและประสานงานที่ดี (A1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

11. ปรับปรุงการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ของ 
     ศูนยการเรียนรูฯ โดยเนนความพึงพอใจของ 
     ผูใชบริการเปนหลัก (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

12. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนา 
     บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการ 
     พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง (A3) 

5.00 1.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 
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ตาราง 17  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  
    ในดานการบรหิารจัดการ จากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 3 

 

 
 
 
 

ดานการบริหารจัดการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัด 
   ดําเนินงานศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความชัดเจน (P1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมวางแผน 
   ใหผูใชบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 
   มีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการ (P2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดทําแผน     
   พัฒนาศูนยเรียนรูฯ (P3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

4. ศูนยการเรียนรูฯ ดําเนินงานตามแผนที่ทางเทศบาล 
   เมืองฉะเชงิเทราวางไวอยางเครงครัด (D1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

5. ศูนยการเรียนรูฯ ดําเนินงานภายใต 
   แผนการบริหารจัดการที่ผูใชบริการ  
   ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนวางไว (D2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

6. ศูนยการเรียนรูฯดาํเนินงานใหสอดคลองพัฒนา 
   ตามแผนพัฒนาที่ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
   วางแผนไวอยางตอเน่ือง (D3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

7. ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
    อยางตอเน่ือง (C1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

8. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดใหผูใชบริการผูมีสวนได 
    สวนเสีย และชุมชนประเมินผลการดําเนินงาน 
    ของศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเนื่อง (C2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

9. ตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนา 
    ศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง (C3) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

10. ศูนยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงานตามผล 
     การวิเคราะหแผนดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ (A1) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

11. ศูนยการเรียนรูฯ แกไขการดําเนินงานใหตอบสนอง 
     ผลการประเมินการดําเนินงานที่ผูใชบริการ 
     ผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนมีสวนรวม 
     ในการทําแผน (A2) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 17  (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 17 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหาร

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบริหารจัดการทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากขึ้นไป กลาวคือมีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ข้ึนไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 
1.50 โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด 
โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00  
 

 จากการเก็บรวบรวมแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ในรอบที่ 3 สามารถสรุปได ดังน้ี  
ดานกายภาพ พบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ในดานกายภาพทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ
มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ข้ึนไป โดยมีแนวทางที่ 3 (P3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทางทั้ง 12 แนวทางมีคาพิสัยระหวาง 
ควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 ดานสาระและกิจกรรม พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานสาระและกิจกรรม
ทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากข้ึนไป กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.5 ขึ้นไป 
โดยมีแนวทางที่ 3 (P3) ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐาน
เทากับ 5.00 และแนวทางทั้ง 12 แนวทางมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 
ดานการบริการ พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบริการทั้ง 11 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ
มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 6 (D3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา
มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทางทั้ง 11 แนวทางมีคาพิสัยระหวาง 
ควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 ดานบุคลากรพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ในดานการบุคลากรทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญ 
มีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทาง
ทั้ง 12 แนวทางมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทางไมเกิน 1.50 ดานบริหารจัดการ พบวา 
ผูเ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ในดานการบริหารจัดการทั้ง 12 แนวทางมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป กลาวคือ มีคามัธยฐาน
ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป โดยมีแนวทางที่ 12 (A3) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด 

ดานการบริหารจัดการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

พิสัยระหวาง 
ควอไทล 

ผลการพิจารณา 
ความเหมาะสม 

12. ศูนยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงาน 
     ใหสอดคลองกับผลการวเิคราะหแผนพัฒนา 
     ศูนยการเรียนรูฯ (A3) 

5.00 1.00 เหมาะสม 
มากที่สุด 
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โดยมีคามัธยฐานเทากับ 5.00 และแนวทางทั้ง 12 แนวทางมีคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทาง
ไมเกิน 1.50 
 

4.2 สรุปผลการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชงิเทรา 
  
 จากการรวบรวมแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ทั้ง 5 ดาน จากการตอบแบบสอบถามดวยเทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุง ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ของผูเชี่ยวชาญสามารถสรุปผลการวิเคราะหทั้ง 
3 รอบ ไดดังตาราง 18 ถึงตาราง 22 
 
ตาราง 18  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
              เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดานกายภาพ ทั้ง 3 รอบ 
 

ดานกายภาพ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผล 
การ

พิจารณา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
1. วางแผนเพื่อกําหนดสถานที่ต้ังศูนยการเรียนรูฯ 

ใหอยูในจุดที่เปนยานชุมชน การคมนาคมสะดวก 
มีรถประจําทางผาน ใกลสถานศึกษา (P1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

2. วางแผนการจัดทําปายบอกทางศูนยการเรียนรูฯ 
   เพื่อใหผูใชบริการสามารถเดินทางมาใชบริการได 
   สะดวก (P2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

3. วางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศ 
    ภายในและภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหมี  
    ความผอนคลาย ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใช 
    แสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม (P3) 

5.00 5.00 5.00 เหมาะสม
มากที่สุด 

4. วางแผนการจัดแบงพื้นที่ใชสอย (zoning)  
    เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมความสนใจ 
    ของกลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะ 
    การใหบริการอยางชัดเจน (P4) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

5. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมเพ่ือกําหนด 
    เสนทางการเขาถึงศูนยการเรียนรูฯ สถานที่ต้ัง  
    และจัดทําปายบอกทางใหเหมาะสม (D1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 
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ตาราง 18  (ตอ) 
 

ดานกายภาพ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการ
พิจารณา 

รอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
6. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามอบหมายใหสถาปนิก 
   ออกแบบภายในและภายนอกศูนยการเรียนรู 
   ใหมีความผอนคลายปลอดโปรง สะอาดตา  
   ใชแสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสม   
   (D2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

7. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมสนทนากลุม 
    เพื่อสอบถามความคิดเห็นถึงพฤติกรรม 
    ความสนใจของกลุมเปาหมาย การใชงานและ 
    ลักษณะการใหบริการเพื่อจัดแบงพื้นที่ใชสอย (D3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

8. ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ (C1) 4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

9. ตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย   
   ในการใชงานศูนยการเรียนรูฯ (C3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

10. ปรับปรงุถนนใหเช่ีอมกับทางเขาศูนยการเรียนรูฯ 
     (A1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

11. ปรับปรุงสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในและ 
      ภายนอกอาคารศูนยการเรยีนรูฯ ใหเหมาะสมกับ 
      พฤติกรรมการใชงานของกลุมเปาหมาย (A2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

12. ปรับปรงุใหมีพื้นที่ใชสอยตางๆ ใหตรงกับ 
      ความตองการของผูใชบริการ (A3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

 
 จากตาราง 18 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาแนวทางทั้ง 12 แนวทาง 

มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได กลาวคือ มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางท่ี 3 (P3) 
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันมากที่สุดท้ัง 3 รอบ โดยคามัธยฐานเทากับ 5.00 
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ตาราง 19  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
              เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดานสาระและกิจกรรม ท้ัง 3 รอบ 
 

ดานสาระและกิจกรรม 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการ
พิจารณา 

รอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
1. วางแผนจัดระบบตรวจสอบสื่อการเรียนรูให 
   เหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา (P1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

2. ทําแผนการจัดหาส่ือการเรียนรูใหมีความสอดคลอง 
   ตอความตองการที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
   ของกลุมเปาหมายที่หลากหลายตรงตาม   
   ความตองการ (P2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

3. วางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรู 
   ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย (P3) 

5.00 5.00 5.00 เหมาะสม
มากที่สุด 

4. ดําเนินการเก็บตรวจสอบและรวบรวมสื่อการเรียนรู 
   โดยจัดหมวดหมูอยางเปนระบบสะดวกตอ 
   การใชบริการ (D1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

5. จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อการเรียนรู 
   เพื่อใหบริการตามแผน (D2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

6. จัดและดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว (D3) 4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

7. ตรวจสอบการใชบริการสื่อการเรียนรูของ 
    กลุมเปาหมาย (C1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

8. ตรวจสอบการสื่อการเรียนรูใหอยูในสภาพ 
    พรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ (C2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

9. ตรวจสอบความสนใจเนื้อหากิจกรรมของ 
    กลุมเปาหมายของศูนยการเรียนรูฯ ตอเนื่อง (C3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

10. ปรับปรุงการใหบริการสื่อการเรียนรูใหสอดคลอง 
     กับการใชบริการของกลุมเปาหมาย 
     เพื่อความพึงพอใจ (A1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

11. ปรบัปรงุและจัดหาส่ือใหมที่ตรงกับรูปแบบ 
      ส่ือที่กลุมเปาหมายใชบริการมาก (A2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

12. ปรบัปรงุกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงกับ 
     สิ่งที่กลุมเปาหมายสนใจ (A3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 
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 จากตาราง 19 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาแนวทางทั้ง 12 แนวทาง 
มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 3 (P3) 
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันมากที่สุดท้ัง 3 รอบ โดยคามัธยฐานเทากับ 5.00 

 
ตาราง 20  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด  
              เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดานการบริการ ทั้ง 3 รอบ 
 

ดานการบริการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการ
พิจารณา 

รอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
1. วางแผนในการจัดระบบการใหบริการที่เอ้ือตอ 
    การใชบริการดวยตนเองสําหรับผูใชบริการ (P1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

2. กําหนดเปาหมายการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
    ทันสมัย เที่ยงตรง ทําใหผูใชบริการพึงพอใจ (P2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

3. วางแผนการใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมาย 
    ทั้งผูใชและผูยังไมเคยใชบริการ (P3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

4. กําหนดจุดใหบริการและจัดตั้งอุปกรณอํานวย 
    ความสะดวกในการใชงานดวยตนเอง อาทิ ลิฟต 
    บันได ตูยืมคืนหนังสืออัติโนมัติ คอมพิวเตอร 
    สืบคนขอมูล เปนตน (D1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

5. ใหบริการทุกจุดของศูนยการเรียนรูฯ ตามแผน 
    เพื่อใหผูใชบริการพึงพอใจ (D2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

6. จัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมาย 
    ทั้งผูใชและผูยังไมเคยใชบริการ (D3) 

5.00 5.00 5.00 เหมาะสม
มากที่สุด 

7. ตรวจสอบผลการบริการใหสอดคลองกับ 
    ความตองการและแสดงความเอื้อตอ  
    ผูใชบริการ (C1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

8. ตรวจสอบการใหบริการของเจาหนาที่ใหบริการ 
    ของศูนยการเรียนรูฯเพื่อใหเกิดการพัฒนางาน 
    ใหตรงกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
    อยางตอเน่ือง (C2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

9. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการโดยเนน 
    ใหกลุมเปาหมายใชบริการดวยตนเองเปนหลัก 
    อยางตอเน่ือง (A1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 
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ตาราง 20  (ตอ) 
 

    

ดานการบริการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการ
พิจารณา 

รอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
10. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ 
     ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว แมนยาํ  
     ในการใหบริการอยางตอเนื่อง (A2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

11. ปรับวิธีการใหบริการเชิงรุกเพื่อใหผูใชและ 
     ผูยังไมเคยใชบริการศูนยการเรียนรูฯ มาใช 
     บรกิารมากขึ้น (A3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

 
 จากตาราง 20 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาแนวทางทั้ง 11 แนวทาง 

มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได กลาวคือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 6 (D3) 
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันมากที่สุดท้ัง 3 รอบ โดยคามัธยฐานเทากับ 5.00 

 
ตาราง 21  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
              เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดานบุคลากร ทั้ง 3 รอบ 
 

ดานบุคลากร 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการ
พิจารณา 

รอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนในการจัดหา 
    ผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ ที่มีความสามารถ 
    เหมาะสม (P1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนจัดหา 
    เจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับงาน 
    ในศูนยการเรียนรูฯ (P2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดแผนอบรมพัฒนา 
    บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความรู 
    ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ 
    หองสมุดมีชีวิต (P3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

4. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาผูจัดการ 
    ศูนยการเรียนรูฯ เพื่อกํากับและควบคุม 
    การดําเนินงาน (D1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 
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ตาราง 21  (ตอ) 
 

ดานบุคลากร 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการ
พิจารณา 

รอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
5. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาเจาหนาท่ี 
    เพื่อดําเนินการใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ  
    (D2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

6. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ 
    ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี 
    เกี่ยวกับหองสมุดมีชีวิต (D3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

7. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินผล 
    การปฎิบัติงานของผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ  
    อยางตอเน่ือง (C1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

8. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินการปฎิบัติงาน 
    ของเจาหนาที่แตละคนในการใหบริการของ 
    ศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง (C2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

9. ตรวจสอบการปฎิบัติงานโดยรวมของบุคลากร 
    เพื่อพัฒนาการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน (C3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

10. ปรับปรุงการปฎิบัติงานของผูจัดการ 
     ศูนยการเรียนรูฯ โดยเนนการทํางานเปนทีม  
     และการเปนนักจัดการและประสานงานที่ดี (A1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

11. ปรับปรุงการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ของ 
     ศูนยการเรียนรูฯ โดยเนนความพึงพอใจของ 
     ผูใชบริการเปนหลัก (A2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

12. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนา 
     บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการ 
     พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง (A3) 

5.00 5.00 5.00 เหมาะสม
มากที่สุด 

 
 จากตาราง 21 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาแนวทางทั้ง 12 แนวทาง 

มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได กลาวคือ มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 10 (A3) 
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันมากที่สุดท้ัง 3 รอบ โดยคามัธยฐานเทากับ 5.00 
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ตาราง 22  คามัธยฐานและความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด 
              เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดานการบริหารจัดการ ทั้ง 3 รอบ 
 

ดานการบริหารจัดการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการ
พิจารณา 

รอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัด 
    ดําเนินงานศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความชัดเจน (P1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมวางแผน 
    ใหผูใชบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 
    มีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการ (P2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

3. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดทําแผน    
   พัฒนาศูนยเรียนรูฯ (P3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

4. ศูนยการเรียนรูฯ ดําเนินงานตามแผนที่ทางเทศบาล 
   เมืองฉะเชิงเทราวางไวอยางเครงครัด (D1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

5. ศูนยการเรียนรูฯ ดําเนินงานภายใตแผน 
   การบริหารจัดการท่ีผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
   และชุมชนวางไว (D2) 

5.00 5.00 5.00 เหมาะสม
มากที่สุด 

6. ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานใหสอดคลองพัฒนา 
   ตามแผนพัฒนาที่ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
   วางแผนไวอยางตอเน่ือง (D3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

7. ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
   อยางตอเน่ือง (C1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

8. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดใหผูใชบริการ 
   ผูมีสวนได สวนเสีย และชุมชนประเมินผล 
   การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูฯ 
   อยางตอเน่ือง (C2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

9. ตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนา 
   ศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง (C3) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

10. ศูนยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงาน 
     ตามผลการวเิคราะหแผนดําเนินงาน 
     อยางสม่ําเสมอ (A1) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

    

ดานการบริหารจัดการ 
มัธยฐาน 
(mdn) 

ผลการ
พิจารณา 

รอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
11. ศูนยการเรียนรูฯ แกไขการดําเนินงาน 
     ใหตอบสนองผลการประเมินการดําเนินงาน 
     ที่ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชน 
     มีสวนรวมในการทําแผน (A2) 

4.00 4.00 4.00 เหมาะสม
มาก 

12. ศูนยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงาน 
     ใหสอดคลองกับผลการวเิคราะหแผนพัฒนา 
     ศูนยการเรียนรูฯ (A3) 

5.00 5.00 5.00 เหมาะสม
มากที่สุด 

 
 จากตาราง 22 พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาแนวทางทั้ง 12 แนวทาง 

มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได กลาวคือ มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยมีแนวทางที่ 10 (A3) 
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันมากที่สุดท้ัง 3 รอบ โดยคามัธยฐานเทากับ 5.00 

 จากการตอบแบบสอบถามดวยเทคนิลเดลฟายแบบปรับปรุงทั้ง 3 รอบ สามารถสรุปผล
การวเิคราะห ไดดังน้ี 

  1) ดานกายภาพ พบวา  
   (1) การวางแผน (P: plan) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทางการวางแผน

ออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในและภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความผอนคลาย 
ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใชแสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม (P3) โดยมีคามัธยฐาน
ทั้ง 3 รอบ เทากับ 5.00  

  (2) การดําเนินงาน (D: do) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทางกําหนด
เสนทางและจัดทําปายบอกทาง มอบหมายสถาปนิกออกแบบอาคาร และจัดประชุมเรื่องพฤติกรรม
การใชงานและการใหบริการ (D1-D3) โดยมีคามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เทากับ 4.00 

  (3) การตรวจสอบ (C: check) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง
ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ และตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย
ในการใชบริการ (C1, C3) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 4.00 

  (4) การปรับปรุงแกไข (A: act) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง
ปรับปรุงถนนใหเชื่อมกับอาคาร ปรับปรุงสภาพแวดลอม ภายในและภายนอกอาคารและพื้นที่ใชสอย
ใหเหมาะสมกับการใชงานของผูใช (A1-A3) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 4.00 
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  2) ดานสาระและกิจกรรม พบวา 
   (1) การวางแผน (P: plan) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในการวางแผน

จัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย (P3) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ 
เทากับ 5.00  

   (2) การดําเนินงาน (D: do) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทางดําเนินการ
รวบรวมสื่อใหเปนหมวดหมู ใชไดสะดวก จัดสรรงบประมาณจัดซื้อส่ือตามแผน และดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว (D1-D3) โดยมีคามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เทากับ 4.00  

   (3) การตรวจสอบ (C: check) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง
ตรวจสอบการใชบริการสื่อของกลุมเปาหมาย ตรวจสอบสื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และตรวจสอบ
เน้ือหากิจกรรมที่ผูใชบริการสนใจ (C1-C3) โดยมีคามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เทากับ 4.00  

   (4) การปรับปรุงแกไข (A: act) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง 
การปรับปรุงสื่อการเรียนรู กิจกรรม และจัดหาสื่อใหม ใหตรงกับความตองการใชงานของกลุมเปาหมาย 
(A1-A3) โดยมีคามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เทากับ 4.00 

  3) ดานการบริการ พบวา  
   (1) การวางแผน (P: plan) ผูเ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในการวางแผน 

การใหบริการที่เอ้ือตอการใชงานดวยตนเอง กําหนดเปาหมาย การใหบริการที่สะดวก เที่ยงตรง และ
วางแผนการบริการเชิงรุก (P1-P3) โดยมีคามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เทากับ 4.00  

   (2) การดําเนินงาน (D: do) ผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง 
การจัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายท้ังผูใชและผูที่ยังไมเคยใชบริการ (D3) โดยมีคามัธยฐาน
ทั้ง 3 รอบ เทากับ 5.00  

   (3) การตรวจสอบ (C: check) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง 
การตรวจสอบผลการบริการใหเอ้ือและสอดคลองกับความตองการของผูใช และตรวจสอบการใหบริการ
ของเจาหนาที่เพ่ือพัฒนาการใหบริการ (C1-C2) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 4.00  

   (4) การปรับปรุงแกไข (A: act) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการใชงานดวยตนเองและคุณภาพการบริการของเจาหนาที่ใหสะดวก 
แมนยํา และปรับวิธกีารใหบริการเชิงรุก (A1-A3) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 4.00 

  4) ดานบุคลากร พบวา  
   (1) การวางแผน (P: plan) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในการวางแผนจัดหา

ผูจัดการและเจาหนาที่ และจัดแผนอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี
เก่ียวกับหองสมุดมีชีวิต (P1-P3) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 4.00  

   (2) การดําเนินงาน (D: do) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทางการจัดหา
ผูจัดการและเจาหนาที่ และจัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี
เก่ียวกับหองสมุดมีชีวิต (D1-D3) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 4.00  

   (3) การตรวจสอบ (C: check) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการและเจาหนาที่ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
เพื่อการพัฒนาการใหบริการที่ดีขึ้น (C1-C3) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 4.00  
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   (4) การปรับปรุงแกไข (A: act) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง 
การปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
(A3) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 5.00 

  5) ดานการบริหารจัดการ พบวา  
   (1) การวางแผน (P: plan) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในการวางแผน 

การดําเนินงานใหชัดเจน และจัดประชุมวางแผนใหผูใชบริการมีสวนในการวางแผน และวางแผนจัดทํา
แผนพัฒนาศนูยการเรียนรูฯ (P1-P3) โดยมีคามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เทากับ 4.00  

   (2) การดําเนินงาน (D: do) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทางการดําเนินงาน
ภายใตแผนการบริหารของเทศบาลและแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ ที่วางไวอยางตอเนื่อง (D1-D3) 
โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 4.00  

   (3) การตรวจสอบ (C: check) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง 
การตรวจสอบการดําเนินงานใหตรงตามแผน และใชผูมีสวนไดสวนเสียประเมินผลการดําเนินงาน และ
ตรวจสอบการดําเนินงานใหอยูในแผน (C1-C3) โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 4.00  

   (4) การปรับปรุงแกไข (A: act) ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในแนวทาง 
การปรับปรุงการดําเนินการใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ (A3) 
โดยมีคามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เทากับ 5.00 
 สามารถสรุปแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
ไดดังนี้  

  1) ดานกายภาพ พบวา  
   (1) การวางแผน (P: plan) ไดแก การวางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศ

ภายในและภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความผอนคลาย ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใชแสงธรรมชาต ิ
มีระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสม (P3)  

   (2) การดําเนินงาน (D: do) ไดแก กําหนดเสนทางและจัดทําปายบอกทาง มอบหมาย
สถาปนิกออกแบบอาคาร และจัดประชุมเรื่องพฤติกรรมการใชงานและการใหบริการ (D1-D3)  

   (3) การตรวจสอบ (C: check) ไดแก ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ 
และตรวจสอบพฤตกิรรมความสนใจของกลุมเปาหมายในการใชบริการ (C1, C3)  

   (4) การปรับปรุงแกไข (A: act) ไดแก ปรับปรุงถนนใหเชื่อมกับอาคาร ปรับปรุง
สภาพแวดลอม ภายในและภายนอกอาคารและพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับการใชงานของผูใช (A1-A3) 

  2) ดานสาระและกิจกรรม พบวา  
   (1) การวางแผน (P: plan) ไดแก การวางแผนจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูใหตรงกับ

ความตองการของกลุมเปาหมาย (P3)  
   (2) การดําเนินงาน (D: do) ไดแก ดําเนินการรวบรวมส่ือใหเปนหมวดหมู ใชไดสะดวก 

จัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อตามแผน และดาํเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว (D1-D3)  
   (3) การตรวจสอบ (C: check) ไดแก ตรวจสอบการใชบริการสื่อของกลุมเปาหมาย 

ตรวจสอบสื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และตรวจสอบเนื้อหากิจกรรมที่ผูใชบริการสนใจ (C1-C3)  
   (4) การปรับปรุงแกไข (A: act) ไดแก การปรับปรุงสื่อการเรียนรู กิจกรรม และ

จัดหาสื่อใหม ใหตรงกับความตองการใชงานของกลุมเปาหมาย (A1-A3) 
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  3) ดานการบริการ พบวา  
   (1) การวางแผน (P: plan) ไดแก การวางแผนการใหบริการที่เอื้อตอการใชงาน

ดวยตนเอง กําหนดเปาหมาย การใหบริการท่ีสะดวก เที่ยงตรง และวางแผนการบริการเชิงรุก (P1-P3)  
   (2) การดําเนินงาน (D: do) ไดแก การจัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมาย

ทั้งผูใชและผูท่ียังไมเคยใชบริการ (D3)  
   (3) การตรวจสอบ (C: check) ไดแก การตรวจสอบผลการบริการใหเอ้ือและสอดคลอง

กับความตองการของผูใช และตรวจสอบการใหบริการของเจาหนาที่เพ่ือพัฒนาการใหบริการ (C1-C2)  
   (4) การปรับปรุงแกไข (A: act) ไดแก การปรับปรุงและพัฒนาระบบการใชงาน

ดวยตนเองและคุณภาพการบริการของเจาหนาที่ให สะดวก แมนยํา และปรับวิธีการใหบริการเชิงรุก 
(A1-A3) 

  4) ดานบุคลากร พบวา  
   (1) การวางแผน (P: plan) ไดแก การวางแผนจัดหาผูจัดการและเจาหนาที่ และ

จัดแผนอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคตท่ีิดีเก่ียวกับหองสมุดมีชีวติ (P1-P3)  
   (2) การดําเนินงาน (D: do) ไดแก การจัดหาผูจัดการและเจาหนาที่ และจัดอบรม

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีเก่ียวกับหองสมุดมีชีวติ (D1-D3)  
   (3) การตรวจสอบ (C: check) ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการและ

เจาหนาที่ และตรวจสอบการปฏิบัตงิานของบุคลากรทุกคนเพื่อการพัฒนาการใหบริการที่ดีขึ้น (C1-C3)  
   (4) การปรับปรุงแกไข (A: act) ไดแก การปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรของ

ศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง (A3)  
  5) ดานบริหารจัดการ พบวา  
   (1) การวางแผน (P: plan) ไดแก การวางแผนการดําเนินงานใหชัดเจน และจัดประชุม

วางแผนใหผูใชบริการมีสวนในการวางแผน และวางแผนจัดทําแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
(P1-P3)  

   (2) การดําเนินงาน (D: do) ไดแก การดําเนินงานภายใตแผนการบริหารของเทศบาล
และแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราที่วางไวอยางตอเนื่อง (D1-D3)  

   (3) การตรวจสอบ (C: check) ไดแก การตรวจสอบการดําเนินงานใหตรงตามแผน และ
ใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินผลการดําเนินงาน และตรวจสอบการดําเนินงานใหอยูในแผน (C1-C3)  

   (4) การปรบัปรุงแกไข (A: act) ไดแก การปรับปรุงการใหสอดคลองกับผลการวิเคราะห
แผนพัฒนาศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา (A3)  
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง เปนการศึกษาแนวทาง การพัฒนาการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา โดยใชกระบวนการ PDCA และดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัยจํานวน 3 รอบ คือ รอบท่ี 1 

เปนการรวบรวมความเหมาะสมของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา รอบที่ 2 
เปนการสอบถามความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา รอบที่ 3 
เปนการสอบถามความคิดเห็นเพ่ือยืนยันคําตอบของแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

โดยผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิดขอบขายการบริหารตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการดําเนินงานหองสมุด
มีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรูมาเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยได
กําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (quota sample) คือ ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู 

จํานวน 1 คน โดยเลือกตัวอยางแบบแบบเจาะจง รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู 
จํานวน 1 คน โดยการเลือกตัวอยางแบบแบบเจาะจง ผูอํานวยการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยาน
การเรียนรู จํานวน 3 จังหวัด 3 คน โดยการเลือกตัวอยางแบบแบบเจาะจง ผูอํานวยการสํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัย จํานวน 5 แหง 5 คน โดยการเลือกตัวอยางแบบแบบเจาะจง นักวิชาการดานการบริหาร
อุทยานการเรียนรู จํานวน 9 คน โดยการเลือกตัวอยางแบบแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
มี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามเพ่ือหาแนวทางการบริหารงานวิชาการ ใชในการเก็บขอมูล

รอบที่ 1 ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นมีทั้งหมด 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบกรอกขอมูลผูเชี่ยวชาญ ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับแนวการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถาม
เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา ใชเก็บขอมูลรอบที่ 2 และรอบที่ 3 

ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามมาจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ซึ่งมี 1 ตอน คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
ตอแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 1 คือ 
คามัธยฐานและการวิเคราะหเน้ือหา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2 คือ คามัธยฐานและคาพิสัย

ระหวางควอไทล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 3 คือ คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง กลุมตัวอยางคือ ผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 19 คน ซึ่งเลือกมาโดยใชเกณฑตอไปนี้ 1) ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณทํางานอุทยานการเรียนรูหรือหองสมุดอยางนอย 3 ป และมีจํานวน
ผูใชบริการเฉลี่ยตอวันจํานวน 300 คนขึ้นไป 2) รองผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู คุณวุฒิ

ระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณทํางานอุทยานการเรียนรูหรือหองสมุดอยางนอย 3 ป และ
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มีจํานวนผูใชบริการเฉลี่ยตอวันจํานวน 300 คนขึ้นไป 3) ผูอํานวยการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณทํางานอุทยานการเรียนรูหรือ

หองสมุดอยางนอย 3 ป และมีจํานวนผูใชบริการเฉลี่ยตอวันจํานวน 300 คนขึ้นไป 4) ผูอํานวยการ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณทํางานอุทยานการเรียนรู
หรือหองสมุดอยางนอย 3 ป และมีจํานวนผูใชบริการเฉลี่ยตอวันจํานวน 300 คนขึ้นไป 5) นักวิชาการ

ดานการบริหารสํานักงานอุทยานการเรียนรู คุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป มีประสบการณทํางาน
อุทยานการเรียนรูหรือหองสมุดอยางนอย 3 ป และมีจํานวนผูใชบริการเฉลี่ยตอวันจํานวน 300 คนข้ึนไป 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 3 ฉบับ ประกอบดวย ฉบับที่ 1 มีลักษณะ

เปนแบบสอบถามกึ่งปลายเปดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชสอบถามรอบที่หนึ่ง ฉบับที่ 2 
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งคําถามไดมาจากคําตอบ
ของแบบสอบถามรอบที่หนึ่ง และแสดงคามัธยฐานของคําตอบของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด และฉบับที่ 3 

มลีักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งคําถามมีลักษณะเชนเดียวกับ
ฉบับที่สอง แตจะแสดงคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
รวมท้ังคาํตอบในรอบที่สองของผูเชี่ยวชาญทานนั้นๆ ลงในแบบสอบถามดวย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ทั้งสามรอบ ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูล
และสถิติที่ใช มีดังนี้ 1) แบบสอบถามรอบที่หนึ่งคํานวณคามัธยฐานของแตละแนวทาง เกณฑในการพิจารณา
พิจารณาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา คือ 

คามัธยฐานของคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และการวิเคราะหเนื้อหาตามกรอบแนวคิด
ขอบขายการบริหารตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการดําเนินงานหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู 
2) แบบสอบถามรอบท่ีสองและรอบที่สามคํานวณคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของแตละแนวทาง 

เกณฑในการพิจารณาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ คามัธยฐานของคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัย
ระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 

 5.1.1 ดานกายภาพ ศูนยการเรียนรูตองวางแผนเพ่ือกําหนดสถานท่ีตั้งศูนยการเรียนรูฯ 
ใหอยูในจุดที่เปนยานชุมชน การคมนาคมสะดวก มีรถประจําทางผาน ใกลสถานศึกษา วางแผน 
การจัดทําปายบอกทางศูนยการเรียนรูฯ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเดินทางมาใชบริการไดสะดวก 

วางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในและภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ 
ใหมคีวามผอนคลาย ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใชแสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม 
วางแผนการจัดแบงพ้ืนที่ใชสอย (zoning) เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย 

การใชงานและลักษณะการใหบริการอยางชัดเจน ดานการดําเนินงาน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
จัดประชุมเพ่ือกําหนดเสนทางการเขาถึงศูนยการเรียนรูฯ สถานท่ีตั้งและจัดทําปายบอกทางใหเหมาะสม 
มีการมอบหมายใหสถาปนิกออกแบบภายในและภายนอกศูนยการเรียนรู ใหมีความผอนคลาย 

ปลอดโปรง สะอาดตา ใชแสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และจัดประชุมสนทนากลุม 
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นถึงพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะการใหบริการ
เพ่ือจัดแบงพ้ืนที่ใชสอย ดานการตรวจสอบ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราตองตรวจสอบการกอสรางอาคาร
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ใหตรงตามแบบ ตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมายในการใชงานศูนยการเรียนรูฯ 
ดานการปรับปรุงแกไข เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงถนนใหเชี่อมกับทางเขาศูนยการเรียนรูฯ 

ปรับปรุงสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในและภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใชงานของกลุมเปาหมาย และปรับปรุงใหมีพ้ืนที่ใชสอยตางๆ ใหตรงกับความตองการ
ของผูใชบริการ 

   5.1.2 ดานสาระและกิจกรรม ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราตองวางแผนจัดระบบตรวจสอบ
สื่อการเรียนรูใหเหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา ทําแผนการจัดหาสื่อการเรียนรูใหมี
ความสอดคลองตอความตองการที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของกลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

ตรงตามความตองการ และวางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูใหตรงกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย ดานการดําเนินงาน ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราดําเนินการตรวจสอบและ
รวบรวมสื่อการเรียนรูโดยจัดหมวดหมูอยางเปนระบบสะดวกตอการใชบริการ จัดสรรงบประมาณ

ในการจัดซื้อสื่อการเรียนรูเ พ่ือใหบริการตามแผน จัดและดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว 
ดานการตรวจสอบ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราตรวจสอบการใชบริการสื่อการเรยีนรูของกลุมเปาหมาย  
ตรวจสอบสื่อการเรียนรูใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ ตรวจสอบความสนใจเนื้อหา

กิจกรรมของกลุมเปาหมายของศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเนื่อง ดานการปรับปรุงแกไข ศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงการใหบริการสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับการใชบริการของกลุมเปาหมาย
เพ่ือความพึงพอใจ ปรับปรุงและจัดหาสื่อใหมที่ตรงกับรูปแบบสื่อที่กลุมเปาหมายใชบริการมาก และ

ปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงกับสิ่งที่กลุมเปาหมายสนใจ 
 5.1.3 ดานการบริการ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราวางแผนในการจัดระบบการใหบริการ
ที่เอ้ือตอการใชบริการดวยตนเองสําหรับผูใชบริการ กําหนดเปาหมายการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

ทันสมัย เที่ยงตรง ทําใหผูใชบริการพึงพอใจ วางแผนการใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใชและ
ผูยังไมเคยใชบริการ ดานการดําเนินงาน ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามีการกําหนดจุดใหบริการ
และจัดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกในการใชงานดวยตนเอง อาทิ ลิฟต บันได ตูยืมคืนหนังสืออัติโนมัติ 

คอมพิวเตอรสืบคนขอมูล เปนตน ใหบริการทุกจุดของศูนยการเรียนรูฯ ตามแผนเพ่ือใหผูใชบริการ
พึงพอใจ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราจัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใชและ
ผูยังไมเคยใชบริการ ดานการตรวจสอบ ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราตรวจสอบผลการบริการ

ใหสอดคลองกับความตองการและแสดงความเอ้ือตอผูใชบริการ ตรวจสอบการใหบริการของเจาหนาที่
ใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานใหตรงกับความพึงพอใจของผูใชบริการ
อยางตอเนื่อง ดานการปรับปรุงแกไข ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การใหบริการโดยเนนใหกลุมเปาหมายใชบริการดวยตนเองเปนหลักอยางตอเนื่อง พัฒนาคุณภาพ
การใหบริการของเจาหนาที่ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา ในการใหบริการอยางตอเนื่อง และ
ปรับวิธีการใหบริการเชิงรุกเพ่ือใหผูใชและผูยังไมเคยใชบริการศนูยการเรียนรูฯ มาใชบริการมากขึ้น  

 5.1.4 ดานบุคลากร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนในการจัดหาผูจัดการศนูยการเรียนรูฯ
ที่มคีวามสามารถเหมาะสม วางแผนจัดหาเจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับงานในศูนยการเรียนรูฯ 
และมีการจัดแผนอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯใหมีความรูความเขาใจ ทักษะ และ
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เจตคติที่ดีเกี่ยวกับหองสมุดมีชีวิต ดานดําเนินงาน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ
เพ่ือกํากับและควบคุมการดําเนินงาน จัดหาเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ 

และจัดอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับ
หองสมุดมชีีวิต ดานการตรวจสอบ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินผลการปฎิบัติงานของผูจัดการ
ศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเนื่อง มีการประเมินการปฎิบัติงานของเจาหนาที่แตละคนในการใหบริการ

ของศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเนื่อง และตรวจสอบการปฎิบัติงานโดยรวมของบุคลากรเพ่ือพัฒนาการ
ใหบริการที่ดียิ่งข้ึน ดานการปรับปรุงแกไข ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงการปฎิบัติงานของ
ผูจัดการศูนยการเรียนรูฯโดยเนนการทํางานเปนทีม และการเปนนักจัดการและประสานงานท่ีดี 

ปรับปรุงการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ของศูนยการเรียนรูฯ โดยเนนความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง  

 5.1.5 ดานการบริหารจัดการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดดําเนินงานศูนยเรียนรูฯ
ใหมีความชัดเจน จัดประชุมวางแผนใหผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน มีสวนรวมในการวางแผน 
การบริหารจัดการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาศูนยเรียนรูฯ ศูนยการเรียนรูฯ

ดําเนินงานตามแผนที่ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางไวอยางเครงครัด ดําเนินงานภายใต
แผนการบริหารจัดการที่ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนวางไว ใหสอดคลองพัฒนา
ตามแผนพัฒนาที่ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนไวอยางตอเนื่อง ดานการตรวจสอบ 

ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนอยางตอเนื่อ เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราจัดใหผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเนื่อง และตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ

อยางตอเนื่อง ดานการปรับปรุงแกไข ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามผลการวิเคราะหแผนดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ แกไขการดําเนินงานใหตอบสนองผลการประเมิน
การดําเนินงานที่ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนมีสวนรวมในการทําแผนและปรับปรุง

การดําเนินงานใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ  
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากผลการการศึกษาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี ้

  5.2.1 ดานกายภาพ แนวทางที่ผานการพัฒนาโดยใช เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
ในการวิจัยครั้งนี้มี 12 แนวทาง โดยผูวิจัยอภิปรายแนวทางที่ 3 เนื่องจากผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
ทีส่อดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด กลาวคือ มีคามัธยฐานเทากับ 5.00 ซึ่งไดแก วางแผน

ออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศภายในและภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯใหมีความผอนคลาย 
ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใชแสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม สอดคลองกับสํานักงาน
อุทยานการเรียนรู (2554, หนา 5) ไดกําหนดดําเนินงานอยูภายใตแนวคิดสําคัญ คือ การสรางบรรยากาศ
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ทีผ่อนคลายจากกฎเกณฑ เพ่ือใหเปนการเรียนรูท่ีเพลิดเพลิน รวมทั้งรูปแบบการตกแตงที่ทันสมัย
เขากับโลกสมัยใหม ทั้งนี้เนื่องจากกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมเยาวชน จึงใชแนวคิดการจัดพ้ืนที่ภายใน

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางผอนคลายและกระตือรือรนในการเรียนรูอยางไมมีขอบเขต สะทอนแนวคิด
การใหโอกาสและมีสวนรวมของผูใชบริการ สรางบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาแตกตางจากหองสมุดทั่วไป 
เพียรศิล สุตโต (2547, บทคัดยอ) ไดกลาววาการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อสารสนเทศและ

สิ่งอํานวยความสะดวกตองสวยงามทันสมัยมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผูใชบริการ 
ดวงใจ ไตรถาวรทรัพย (2549, บทคัดยอ) ศึกษาโครงการอุทยานการเรียนรูสําหรับคนรุนใหม 
วัตถุประสงคเพ่ือเปนโครงการเพ่ือประชาชน ที่มีการผสมผสานสวนพ้ืนที่ใชสอยตางๆ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของชุมชนอันไดแก หองสมุด หองนิทรรศการ ชมรมตางๆ เปนตน ทําใหโครงการ
เปนแหลงการเรียนรูรวมสมัย เปนการเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของสังคมที่มีตอหองสมุดแบบดั้งเดิม
ที่มีการใหบริการความรูเพียงหนังสือ และบรรยากาศที่เครงเครียดเปนทางการ ใหเปนสถานที่ที่สามารถ

ศึกษาหาความรูไดอยางเพลิดเพลิน มีบรรยากาศท่ีสามารถอานหนังสือไดอยางผอนคลาย และมีพื้นที่
ทีส่ามารถประกอบกิจกรรมสรางสรรคตางๆ ตลอดจนเปนพ้ืนท่ีที่สามารถมาพักผอนหยอนใจในยามวางได 
การออกแบบ คํานึงถึงบรรยากาศของหองสมุดและลานกิจกรรมอันเปนสถานที่สงเสริมการเรียนรู

เปนสําคัญ และสะทอนแนวความคิด nature and movement จึงออกแบบใหเปนหองสมุดท่ีสามารถ
อานหนังสือในบรรยากาศที่ผอนคลายหลากหลายรูปแบบ มีบรรยากาศของธรรมชาติ หนังสือ และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สงเสริมการเรียนรูสอดแทรกอยูตามสวนตางๆ จริยา อนอารี (2551, บทคัดยอ) 

ไดศึกษาและกําหนดแนวทางในการพัฒนาหองสมุดประชาชน ในดานการพัฒนาอาคารสถานที่ 
จําเปนตองตอบสนองความตองการของผูใชบริการ มีบรรยากาศที่สามารถอานหนังสือและทํากิจกรรม
ไดอยางผอนคลาย เพลิดเพลิน ชานนท โกมลมาลย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาโครงการวิจัย

การติดตามผลการดําเนินงาน โครงการหองสมุดเด็กไทยคิด สรุปผลการศึกษาวิจัยและประเมินผล
การดําเนินงานตามแนวคิดการประเมินโดยอาศัยกรอบ PDCA สรุปผลการศึกษาวิจัยวาจุดแข็ง
โครงการหองสมุดไทยคิดคือ การจัดพ้ืนที่และทรัพยากรใหเหมาะสมเพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ 

การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมจึงเปนสวนสําคัญที่ดึงดูดใหเขารวม สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เชน เด็กและเยาวชนสนใจการอานมากขึ้น  
 5.2.2 ดานสาระและกิจกรรม แนวทางที่ผานการพัฒนาโดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง

ในการวิจัยครั้งนี้มี 12 แนวทาง โดยผูวิจัยอภิปรายแนวทางที่ 3 เนื่องจากผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
ทีส่อดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด กลาวคือ มีคามัธยฐานเทากับ 5.00 ซึ่งไดแก แนวทาง
วางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรูใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย สอดคลองกับ 

เพียรศิล สุตโต (2547, บทคัดยอ) การจัดกิจกรรมเสริมการอาน การจัดนิทรรศการวันสําคัญตองสามารถ
ใชเทคโนโลยีใหมมาใชประกอบชวยใหผูใชบริการสามารถคนหาไดอยางรวดเร็ว จัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม จัดสื่อสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกสวยงามทันสมัยมีประสิทธิภาพ

ตรงตามความตองการของผูใชบริการ หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย (2547, บทคัดยอ) ไดสรุปผลการวิจัย
พบวา สภาพการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดประชาชนวาหองสมุดประชาชนใชตัวอาคาร
หองสมุดประชาชนเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพราะประหยัดคาใชจาย 
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ในเรื่องสถานท่ีระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในแตละครั้งสวนใหญใชเวลา 1 วันทําการ  
(7-8 ชั่วโมง) ปจจัยสําคัญท่ีสุดตอการกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการอานคือ

รูปและเนื้อหาของกิจกรรมมุงสงเสริมการอานที่จัดมีการวางแผนการจัดกิจกรรม โดยภาพอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมมุงเสริมการอานในดานบริหารงานมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานวัสดุอุปกรณดานบุคลากรและดานความสัมพันธตามลําดับมีการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรม

สงเสริมการอานโดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาแตละรูปแบบกิจกรรมพบวา รูปแบบ
กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติมากที่สุดคือการจัดนิทรรศการ รองลงมาคือ หองสมุดเคลื่อนที่และการแนะนํา
หนังสือตามลําดับการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาวิธีการ

ประเมินพบวา วิธีท่ีนํามาใชมากที่สุดคอืเก็บสถิติจํานวนผูเขารวมกิจกรรม รองลงมาคือใชแบบสอบถาม
และใชกลองรับความคิดเห็นตามลําดับมีปญหาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางโดยมีปญหาดานผูเขารวมกิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานงบประมาณดานวัสดุ

อุปกรณตามลําดับบรรณารักษหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร” ไดมีการปฏิบัติตามรูปแบบ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานสูงกวาบรรณารักษหองสมุดประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ปญหาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเมื่อเปรียบเทียบตามประเภทของหองสมุด

ประชาชนโดยภาพรวมและหลายดานพบวา หองสมุดประชาชนที่แตกตางกันมีปญหาในการสงเสริม
การอานไมแตกตางกัน ดวงใจ ไตรถาวรทรัพย (2549, บทคัดยอ) การหมุนเวียนกิจกรรมในบริเวณ
ลานสานฝน ทําใหเกิดความหลากหลายและเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีความสนใจตางกันได ชานนท 

โกมลมาลย (2553,บทคัดยอ) ไดศึกษาโครงการวิจัยการติดตามผลการดําเนินงาน โครงการหองสมุด
เด็กไทยคิด ระยะท่ี 1 โดยใชเครื่องมือแผนที่ผลลัพธเชิงประยุกตมาเปนกรอบในการสรุปผลการศึกษาวิจัย
และประเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิดการประเมินโดยอาศัยกรอบ PDCA โดยกลาวไววา 

การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูและรักการอานของหองสมุดแตละแหงพบขอนาสนใจดังนี้ หองสมุดไทยคิด 
จังหวัดสระบุรีออกแบบกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือสงเสริม การพัฒนาเด็ก หองสมุดไทยคิด จังหวัด
สิงหบุรีใชการผสมผสานกิจกรรมตางๆ ของหองสมุดเขาไวกับกิจกรรมของโรงเรียน เปนตน ในขณะที่

หองสมุดแหงอ่ืนๆ ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยูบาง ทวากิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกพื้นที่ ยกเวน 
หองสมุดไทยคิด จังหวัดสระบุรี ยังไมมีความหลากหลาย และขาดความตอเนื่องทําใหไมไดรับความสนใจ
จากกลุมผูใชบริการ สมจินตนา ชังเกตุ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบหองสมุดชุมชน

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยไดศึกษากิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของหองสมุดชุมชน
ในประเทศ ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมการอานและวาดภาพ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมของ
หองสมุดชุมชนในตางประเทศ ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมการอาน การเลานิทาน การจัดทําเว็บไซต 

ประวัตชิุมชน การวาดภาพ มีหองสมุดเคลื่อนที่ในรูปรถใหบริการตามชุมชน เครือขายมาจากสมาชิก 
และขาราชการที่เกษียณอายุ สวนอาสาสมัครมาจากเยาวชนที่อยูในชุมชนซึ่งเนนจัดสาระและกิจกรรม
ที่เขาถึงและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย  

  5.2.3 ดานการบริการ แนวทางท่ีผานการพัฒนาโดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
ในการวิจัยครั้งนี้มี 11 แนวทาง โดยผูวิจัยอภิปรายแนวทางที่ 6 เนื่องจากผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
ทีส่อดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด กลาวคือ มีคามัธยฐานเทากับ 5.00 ซึ่งไดแก แนวทาง
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จัดทีมใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใชและผูยังไมเคยใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ จารุวรรณ 
สินธุโสภณ (2547, บทคดัยอ) ไดกลาวไววาเจาหนาที่ผูใหบริการ ปฏิบัติการบริการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ

ดวยความเต็มใจ มีการจัดบริการตางๆ อยางกวางขวาง เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนและการอาน 
มีผูบริหารที่ตระหนักในความสําคัญของหองสมุดสงเสริมและสนับสนุนการ ดําเนินงานดานงานบริการ
ใหกาวหนา ชานนท โกมลมาลย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาโครงการวิจัยการติดตามผลการดําเนินงาน 

โครงการหองสมุดเด็กไทยคิด ระยะที่  1 โดยใชเครื่องมือแผนท่ีผลลัพธเชิงประยุกตมาเปน
กรอบในการสรุปผลการศึกษาวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิดการประเมินโดยอาศัย
กรอบ PDCA โดยไดกลาวถึงประเด็น การใหบริการ วาในประเด็นนี้เปนจุดแข็งโครงการหองสมุดไทย

คิดเลยก็วาได เนื่องจากหองสมุดทุกแหงลวนใหความสําคัญกับการใหบริการ ทุมเทพลังของเจาหนาท่ี
และทรัพยากรเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ เชน กระบวนการคัดเลือกหนังสือ สื่อและอุปกรณ 
การใหบริการหนังสือ สื่อและอุปกรณเรียนรู และที่สําคัญการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม

ดึงดูดใหเขารวม การเก็บ รวบรวมขอมูลพ้ืนที่สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงการใหบริการของหองสมุด
ซึ่งมีผลทางตรงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เชน เด็กและเยาวชนสนใจการอาน
มากขึ้น มีความรับผิดชอบตอตนเองและมีระเบียบวินัยมากขึ้น มีผลตอการกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก

มากขึ้น ทั้งนี้และทั้งนั้นประเด็นการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูและรักการอานของหองสมุดแตละแหง
พบขอนาสนใจดังนี้ หองสมุดไทยคิด จังหวัดสระบุรี ออกแบบกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือสงเสริม 
การพัฒนาเด็ก หองสมุดไทยคิด จังหวัดสิงหบุร ีใชการผสมผสานกิจกรรมตางๆ ของหองสมุดเขาไวกับ

กิจกรรมของโรงเรียน เปนตน ในขณะที่หองสมุดแหงอ่ืนๆ ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยูบาง 
ทวากิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกพื้นที่ ยกเวนหองสมุดไทยคิด จังหวัดสระบุรี ยังไมมีความหลากหลาย และ
ขาดความตอเนื่องเปนกระบวนการ อยางไรก็ดี ประเด็นการใหบริการนี้ก็มีขอที่ยังตองไดรับการหนุนเสริม

โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนากลไกเครือขาย/ภาคีการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของและ
การพัฒนารูปแบบและการขยายผลซึ่งอยูในสวนการใหบริการดวยเชนกัน คณะผูวิจัยพบวา 
ทั้งสองประเด็นในทุกพื้นที่ตองไดรับการหนุนเสริมทั้งหนวยงานที่ปรึกษา TK Park และหนวยงานใน

พ้ืนที่ เชน อบต. เทศบาล แหลงทุนตางๆ ที่สนับสนุนหองสมุดไทยคิด อมรรัตน นาคะโร (2557, 
บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหองสมุดพบวา บุคลากรทุกฝายกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน  
และผูบริหารหองสมุดถายทอดวิสัยทัศนสูผูปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการและการใหบริการของหองสมุดเพ่ือตอบสนองความตองการพรอมเขาถึงกลุมเปาหมาย
อยางตรงจุด หองสมุดจําเปนตองใหความสําคัญกับการเรียนรูเปนทีม บุคลากรสามารถมองภาพรวม
ของการทํางานทั้งหมดไดอยางเปนระบบ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธในสวนงานตางๆ 

ไดมีการกําหนดข้ันตอนการดาํเนินงานไวอยางชัดเจน โดยมุงเนนกระบวนการตามวงจรคณุภาพ PDCA 
  5.2.4 ดานบุคลากร แนวทางท่ีผานการพัฒนาโดยใช เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
ในการวิจัยครั้งนี้มี 12 แนวทาง โดยผูวิจัยอภิปรายแนวทางที่ 12 เนื่องจากผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

ทีส่อดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด กลาวคือ มีคามัธยฐานเทากับ 5.00 ซึ่งไดแก แนวทาง
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพียรศิล สุตโต (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการจัดระบบงานหองสมุด
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ประชาชนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบวา สภาพบุคลากร
ที่มีอยูไมสอดคลองกับปริมาณงานมีความรูและประสบการณดานจัดระบบงานหองสมุดไมเพียงพอ  

หลังจากไดรับการพัฒนาโดยใชกลยุทธการศึกษาดูงาน การมอบหมายงานใหปฏิบัติและการนิเทศภายใน
ปรากฎวาการดําเนินงานครอบคลุมงานทั้ง 3 ดาน ไดแก งานดานการบริการหองสมุดประชาชนมีการ
กําหนดเปาหมายการวางแผนงานมีการรายงานผลการดําเนินงานและสถิติตางๆ ดานงานบริการ

การยืม-คืนหนังสือสื่อสารสนเทศเปนไปตามขั้นตอนการยืมคืนตามระเบียบหลักการจัดแบบทศนิยมบิวอ้ี
ดานงานเทคนิคมีความรูในดานงานคัดเลือกหนังสือ  และสื่อทักษะในการซอมแซมหนังสือที่ชํารุดและ
มกีารจัดหาสื่อหนังสือที่ทันสมัยแตยังขาดเทคโนโลยีมาชวยในการดําเนินงานใหเกิดความรวดเร็วสะดวก

จึงตองพัฒนาในวงที่ 2 หลังจากไดใชกลยุทธในการนิเทศภายใน พบวา ผูรวมศึกษามีความรูความเขาใจ
ในการบริหารงานหองสมุดมีการรวมกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนภารกิจภายใตกรอบปจจัยในการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งข้ึนดานงานบริการ และกิจกรรมผูรวมศึกษามีความสามารถจัดหนังสือ

สิ่งพิมพสารสนเทศทรัพยากรสารนิเทศตางๆ ตามหมวดหมูสากลนิยมมีการบริการอานและศึกษาความรู
ดานงานเทคนิคผูรวมศึกษามีความสามารถและมีทักษะในการสํารวจการจัดหาสื่อหนังสือสารนิเทศ
การจัดกิจกรรมเสริมการอานการจัดนิทรรศการวันสําคัญและสามารถใชเทคโนโลยีใหมมาใชประกอบ

ชวยใหผูใชบริการสามารถคนหาไดอยางรวดเร็ว จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม จัดสื่อสารสนเทศและ
สิ่งอํานวยความสะดวกสวยงามทันสมัยมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของผูใชบริการ ชานนท 
โกมลมาลย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาโครงการวิจัยการติดตามผลการดําเนินงาน โครงการหองสมุด

เด็กไทยคิด ระยะที่ 1 โดยใชเครื่องมือแผนท่ีผลลัพธเชิงประยุกตมาเปนกรอบในการสรุปผลการศึกษา 
วิจัยและประเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิดการประเมินโดยอาศัยกรอบ PDCA กลาวคือ ประเด็น
การมีแผนการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตอเนื่องที่ชัดเจน และการสื่อสารภายในและ

ภายนอกจากผลการ ติดตามภายในกรณีนี้หากองคกรในมีแผนการพัฒนาบุคลากรและมีกิจกรรม
ทีเ่ปนการพัฒนาบุคลากรจริง เชน การพัฒนาบรรณารักษ การสงบรรณารักษไปศึกษาดูงาน การจัดอบรม
บรรณารักษโดย TK Park อยางตอเนื่อง รวมไปถึงการสรางระบบการสื่อสารภายในองคกร

เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและนําไปสูการพัฒนาองคกร อมรรัตน นาคะโร (2557, บทคัดยอ) 
ไดศกึษารูปแบบการบริหารจัดการหองสมุดพบวา สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของหองสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏในปจจุบัน ประกอบดวย 1)  ดานความรอบรูและเชี่ยวชาญของบุคคล (personal 

mastery) พบวา บุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูอยูเสมอ ทําใหมีความรู
ความสามารถดานทักษะวิชาชีพในระดับหนึ่ง ผูบริหารมีนโยบายใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เพ่ือพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะของตําแหนง 2) ดานรูปแบบความคิด (mental models) 

พบวา บุคลากรมีรูปแบบการคิดตามกรอบวิชาชีพของตนเอง มีความพรอมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
หนวยงานอ่ืนๆ และจะปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และความเชื่อดวยขอมูลใหมๆ 3) ดานวิสัยทัศนรวม 
(shared vision) พบวา บุคลากรทุกฝายกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน และผูบริหารหองสมุดถายทอดวิสัยทัศน

สูผูปฏิบัติงาน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของหองสมุด 
4) ดานการเรียนรูเปนทีม (team learning) พบวา หองสมุดใหความสําคัญกับการเรียนรูเปนทีม 
โดยมีลักษณะการเรียนรูงานแบบขามสายงาน และเรียนรูการทํางานแบบโครงการ 5) ดานการคิด
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อยางเปนระบบ (systems thinking) พบวา บุคลากรสามารถมองภาพรวมของการทํางานทั้งหมดได
อยางเปนระบบ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธในสวนงานตางๆ ไดมีการกําหนดขั้นตอน

การดําเนินงานไวอยางชัดเจน โดยมุงเนนกระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 5.2.5 ดานการบริหารจัดการ แนวทางที่ผานการพัฒนาโดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
ในการวิจัยครั้งนี้มี 12 แนวทาง โดยผูวิจัยอภิปรายแนวทางที่ 12 เนื่องจากผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

ทีส่อดคลองกันวามีความเหมาะสมมากที่สุด กลาวคือ มีคามัธยฐานเทากับ 5.00 ซึ่งไดแก แนวทาง
ศูนยการเรียนรูฯปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ 
ชานนท โกมลมาลย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาโครงการวิจัยการติดตามผลการดําเนินงาน โครงการ

หองสมุดเด็กไทยคิด ระยะที่ 1 โดยใชเครื่องมือแผนที่ผลลัพธเชิงประยุกตมาเปนกรอบในการสรุปผล
การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานตามแนวคิดการประเมินโดยอาศัยกรอบ PDCA 
โดยไดแบงกรอบประเด็นหลักในการวิเคราะห 3 ประเด็น ไดแก 1) การใหบริการและการดําเนินงาน 

2) การบริหารโครงการ และ 3) การบริหารองคกร โดยทั้ง 3 ประเด็น มุงไปสูเปาหมายสูงสุด คือ 
ผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กในฐานะผูใชบริการ ซึ่งในแตละประเด็นมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
1) การใหบริการและการดําเนินงาน อาจกลาวไดวาในประเด็นนี้เปนจุดแข็งโครงการหองสมุดไทย

คิดเลยก็วาได เนื่องจากหองสมุดทุกแหงลวนใหความสําคัญกับการใหบริการ ทุมเทพลังและทรัพยากร
เพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ เชน กระบวนการคัดเลือกหนังสือ สื่อและอุปกรณ การใหบริการ
หนังสือ สื่อและอุปกรณเรียนรู และที่สําคัญการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมดึงดูดใหเขารวม 

การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงการใหบริการของหองสมุดซึ่งมีผลทางตรง
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เชน เด็กและเยาวชนสนใจการอานมากขึ้น 
มคีวามรับผิดชอบตอตนเอง และมีระเบียบวินัยมากขึ้น มีผลตอการกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก

มากขึ้น ท้ังนี้และทั้งนั้นประเด็นการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูและรักการอานของหองสมุดแตละแหง
พบขอนาสนใจดังนี้ หองสมุดไทยคิด จังหวัดสระบุรี ออกแบบกิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อสงเสริม
การพัฒนาเด็ก หองสมุดไทยคิด จังหวัดสิงหบุร ีใชการผสมผสานกิจกรรมตางๆ ของหองสมุดเขาไวกับ

กิจกรรมของโรงเรียน เปนตน ในขณะที่หองสมุดแหงอ่ืนๆ ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยูบาง 
ทวากิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกพ้ืนท่ี ยกเวน หองสมุดไทยคิด จังหวัดสระบุรี ยังไมมีความหลากหลาย และ
ขาดความตอเนื่องเปนกระบวนการ อยางไรก็ดี ประเด็นการใหบริการนี้ก็มีขอที่ยังตองไดรับการหนุน

เสริมโดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนากลไกเครือขาย/ภาคีการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของและ
การพัฒนา รูปแบบและการขยายผลซึ่งอยูในสวนการใหบริการดวยเชนกัน คณะผูวิจัยพบวาทั้งสองประเด็น
ในทุกพื้นที่ตองไดรับการหนุนเสริมทั้งหนวยงานที่ปรึกษา TK Park และหนวยงานในพ้ืนที่ เชน อบต. 

เทศบาล แหลงทุนตางๆ ที่สนับสนุนหองสมุดไทยคิด 2) การบริหารโครงการ การบริหารโครงการ
หองสมุดไทยคิดเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินงานและพัฒนาโครงการในระยะยาว อาจกลาวไดวา 
หากโครงการหองสมุดไทยคิดมีความสําเร็จอยางสูงในประเด็นการ ใหบริการและผลทางบวกตอเด็ก

และเยาวชนผูใชบริการ ทวาการบริหารโครงการนั้นกลับไมพบวา หองสมุดไทยคิดในแตละแหงสราง
หรือพัฒนาระบบบริหารโครงการเพื่อนําสูความยั่งยืนของโครงการมากนัก ประกอบกับสวนกลาง 
TK Park เองก็มีบทบาทเพียงผูริเริ่ม ผูประสานงานและ ประสานทรัพยากรโครงการ ในระยะตนเทานั้น 
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ดวยเหตุนี้ ในสวนของการบริหารโครงการเริ่มตั้งแตกระบวนการวางแผนงาน เปาหมายและ
ยุทธศาสตรรวม การแสวงหาเครือขายและการเชื่อมโยงกับบริบทเชิงพื้นที่ที่หองสมุดแตละแหง

ยังทําไดไมดีนักเพราะโครงการหองสมุดไทยคิดมีรูปแบบที่ตายตัวอาจมีสวนที่ละเลยประเด็น
ความสอดรับกับพื้นที่แมแตประเด็นการสรางระบบการจัดการ งบประมาณ ระบบการติดตามประเมินผล 
ระบบการนิเทศงานจากสวนกลาง และระบบการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเปนการปรับปรุง/

พัฒนาโครงการ ทั้งสี่ระบบนี้ตองมีการจัดการ เชน ตองใหความสําคัญระบุไวในแผนบริหารงานของ
องคกร หรือมีการกําหนดกลไกรองรับท่ีชัดเจน ทวาในความเปนจริงมีเพียง หองสมุดไทยคิด จังหวัด
สระบุรี ที่ระบุการพัฒนาระบบทั้งงบประมาณการติดตามภายในไวในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพุกราง 

ป พ.ศ. 2552-2554 ในขณะที่หองสมุดอ่ืนๆ ยังไมไดกําหนดชัดเจน มีบางแหงใหหองสมุดไทยคิดเปน 
“งานฝาก” ในภารกิจประจําโดย จัดสรรงบประมาณบริหารจัดการ การจัดวางกําลังคนจํานวนนอย
ซึ่งยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้น ในประเด็นการบริหารโครงการหองสมุดไทยคิด

จึงมีความนาเปนหวงตอการพัฒนา โครงการในระยะยาว รวมไปถึงความยั่งยืนของโครงการ
ซึ่งหากสวนกลาง TK Park หรือ แหลงทุน สนับสนุนลดการสนับสนุนลงไปยอมสงผลกระทบอยางสูง
ตอโครงการหองสมุดไทยคดิของแตละพื้นที่อยางแนนอน 3) การบริหารองคกร แมวาการบริหารองคกร

จะเปนเรื่องใหญ แตคณะผูวิจัยจะวิเคราะหเจาะลึกในประเด็นการบริหารองคกรที่สัมพันธโครงการ
หองสมุดไทยคิด กลาวคือ ประเด็นการมีแผนการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตอเนื่อง
ทีช่ัดเจน และการสื่อสารภายในและภายนอกจากผลการ ติดตามภายในกรณีนี้หากองคกร

มีแผนการพัฒนาบุคลากรและมีกิจกรรมที่เปนการพัฒนาบุคลากรจริง เชน การพัฒนาบรรณารักษ 
การสงบรรณารักษไปศึกษาดูงาน การจัดอบรมบรรณารักษโดย TK park อยางตอเนื่อง รวมไปถึง
การสรางระบบการสื่อสารภายในองคกรเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและนําไปสูการพัฒนา

องคกร สมจินตนา ชังเกตุ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบหองสมุดชุมชนเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงคศึกษาใน 3 ดาน ดังนี้ 1) สภาพการดําเนินงานโดยทั่วไปของ
หองสมุดชุมชนทั้งในและตางประเทศ 2) ศึกษากิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของหองสมุด

ชุมชน 3) พัฒนารูปแบบหองสมุดชุมชนพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยผลการวิจัยพบวา 
1) สภาพการดําเนินงานโดยทั่วไปของหองสมุดชุมชนในประเทศ มีสภาพที่ตั้งอยู ใกลชุมชน 
เปนอาคารเอกเทศ ชั้นเดียวและสองชั้น มีเจาหนาที่บริการ 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ซึ่งไมใชวุฒิทางบรรณารักษ สื่อวัสดุ และอุปกรณคอนขางนอย เปดใหบริการในเวลาราชการ สภาพ
การดําเนินงานหองสมุดชุมชนในตางประเทศมีจุดมุงหมายใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต และ
เนนการใหบริการ โดยเทาเทียมและทั่วถึง สภาพที่ตั้งอยูใกลถนน เปนอาคารนิเทศ ตั้งอยูในหางสรรพสินคา 

แหลงชุมชน เชนตลาด มีการประเมินผลการดําเนินงาน 2) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ในประเทศ ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมการอานและวาดภาพ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมของ
หองสมดุชุมชนในตางประเทศ ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมการอาน การเลานิทาน การจัดทําเว็บไซด 

ประวัติชุมชน การวาดภาพ มีหองสมุดเคลื่อนที่ในรูปรถใหบริการตามชุมชน เครือขายมาจากสมาชิก 
และขาราชการที่เกษียณอายุ สวนอาสาสมัครมาจากเยาวชนที่อยูในชุมชน 3. การบริหารรูปแบบของ
หองสมุดชุมชนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีรูปแบบที่ประกอบดวย ดานโครงสรางทางกายภาพ 
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เปนอาคารชั้นเดียวและสองชั้น ตั้งอยูใกลชุมชน ในระยะทาง 100 เมตร ดานการบริหารจัดการ 
ใชการบริหารแบบมีสวนรวม งบประมาณมาจากการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มีเครือขายหองสมุด มีอาสาสมัครหองสมุดชวยงานดานการประชาสัมพันธและการใหบริการ 
ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย การสงเสริมการอาน หองสมุดเคลื่อนที่ 
การสงเสริมอาชีพที่เปนอัตลักษณของชุมชน และดานการประเมินผลการดําเนินงาน นําการประเมิน

แบบมีสวนรวมมาใชในการประเมิน ประเมินอยางตอเนื่องและมีการรายงานผลดําเนินงานตอชุมชน 
อมรรัตน นาคะโร (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการบริหารจัดการหองสมุดพบวา สภาพ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในปจจุบัน ประกอบดวย 

1) ดานความรอบรูและเชี่ยวชาญของบุคคล (personal mastery) พบวา บุคลากรมีความกระตือรือรน
ที่จะศึกษาหาความรูอยูเสมอ ทําใหมีความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพในระดับหนึ่ง ผูบริหาร
มีนโยบายใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะของตําแหนง 

2) ดานรูปแบบความคิด (mental models) พบวา บุคลากรมีรูปแบบการคิดตามกรอบวิชาชีพของ
ตนเอง มคีวามพรอมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นๆ และจะปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ 
และความเชื่อดวยขอมูลใหมๆ 3) ดานวิสัยทัศนรวม (shared vision) พบวา บุคลากรทุกฝายกําหนด

วิสัยทัศนรวมกัน และผูบริหารหองสมุดถายทอดวิสัยทัศนสูผูปฏิบัติงาน เพื่อนําไปเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของหองสมุด 4) ดานการเรียนรูเปนทีม (team learning) 
พบวา หองสมุดใหความสําคัญกับการเรียนรูเปนทีม โดยมีลักษณะการเรียนรูงานแบบขามสายงาน 

และเรียนรูการทํางานแบบโครงการ 5) ดานการคิดอยางเปนระบบ (systems thinking) พบวา 
บุคลากรสามารถมองภาพรวมของการทํางานท้ังหมดไดอยางเปนระบบ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ
ในสวนงานตางๆ ไดมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไวอยางชัดเจน โดยมุงเนนกระบวนการตามวงจร

คุณภาพ PDCA 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
    จากผลการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1) ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราทําเสนอผลการวิจัยแกนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา
เพ่ือนําแนวทางบริหารศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราไปปรับใชในการบริหารงาน 

  2) ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราหรือหองสมุดที่เก่ียวของกับการบริหารงานหองสมุด
มีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรูสามารถนําผลการวิจัย แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา ทั้ง 5 ดาน แตละดานไปใชเปนแนวทางการบริหารตามหลัก PDCA 

  3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เก่ียวของที่มีแนวคิดในการสราง
ศูนยการเรียนรูหรือหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู สามารถใชแนวทางการบริหารดานกายภาพ
ไปใชในการเตรียมการกอสรางอาคาร 
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  4) เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และผูบริหารหนวยงานสามารถนําผลการวิจัยในดานบุคลากร 
และดานการบริหารจัดการ ไปใชวางแผน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  5) บุคลากรในศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิง เทราหรือหองสมุดที่ เ ก่ียวของกับ
การบริหารงานหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู สามารถนําแนวทางในดานสาระกิจกรรม 
และดานการบริการ มาพัฒนาการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

    5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรมีการวิจัยการพัฒนาแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราทุกดาน 
ซึ่งอาจจะใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงโดยใชวิธีการประชุมกลุม (focus groups)  

  2) ควรมีการวิจัยเชิงสํารวจกอนและหลังการใชแนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู
เมืองฉะเชิงเทรา 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

124 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 
1. นายราเมศ พรหมเย็น  ผูอํานวยการสํานักงานอุทยานการเรียนรู 
2. ดร.ทัศนัย วงศพิเศษกุล  รองผูอํานวยการสาํนักงานอุทยานการเรียนรู 
3. นางผองศรี ปยะยาตัง  ผูอํานวยการหองสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง 
4. นางสาวราตรี คุมญาติ  ผูอํานวยการอุทยานการเรียนรูระยอง RK park 
5. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ   ผูอํานวยการอุทยานการเรียนรูสมุทรสาคร SK park 
6. นางประภาพร พิมพพาศรภีริมย  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 
7. นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
8. นายสุพัฒนพงศ พงษชมพร  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
9. รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม  ผูอํานวยการสาํนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
10. ดร.ธนกร หวังพิพัฒนวงศ  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
11. นางสาวรินศิริ ทองคํา  นักวิชาการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู 
12. รศ.พวา พันธุเมฆา นักวิชาการหองสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู 
13. รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ  นักวิชาการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู  
14. นางนิภาพร พุมกล่ัน นักวิชาการหองสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู  
15. นางสาวนลินี เกียรติอุมสม  นักวิชาการหองสมุดมีชีวติรูปแบบอุทยานการเรียนรู  
16. นายเจริญ จําลองพิมพ  นักวชิาการดานนโยบายและแผนสาํนักงานอุทยานการเรียนรู 
17. นางศกุนตลา สุขสมัย  นักวิชาการดานนโยบายและแผนสํานักงานอุทยานการเรียนรู 
18. นายจําลอง รัชวัตร  นักวิชาการดานนโยบายและแผนสํานักงานอุทยานการเรียนรู 
19. นายเรวฒัน แจมจบ  นักวชิาการหองสมุดมีชีวิตรปูแบบอุทยานการเรียนรู 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
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การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 
เกณฑการประเมินมีดังน้ี 
 ไดคะแนน  +1 แนใจวาขอคาํถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ไดคะแนน    0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 ไดคะแนน   -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
 

สูตร IOC  
N

R    

IOC แทน  คาดัชนีความสอดคลอง 
           R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

    N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 เกณฑการตัดสิน 
        คา  IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.6 ขอคําถามน้ันใชได 
        คา  IOC ที่คํานวณไดตํ่ากวา 0.6 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 
                             แกไขใหมใหดีขึ้น  
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แบบสอบถาม รอบที่ 1 
(สําหรับรวบรวมแนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา) 

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  
สงักัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับบนี้วตัถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทานผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
วามีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มาก นอย
เพียงใด 

2. ใหทานโปรดพิจารณาแนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราวามี 
ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัตกิารบริหารงานของศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มาก นอยเพียงใด 
และโปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

3. ทานยงัสามารถเพิ่มเติมแนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราลงใน 
สวนทายของแตละดานลงในชองอ่ืนๆ ได 

4. หากทานเห็นวาควรปรับปรุงขอความใดแลว กรุณาเขียนขอความที่ทานเห็นวาเหมาะสม 
กวาลงในชองหมายเหตุ 

5. แบบสอบถามชุดน้ีแบงออกเปน 2 ตอน ดังตอไปนี้ 
ตอนที่ 1 แบบกรอกขอมูลผูเช่ียวชาญ 
ตอนที ่2 ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

 
ขอขอบพระคุณทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามใหในครั้งนี้ 
 
 
        (นายดนย ทักศินาวรรณ) 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
        (ผูวิจัย) 
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ตอนที่ 1  
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทานใหครบทุกขอ 
 1) เพศ 
  (  ) ชาย 
  (  ) หญิง 
 2) อายุ 

(  )  ต่ํากวา 30 ป    
(  )  30-40 ป 
(  )  41-50 ป    
(  )  51-60 ป 

 3) ตาํแหนง 
  (  ) ผูบริหาร 
  (  ) รองผูบริหาร 

(  ) นักวิชาการ 
  (  ) อื่นๆ 
 4) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  (  ) มากกวา 5-10 ป 
  (  ) มากกวา 10 ป 
 5) วุฒิการศกึษา 
  (  ) ระดับปริญญาโท 
  (  ) ระดับปริญญาเอก 
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ตอนที่ 2  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

คําชี้แจง ขอใหทานโปรดพิจารณาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราของแตละขอ
วามีความเหมาะสม ในการที่จะนําไปใชกําหนดเปนกรอบในการพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มาก นอยเพียงใด แลวโปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยมีเกณฑกําหนด ดงัน้ี 
 คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมมากที่สุด 

คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมมาก 

คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมนอย 

คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
 โดยลักษณะของแบบสอบถามยึดกรอบการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (plan) ไดแก การเตรียมการไวลวงหนาเพื่อจะทํางานใหสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปาหมาย จัดทําแผนตามเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ และการประเมินผล  

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินตามแผน (do) ไดแก การดําเนินงานตอเนื่องจากการวางแผน 
การบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีการอบรม ประชุมชี้แจง มอบหมายผูรับผิดชอบ และ
ใหการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร และดําเนินการนิเทศ แนะนํา กํากับ ติดตาม เพื่อให
งานเปนไปตามแผนที่กําหนด  

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (check) ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา โดยจัดใหมีการประเมินผลตามแผนที่กําหนด วิเคราะหปญหาและ
สาเหตุที่เก่ียวของจากการเปรียบเทียบระหวางเปาหมายกับการดําเนินตามแผน เพื่อจะทราบวา
ตองปรับปรุงแกไขอยางไร  

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไข (act) ไดแก การนําผลการวิเคราะหปญหาและสาเหตุท่ีเก่ียวของ
กับการดาํเนินงานและการบริหารของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามาปรับปรุงแกไข และ
หากผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมายก็ตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหมใหเหมาะสม
ในการวางแผนระยะตอไป แตถาผลการประเมินพบวางานสําเร็จตามเปาหมายแลว ในการวางแผน
ครั้งตอไปตองปรับเปลี่ยนเปาหมายใหสูงขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนา และจัดทํารายงานไวเปนหลักฐาน 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวฒุิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

ดานที่ 1 ดานกายภาพ       
1 วางแผนเพื่อกําหนดสถานที่ตั้งศูนยการเรียนรูฯ 

ใหอยูในจุดที่เปนยานชุมชน การคมนาคมสะดวก  
มีรถประจําทางผาน ใกลสถานศึกษา (P1) 

1 1 1 1 1 1.00 

2 วางแผนการจัดทําปายบอกทางศูนยการเรียนรูฯ 
เพื่อใหผูใชบริการสามารถเดินทางมาใชบริการได
สะดวก (P2) 

1 1 1 1 1 1.00 

3 วางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ภายในและภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหมี
ความผอนคลาย ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใช 
แสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม (P3) 

1 1 1 1 1 1.00 

4 วางแผนการจัดแบงพื้นที่ใชสอย (zoning) เพื่อให
สอดคลองกับพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย 
การใชงานและลักษณะการใหบริการอยางชัดเจน 
(P4) 

1 1 1 1 1 1.00 

5 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมเพื่อกําหนดเสนทาง
การเขาถึงศูนยการเรียนรูฯ สถานที่ตั้งและจัดทําปาย
บอกทางใหเหมาะสม (D1) 

1 1 1 1 1 1.00 

6 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามอบหมายใหสถาปนิก
ออกแบบภายในและภายนอกศูนยการเรียนรูใหมี
ความผอนคลาย ปลอดโปรง สะอาดตา ใชแสง
ธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสม (D2) 

1 1 1 1 1 1.00 

7 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมสนทนากลุม   
เพื่อสอบถามความคิดเห็นถึงพฤติกรรมความสนใจของ
กลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะการใหบริการ
เพื่อจัดแบงพื้นที่ใชสอย (D3) 

1 1 1 1 1 1.00 

8 ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ (C1) 1 1 1 1 1 1.00 
9 ตรวจสอบเสนทางการเขาถึงศูนยการเรียนรูฯ ของ

กลุมเปาหมาย (C2) 
1 1 0 1 1 0.80 

10 ตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย 
ในการใชงานศูนยการเรียนรูฯ (C3) 

1 1 1 1 1 1.00 

11 ปรับปรุงถนนใหเชี่อมกับทางเขาศูนยการเรียนรูฯ 
(A1) 

1 1 1 1 1 1.00 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวฒุิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

12 ปรับปรุงสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในและ
ภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใชงานของกลุมเปาหมาย (A2) 

1 1 1 1 1 1.00 

13 ปรับปรุงใหมีพื้นท่ีใชสอยตางๆ ใหตรงกับ 
ความตองการของผูใชบริการ (A3) 

1 1 1 1 1 1.00 

 
อ่ืนๆ................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

 ดานที่ 2 ดานสาระและกจิกรรม       
14 วางแผนจัดระบบตรวจสอบส่ือการเรียนรูใหเหมาะสม

และอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา (P1) 
1 1 1 1 1 1.00 

15 ทําแผนการจัดหาสื่อการเรียนรูใหมีความสอดคลอง
ตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ
กลุมเปาหมายที่หลากหลายตรงตามความตองการ 
(P2) 

1 1 1 1 1 1.00 

16 วางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรู 
ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย (P3) 

1 1 1 1 1 1.00 

17 ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมส่ือการเรียนรู 
โดยจัดหมวดหมูเปนระบบสะดวกตอการใชบริการ 
(D1) 

1 1 1 1 1 1.00 

18 จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนรูเพื่อให
บริการตามแผน (D2) 

1 1 1 1 1 1.00 

19 จัดและดาํเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว (D3) 1 1 1 1 1 1.00 
20 ตรวจสอบการใชบริการสื่อการเรียนรูของ

กลุมเปาหมาย (C1) 
1 1 1 1 1 1.00 

21 ตรวจสอบส่ือการเรียนรูใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
อยางสมาเสมอ (C2) 

1 1 1 1 1 1.00 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

22 ตรวจสอบความสนใจเนื้อหากิจกรรมของ
กลุมเปาหมายของศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง 
(C3) 

1 1 1 1 1 1.00 

23 ปรับปรุงการใหบริการสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับ
การใชบริการของกลุมเปาหมายเพื่อความพึงพอใจ
(A1) 

1 1 1 1 1 1.00 

24 ปรับปรุงและจัดหาส่ือใหมที่ตรงกับรูปแบบ 
สื่อที่กลุมเปาหมายใชบริการมาก (A2) 

1 1 1 1 1 1.00 

25 ปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงกับส่ิงท่ี
กลุมเปาหมายสนใจ (A3) 

1 1 1 1 1 1.00 

 
อ่ืนๆ................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

 ดานที่ 3 ดานการบริการ       
26 วางแผนในการจัดระบบการใหบริการท่ีเอ้ือตอการใช

บริการดวยตนเองสําหรับผูใชบริการ (P1) 
1 1 1 1 1 1.00 

27 กําหนดเปาหมายการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย เที่ยงตรง ทําใหผูใชบริการพึงพอใจ (P2) 

1 1 1 1 1 1.00 

28 วางแผนการใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใช
และผูยังไมเคยใชบริการ (P3) 

1 1 1 1 1 1.00 

29 กําหนดจุดใหบริการและจัดต้ังอุปกรณอํานวย 
ความสะดวกในการใชงานดวยตนเอง อาทิ ลิฟต 
บันได ตูยมืคืนหนังสืออัตโนมัต ิคอมพิวเตอร 
สบืคนขอมูล เปนตน (D1) 

1 1 1 1 1 1.00 

30 ใหบริการทุกจุดของศูนยการเรียนรูฯตามแผนเพื่อให
ผูใชบริการพึงพอใจ (D2) 

1 1 1 1 1 1.00 

31 จัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายทั้งผูใช
และผูยังไมเคยใชบริการ (D3) 

1 1 1 1 1 1.00 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

32 ตรวจสอบผลการบริการใหสอดคลองกับ 
ความตองการและแสดงความเอ้ือตอผูใชบริการ (C1) 

1 1 1 1 1 1.00 

33 ตรวจสอบการใหบริการของเจาหนาที่ใหบริการของ
ศูนยการเรียนรูฯเพื่อใหเกิดการพัฒนางานใหตรงกับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการอยางตอเน่ือง (C2) 

1 1 1 1 1 1.00 

34 ตรวจสอบขอมูลของผูใชและผูยังไมเคยใชบริการ 
ศูนยการเรียนรูฯ (C3) 

1 1 0 1 1 0.80 

35 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนให
กลุมเปาหมายใชบริการดวยตนเองเปนหลัก 
อยางตอเน่ือง (A1) 

1 1 1 1 1 1.00 

36 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา ในการใหบริการ 
อยางตอเน่ือง (A2) 

1 1 1 1 1 1.00 

37 ปรับวธิีการใหบริการเชิงรุกเพื่อใหผูใชและผูยังไมเคย
ใชบริการศูนยการเรียนรูฯ มาใชบริการมากขึ้น (A3) 

1 1 1 1 1 1.00 

 
อ่ืนๆ................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

 ดานที่ 4 ดานบคุลากร       
38 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนในการจัดหา

ผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ ที่มีความสามารถเหมาะสม 
(P1) 

1 1 1 0 1 0.80 

39 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนจัดหาเจาหนาที่ตาม
ความเหมาะสมกับงานในศูนยการเรียนรูฯ (P2) 

1 1 1 1 1 1.00 

40 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดแผนอบรมพัฒนาบุคลากร
ของศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความรูความเขาใจ ทักษะ 
และเจตคติที่ดีเก่ียวกับหองสมุดมีชีวิต (P3) 

1 1 1 1 1 1.00 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

41 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ
เพื่อกํากับและควบคุมการดําเนินงาน (D1) 

1 1 1 1 1 1.00 

42 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาเจาหนาท่ี 
เพื่อดําเนินการใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ (D2) 

1 1 1 1 1 1.00 

43 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ ใหมี
ความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับ
หองสมุดมีชีวิต (D3) 

1 1 1 1 1 1.00 

44 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินผลการปฎิบัติงาน
ของผูจัดการศูนยการเรียนรูฯอยางตอเนื่อง (C1) 

1 1 1 1 1 1.00 

45 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่แตละคนในการใหบริการของ 
ศูนยการเรียนรูฯอยางตอเน่ือง (C2) 

1 1 1 1 1 1.00 

46 ตรวจสอบการปฎิบัติงานโดยรวมของบุคลากร 
เพื่อพัฒนาการใหบริการที่ดียิ่งข้ึน (C3) 

1 1 1 1 1 1.00 

47 ปรับปรุงการปฎิบัตงิานของผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ
โดยเนนการทํางานเปนทีม และการเปนนักจัดการ
และประสานงานที่ดี (A1) 

1 1 1 1 1 1.00 

48 ปรับปรุงการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ของ 
ศูนยการเรียนรูฯโดยเนนความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเปนหลัก (A2) 

1 1 1 1 1 1.00 

49 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน่ือง (A3) 

1 1 1 1 1 1.00 

 
อ่ืนๆ................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

 ดานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ       
50 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดดําเนินงาน

ศูนยเรียนการรูฯใหมีความชัดเจน (P1) 
1 1 1 1 1 1.00 

51 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมวางแผน 
ใหผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน  
มีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการ (P2) 

1 1 1 1 1 1.00 

52 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดทํา
แผนพัฒนาศูนยเรียนรูฯ (P3) 

1 1 1 1 1 1.00 

53 ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานตามแผนที่ทางเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราวางไวอยางเครงครัด (D1) 

1 1 1 1 1 1.00 

54 ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานภายใตแผนการบริหาร
จัดการที่ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน
วางไว (D2) 

1 1 1 1 1 1.00 

55 ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานใหสอดคลองพัฒนาตาม
แผนพัฒนาที่ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนไว
อยางตอเน่ือง (D3) 

1 1 1 1 1 1.00 

56 ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
อยางตอเน่ือง (C1) 

1 1 1 1 1 1.00 

57 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดใหผูใชบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และชุมชนประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนยการเรียนรูฯอยางตอเน่ือง (C2) 

1 1 1 1 1 1.00 

58 ตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาศูนย
การเรียนรูฯอยางตอเนื่อง (C3) 

1 1 1 1 1 1.00 

59 ศนูยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงานตามผล 
การวเิคราะหแผนดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ (A1)  

1 1 1 1 1 1.00 

60 ศนูยการเรียนรูฯ แกไขการดําเนินงานใหตอบสนอง
ผลการประเมินการดําเนินงานที่ผูใชบริการ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนมีสวนรวม 
ในการทําแผน (A2) 

1 1 1 1 1 1.00 

61 ศนูยการเรียนรูฯปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับผลการวเิคราะหแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ (A3) 

1 1 1 1 1 1.00 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ผูทรงคุณวุฒิคนที่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

 
อ่ืนๆ................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม รอบที่ 2 
(สําหรับรวบรวมแนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา) 

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา  
สงักัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

โดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 
 

คําชี้แจง 
  1. แบบสอบถามฉบับนี้วัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทานผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
แนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วามี
ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มาก นอย
เพียงใด 
  2. ใหทานโปรดพิจารณาแนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราวามี
ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มาก นอยเพียงใด 
และโปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

3. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 1 ตอน คือ ความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 

 การตอบแบบสอบถามวิจัยในรอบนี้ ผูวิจัยไดแสดงความสอดคลองของแตละแนวทาง
จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 1 ของผูตอบแบบสอบถามทุกทานดวยการระบุคามัธยฐาน (median) 
 
ขอขอบพระคุณทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามใหในครั้งนี้ 
 
 
 
        (นายดนย ทักศินาวรรณ) 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
        (ผูวิจัย) 
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ตอนที่ 1  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
คําชี้แจง ขอใหทานโปรดพิจารณาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราของแตละขอ
วามีความเหมาะสม ในการที่จะนําไปใชกําหนดเปนกรอบในการพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มาก นอยเพียงใด แลวโปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับ
ความคดิเห็นของทานมากที่สุด โดยมีเกณฑกําหนด ดงัน้ี 
 คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมมากที่สุด 

คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมมาก 

คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมนอย 

คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
 โดยลักษณะของแบบสอบถามยึดกรอบการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (plan) ไดแก การเตรียมการไวลวงหนาเพื่อจะทํางานใหสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปาหมาย จัดทําแผนตามเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ และการประเมินผล  

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินตามแผน (do) ไดแก การดําเนินงานตอเนื่องจากการวางแผนการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีการอบรม ประชุมชี้แจง มอบหมายผูรับผิดชอบ และ
ใหการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร และดําเนินการนิเทศ แนะนํา กํากับ ติดตาม เพื่อให
งานเปนไปตามแผนที่กําหนด  

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (check) ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา โดยจัดใหมีการประเมินผลตามแผนที่กําหนด วิเคราะหปญหาและ
สาเหตุที่เกี่ยวของจากการเปรียบเทียบระหวางเปาหมายกับการดําเนินตามแผน เพื่อจะทราบวา
ตองปรับปรุงแกไขอยางไร  

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไข (act) ไดแก การนําผลการวิเคราะหปญหาและสาเหตุที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานและการบริหารของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรามาปรับปรุงแกไข และ
หากผลการดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมายก็ตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหมใหเหมาะสม
ในการวางแผนระยะตอไป แตถาผลการประเมินพบวางานสําเร็จตามเปาหมายแลว ในการวางแผน
ครั้งตอไปตองปรับเปลี่ยนเปาหมายใหสูงข้ึนเพื่อใหเกิดการพัฒนา และจัดทํารายงานไวเปนหลกัฐาน 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

5 4 3 2 1 (mdn) 
ดานที่ 1 ดานกายภาพ       

1 วางแผนเพื่อกําหนดสถานที่ตั้งศูนยการเรียนรูฯ 
ใหอยูในจุดที่เปนยานชุมชน การคมนาคมสะดวก  
มีรถประจําทางผาน ใกลสถานศึกษา (P1) 

     4.00 

2 วางแผนการจัดทําปายบอกทางศูนยการเรียนรูฯ 
เพื่อใหผูใชบริการสามารถเดินทางมาใชบริการได
สะดวก (P2) 

     4.00 

3 วางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศ 
ภายในและภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯ ใหมี
ความผอนคลาย ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใช 
แสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม (P3) 

     5.00 

4 วางแผนการจัดแบงพื้นที่ใชสอย (zoning) เพื่อให
สอดคลองกับพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย 
การใชงานและลักษณะการใหบริการอยางชัดเจน (P4) 

     4.00 

5 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมเพื่อกําหนด
เสนทางการเขาถึงศูนยการเรียนรูฯ สถานที่ตั้งและ
จัดทําปายบอกทางใหเหมาะสม (D1) 

     4.00 

6 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามอบหมายใหสถาปนิก
ออกแบบภายในและภายนอกศูนยการเรียนรูใหมี
ความผอนคลาย ปลอดโปรง สะอาดตา ใชแสง
ธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม (D2) 

     4.00 

7 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมสนทนากลุม   
เพื่อสอบถามความคิดเห็นถึงพฤติกรรมความสนใจ
ของกลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะ 
การใหบริการเพื่อจัดแบงพื้นที่ใชสอย (D3) 

     4.00 

8 ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ (C1)      4.00 
9 ตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของกลุมเปาหมาย 

ในการใชงานศูนยการเรียนรูฯ (C3) 
     4.00 

10 ปรับปรุงถนนใหเชี่อมกับทางเขาศูนยการเรียนรูฯ (A1)      4.00 
11 ปรับปรุงสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในและ

ภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใชงานของกลุมเปาหมาย (A2) 

     4.00 

12 ปรับปรุงใหมีพื้นท่ีใชสอยตางๆ ใหตรงกับ 
ความตองการของผูใชบริการ (A3) 

     4.00 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม คามัธยฐาน 

(mdn) 5 4 3 2 1 
 ดานที่ 2 ดานสาระและกิจกรรม       
1 วางแผนจัดระบบตรวจสอบสื่อการเรียนรูใหเหมาะสม

และอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา (P1) 
     4.00 

2 ทําแผนการจัดหาส่ือการเรียนรูใหมีความสอดคลอง
ตอความตองการทีเ่ปล่ียนแปลงตลอดเวลาของ
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย ตรงตามความตองการ 
(P2) 

     4.00 

3 วางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการเรียนรู 
ใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย (P3) 

     5.00 

4 ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมสื่อการเรียนรู 
โดยจัดหมวดหมูอยางเปนระบบสะดวกตอการใช
บริการ (D1) 

     4.00 

5 จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู 
เพื่อใหบริการตามแผน (D2) 

     4.00 

6 จัดและดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว (D3)      4.00 
7 ตรวจสอบการใชบริการส่ือการเรียนรูของ

กลุมเปาหมาย (C1) 
     4.00 

8 ตรวจสอบส่ือการเรียนรูใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
อยางสมาเสมอ (C2) 

     4.00 

9 ตรวจสอบความสนใจเน้ือหากิจกรรมของ
กลุมเปาหมายของศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง 
(C3) 

     4.00 

10 ปรับปรุงการใหบริการสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับ
การใชบริการของกลุมเปาหมายเพื่อความพึงพอใจ
(A1) 

     4.00 

11 ปรับปรุงและจัดหาส่ือใหมที่ตรงกับรูปแบบส่ือ 
ที่กลุมเปาหมายใชบริการมาก (A2) 

     4.00 

12 ปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงกับส่ิงท่ี
กลุมเปาหมายสนใจ (A3) 

     4.00 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม คามัธยฐาน 

(mdn) 5 4 3 2 1 
 ดานที่ 3 ดานการบริการ       
1 วางแผนในการจัดระบบการใหบริการที่เอ้ือตอการใช

บริการดวยตนเองสําหรับผูใชบริการ (P1) 
     4.00 

2 กําหนดเปาหมายการใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย เที่ยงตรง ทําใหผูใชบริการพึงพอใจ (P2) 

     4.00 

3 วางแผนการใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายท้ังผูใช
และผูยังไมเคยใชบริการ (P3) 

     4.00 

4 กําหนดจุดใหบริการและจัดต้ังอุปกรณอํานวย 
ความสะดวกในการใชงานดวยตนเอง อาทิ ลิฟต 
บันได ตูยมืคืนหนังสืออัติโนมัต ิคอมพิวเตอรสืบคน
ขอมูล เปนตน (D1) 

     4.00 

5 ใหบริการทุกจุดของศูนยการเรียนรูฯตามแผน 
เพื่อใหผูใชบริการพึงพอใจ (D2) 

     4.00 

6 จัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมายท้ังผูใช
และผูยังไมเคยใชบริการ (D3) 

     5.00 

7 ตรวจสอบผลการบริการใหสอดคลองกับ 
ความตองการและแสดงความเอ้ือตอผูใชบริการ (C1) 

     4.00 

8 ตรวจสอบการใหบริการของเจาหนาที่ใหบริการของ
ศูนยการเรียนรูฯเพื่อใหเกิดการพัฒนางานใหตรงกับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการอยางตอเน่ือง (C2) 

     4.00 

9 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการโดยเนนให
กลุมเปาหมายใชบริการดวยตนเองเปนหลัก 
อยางตอเน่ือง (A1) 

     4.00 

10 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา ในการใหบริการ 
อยางตอเน่ือง (A2) 

     4.00 

11 ปรับวธิีการใหบริการเชิงรุกเพื่อใหผูใชและผูยังไมเคย
ใชบริการศูนยการเรียนรูฯมาใชบริการมากขึ้น (A3) 

     4.00 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม คามัธยฐาน 

(mdn) 5 4 3 2 1 
 ดานที่ 4 ดานบคุลากร       
1 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนในการจัดหา

ผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ ที่มีความสามารถเหมาะสม 
(P1) 

     4.00 

2 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนจัดหาเจาหนาที่ 
ตามความเหมาะสมกับงานในศูนยการเรียนรูฯ (P2) 

     4.00 

3 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดแผนอบรมพัฒนา
บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯใหมีความรู 
ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับหองสมุด 
มีชีวิต (P3) 

     4.00 

4 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาผูจัดการ 
ศูนยการเรียนรูฯ เพื่อกํากับและควบคุม 
การดําเนินงาน (D1) 

     4.00 

5 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาเจาหนาที่ 
เพื่อดําเนินการใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ (D2) 

     4.00 

6 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ ใหมี
ความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับ
หองสมุดมีชีวิต (D3) 

     4.00 

7 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินผลการปฎิบัติงาน
ของผูจัดการศูนยการเรียนรูฯอยางตอเนื่อง (C1) 

     4.00 

8 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีแ่ตละคนในการใหบริการของ 
ศูนยการเรียนรูฯ อยางตอเน่ือง (C2) 

     4.00 

9 ตรวจสอบการปฏบิัติงานโดยรวมของบุคลากร 
เพื่อพัฒนาการใหบริการที่ดียิ่งข้ึน (C3) 

     4.00 

10 ปรับปรุงการปฎิบัตงิานของผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ
โดยเนนการทํางานเปนทีม และการเปนนักจัดการ
และประสานงานที่ดี (A1) 

     4.00 

11 ปรับปรุงการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ของ 
ศูนยการเรียนรูฯโดยเนนความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเปนหลัก (A2) 

     4.00 

12 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน่ือง (A3) 

     5.00 
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ขอที่ แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม คามัธยฐาน 

(mdn) 5 4 3 2 1 
 ดานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ       
1 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดดําเนินงาน

ศูนยเรียนการรูฯใหมีความชัดเจน (P1) 
     

4.00 

2 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมวางแผน 
ใหผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน  
มีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการ (P2) 

     
4.00 

3 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดทํา
แผนพัฒนาศูนยเรียนรูฯ (P3) 

     
4.00 

4 ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานตามแผนที่ทางเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทราวางไวอยางเครงครัด (D1) 

     
4.00 

5 ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานภายใตแผนการบริหาร
จัดการที่ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน
วางไว (D2) 

     
4.00 

6 ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานใหสอดคลองพัฒนาตาม
แผนพัฒนาที่ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผน 
ไวอยางตอเน่ือง (D3) 

     
4.00 

7 ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
อยางตอเน่ือง (C1) 

     
4.00 

8 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดใหผูใชบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และชุมชนประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนยการเรียนรูฯอยางตอเน่ือง (C2) 

     
4.00 

9 ตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนา 
ศูนยการเรียนรูฯอยางตอเน่ือง (C3) 

     
4.00 

10 ศนูยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงานตามผล 
การวเิคราะหแผนดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ (A1)  

     
4.00 

11 ศนูยการเรียนรูฯ แกไขการดําเนินงานใหตอบสนอง
ผลการประเมินการดําเนินงานที่ผูใชบริการ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนมีสวนรวม 
ในการทําแผน (A2) 

     

4.00 

12 ศนูยการเรียนรูฯปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับผลการวเิคราะหแผนพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ (A3) 

     
5.00 
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แบบสอบถาม รอบที่ 3 
(สําหรับรวบรวมแนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา) 

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราโดยใชเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับบนี้วัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของทานผูเช่ียวชาญเก่ียวกับ
แนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรู เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
วามีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มาก นอย
เพียงใด 

2. ใหทานโปรดพิจารณาแนวทางการบริหารงานของศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราวามี 
ความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัตกิารบริหารงานของศนูยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มาก นอยเพียงใด 
และโปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

3. แบบสอบถามชุดน้ีแบงออกเปน 1 ตอน คือ ความเหมาะสมของแนวทางการบริหาร
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
 การตอบแบบสอบถามวิจัยในรอบนี้ เพื่อใหทานไดหทราบภาพรวมของความคิดของกลุม
ในรอบที่ผานมาและพิจารณาทบทวนคําตอบของทานเองโดย ในรอบน้ีทาอาจเปลี่ยนแปลงหรือยืนยัน
คําตอบเดิมได เพื่อประกอบการพิจารณาดังกลาว ผูวิจัยไดแสดงความสอดคลองของแตละแนวทาง
จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2 ของผูตอบแบบสอบถามทุกทานดวยการระบุคามัธยฐาน (median) 
และคาพิสัยรหวางควอไทล (interquartile range) ที่คํานวณไดและแสดงตําแหนงคําตอบของทาน
ในรอบที่ผานมา ดังน้ี 
 สญัลักษณ  ◊  หมายถึง คามัธยฐานของระดับความคิดเห็นจากคําตอบของผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
 สญัลักษณ   หมายถึง ขอบเขตของพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
 สญัลักษณ  * หมายถึง ตําแหนงคําตอบของทานในรอบท่ีผานมา 
 
 หลังจากการพิจารณาภาพรวมของตําตอบจากกลุมผูตอบแบบสอบถามและตําแหนงของทาน
ในรอบที่ผานมาแลว ขอความกรุณาทานใสเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของทาน 
ขอขอบพระคุณทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามใหในครั้งนี้ 
 
 
        (นายดนย ทักศินาวรรณ) 
       นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
        (ผูวิจัย) 
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ตอนที่ 1  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 

คําชี้แจง ขอใหทานโปรดพิจารณาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทราของแตละขอ
วามีความเหมาะสม ในการที่จะนําไปใชกําหนดเปนกรอบในการพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
ศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา มาก นอยเพียงใด แลวโปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยมีเกณฑกําหนด ดงัน้ี 
 คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมมากที่สุด 

คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมมาก 

คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมนอย 

คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นวาแนวทางการบริหารงานศูนยการเรียนรูฯ 
    มีความเหมาะสมนอยที่สุด 
 กรณีทานยืนยันคําตอบเดิมเฉพาะขอที่ทานอยูนอกเหนือขอบเขตพิสัยระหวางควอไทล 
กรุณาแสดงเหตุผลประกอบ ดัง ตัวอยาง 

ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู 

เมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

q3-q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

 ดานที่ 1 ดานกายภาพ         
8 ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ 

(C1) 
√ 
* 

 
◊ 

   
4.00 

4.00 -
3.00 

 

9 ตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของ
กลุมเปาหมายในการใชงานศูนยการเรียนรูฯ 
(C3) 

 √ 
◊ * 

  
4.00 

5.00 -
4.00 

 

จากตัวอยาง 
 ขอ 8 หมายความวา คําตอบของทานรอบท่ีผานมา (*) ไมอยูในขอบเขตพิสัยระหวางควอไทล 
(     ) ของกลุมและในรอบนี้ทานยืนยันคาํตอบเดิม (√) ทานตองแสดงเหตุผลประกอบการยืนยัน
คําตอบเดิม 
 ขอ 9 หมายความวา คําตอบของทานในรอบที่ผานมา (*) ไมอยูในขอบเขตพิสัยควอไทล 
(     ) ของกลุมและในรอบทานเปลี่ยนแปลงคาํตอบใหม (√) ใหอยูในขอบเขตพิสัยระหวางควอไทล 
ทานไมตองแสดงเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงคําตอบ 
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ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู 

เมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

ดานที่ 1 ดานกายภาพ         
1 วางแผนเพื่อกําหนดสถานท่ีตั้งศูนยการเรียนรูฯ 

ใหอยูในจุดที่เปนยานชุมชน การคมนาคม
สะดวก มีรถประจําทาง ใกลสถานศึกษา (P1) 

 
 

* 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

2 วางแผนการจัดทําปายบอกทางศูนยการเรียนรูฯ 
เพื่อใหผูใชบริการสามารถเดินทางมาใชบริการ
ไดสะดวก (P2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

3 วางแผนออกแบบสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศภายในและภายนอกอาคาร 
ศูนยการเรียนรูฯใหมีความผอนคลาย  
ปลอดโปรง สะอาดตา มีการใชแสงธรรมชาติ 
มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม (P3) 

 
* 
◊ 

    

5.00 
5.00 -
4.00 

 

4 วางแผนการจัดแบงพื้นที่ใชสอย (zoning) 
เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมความสนใจของ
กลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะ 
การใหบริการอยางชัดเจน (P4) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

5 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมเพื่อกําหนด
เสนทางการเขาถึงศูนยการเรียนรูฯ สถานที่ตั้ง
และจัดทําปายบอกทางใหเหมาะสม (D1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

6 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามอบหมาย 
ใหสถาปนิกออกแบบภายในและภายนอก 
ศูนยการเรียนรูใหมีความผอนคลาย  
ปลอดโปรง สะอาดตา ใชแสงธรรมชาติ  
มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม (D2) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

7 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมสนทนากลุม  
เพื่อสอบถามความคิดเห็นถึงพฤติกรรมความ
สนใจของกลุมเปาหมาย การใชงานและลักษณะ
การใหบริกาเพื่อแบงพื้นที่ใชสอย (D3) 

 * 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

8 ตรวจสอบการกอสรางอาคารใหตรงตามแบบ 
(C1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

4.00 -
3.00 

 

9 ตรวจสอบพฤติกรรมความสนใจของ
กลุมเปาหมายในการใชงานศูนยการเรียนรูฯ (C3) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

10 ปรับปรุงถนนใหเชี่อมกับทางเขา 
ศูนยการเรียนรูฯ (A1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 
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ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู 

เมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

11 ปรับปรุงสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในและ
ภายนอกอาคารศูนยการเรียนรูฯใหเหมาะสม
กับพฤติกรรมการใชงานของกลุมเปาหมาย 
(A2) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

12 ปรับปรุงใหมีพื้นท่ีใชสอยตางๆ ใหตรงกับ
ความตองการของผูใชบริการ (A3) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

 

ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู 

เมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

 ดานที่ 2 ดานสาระและกิจกรรม         
1 วางแผนจัดระบบตรวจสอบสื่อการเรียนรูให

เหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใชตลอดเวลา 
(P1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

2 ทําแผนการจัดหาส่ือการเรียนรูใหมี 
ความสอดคลองตอความตองการ 
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของกลุมเปาหมาย 
ที่หลากหลาย ตรงตามความตองการ (P2) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

3 วางแผนในการจัดกิจกรรมสรางเสริมการ
เรียนรูใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย (P3) 

* 
◊ 

    
5.00 

5.00 -
4.00 

 

4 ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมสื่อการ
เรียนรูโดยจัดหมวดหมูอยางเปนระบบสะดวก
ตอการใชบริการ (D1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

5 จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนรู
เพื่อใหบริการตามแผน (D2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

6 จัดและดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว (D3) * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

7 ตรวจสอบการใชบริการส่ือการเรียนรูของ
กลุมเปาหมาย (C1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

8 ตรวจสอบส่ือการเรียนรูใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานอยางสมาเสมอ (C2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

9 ตรวจสอบความสนใจเน้ือหากิจกรรมของ
กลุมเปาหมายของศูนยการเรียนรูฯ 
อยางตอเน่ือง (C3) 

*  
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 
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ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู 

เมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

10 ปรับปรุงการใหบริการสื่อการเรียนรูให
สอดคลองกับการใชบริการของกลุมเปาหมาย
เพื่อความพึงพอใจ (A1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

11 ปรับปรุงและจัดหาส่ือใหมที่ตรงกับรูปแบบ 
สื่อที่กลุมเปาหมายใชบริการมาก (A2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

12 ปรับปรุงกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงกับ
สิ่งท่ีกลุมเปาหมายสนใจ (A3) 

* 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

 

ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู 

เมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

 ดานที่ 3 ดานการบริการ         
1 วางแผนในการจัดระบบการใหบริการที่เอ้ือตอ

การใชบริการดวยตนเองสาํหรับผูใชบริการ 
(P1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

2 กําหนดเปาหมายการใหบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย เท่ียงตรง ทําใหผูใชบริการ 
พึงพอใจ (P2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

3 วางแผนการใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมาย
ทั้งผูใชและผูยังไมเคยใชบริการ (P3) 

* 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

4 กําหนดจุดใหบริการและจัดต้ังอุปกรณ 
อํานวยความสะดวกในการใชงานดวยตนเอง 
อาทิ ลิฟต บันได ตูยมืคืนหนังสืออัติโนมัต ิ
คอมพิวเตอรสืบคนขอมูล เปนตน (D1) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

5 ใหบริการทุกจุดของศูนยการเรียนรูฯ ตามแผน
เพื่อใหผูใชบริการพึงพอใจ (D2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

6 จัดทีมงานใหบริการเชิงรุกแกกลุมเปาหมาย 
ทั้งผูใชและผูยังไมเคยใชบริการ (D3) 

* 
◊ 

 
   

5.00 
5.00 -
4.00 

 

7 ตรวจสอบผลการบริการใหสอดคลองกับ 
ความตองการ แสดงความเอ้ือตอผูใชบริการ 
(C1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

8 ตรวจสอบการใหบริการของเจาหนาที่
ใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ เพื่อใหเกิด 
การพัฒนางานใหตรงกับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการอยางตอเน่ือง (C2) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 
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ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู 

เมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

9 ปรับปรงุและพัฒนาระบบการใหบริการ 
โดยเนนใหกลุมเปาหมายใชบริการดวยตนเอง
เปนหลักอยางตอเน่ือง (A1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

10 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา  
ในการใหบริการอยางตอเน่ือง (A2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

11 ปรับวธิีการใหบริการเชิงรุกเพื่อใหผูใชและผูยัง
ไมเคยใชบริการศูนยการเรียนรูฯ มาใชบริการ
มากขึ้น (A3) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

 
 
 

ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู 

เมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน  

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

 ดานที่ 4 ดานบคุลากร         
1 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนในการจัดหา

ผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ ที่มีความสามารถ
เหมาะสม (P1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

2 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนจัดหา
เจาหนาที่ตามความเหมาะสมกับงานในศูนย
การเรียนรูฯ (P2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

3 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดแผนอบรมพัฒนา
บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ ใหมีความรู
ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเก่ียวกับ
หองสมุดมีชีวิต (P3) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

4 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาผูจัดการ 
ศูนยการเรียนรูฯ เพื่อกํากับและควบคุม 
การดําเนินงาน (D1) 

* 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

5 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดหาเจาหนาที่ 
เพื่อดําเนินการใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ 
(D2) 

* 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

6 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ
ใหมีความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคตทิี่ดี
เก่ียวกับหองสมุดมีชีวิต (D3) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 
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ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรู 

เมืองฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน  

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

7 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมินผล 
การปฏบิัติงานของผูจัดการศูนยการเรียนรูฯ
อยางตอเน่ือง (C1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

8 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราประเมิน 
การปฏบิัติงานของเจาหนาที่แตละคน 
ในการใหบริการของศูนยการเรียนรูฯ  
อยางตอเน่ือง (C2) 

  
*
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

9 ตรวจสอบการปฎิบัติงานโดยรวมของบุคลากร
เพื่อพัฒนาการใหบริการที่ดียิ่งข้ึน (C3) 
 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

10 ปรับปรุงการปฏบิัติงานของผูจัดการ 
ศูนยการเรียนรูฯโดยเนนการทํางานเปนทีม 
และการเปนนักจัดการและประสานงานที่ดี 
(A1) 

 * 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

11 ปรับปรุงการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ของ 
ศูนยการเรียนรูฯ โดยเนนความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเปนหลัก (A2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

12 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ และดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง (A3) 

*
◊ 

    
5.00 

5.00 -
4.00 

 

 
 

ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

 ดานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ         
1 เทศบาลเมืองฉะเชงิเทราวางแผนการจัด

ดําเนินงานศูนยเรียนการรูฯ ใหมีความชัดเจน 
(P1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

2 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดประชุมวางแผน 
ใหผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน  
มีสวนรวมในการวางแผนการบริหารจัดการ 
(P2) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

3 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางแผนการจัดทํา
แผนพัฒนาศูนยเรียนรูฯ (P3) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ขอที่ 
แนวทางการบริหารศูนยการเรียนรูเมือง

ฉะเชิงเทรา 
ระดับความเหมาะสม มัธยฐาน 

q3 - q1 
หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 (mdn) 

4 ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานตามแผนที่ 
ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวางไว 
อยางเครงครัด (D1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

5 ศูนยการเรียนรูฯ ดําเนินงานภายใต 
แผนการบริหารจัดการทีผู่ใชบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และชุมชนวางไว (D2) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

6 ศูนยการเรียนรูฯดําเนินงานใหสอดคลอง
พัฒนาตามแผนพัฒนาที่ทางเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราวางแผนไวอยางตอเน่ือง (D3) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

7 ตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
อยางตอเน่ือง (C1) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

8 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดใหผูใชบริการ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนประเมินผล 
การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูฯ 
อยางตอเน่ือง (C2) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

9 ตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนา
ศูนยการเรียนรูฯอยางตอเน่ือง (C3) 

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

10 ศนูยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงาน 
ตามผลการวเิคราะหแผนดําเนินงาน 
อยางสม่ําเสมอ (A1)  

 * 
◊ 

   
4.00 

5.00 -
4.00 

 

11 ศนูยการเรียนรูฯ แกไขการดําเนินงาน 
ใหตอบสนองผลการประเมินการดําเนินงาน 
ที่ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชน 
มีสวนรวมในการทําแผน (A2) 

  
* 
◊ 

   

4.00 
5.00 -
4.00 

 

12 ศนูยการเรียนรูฯ ปรับปรุงการดําเนินงาน 
ใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหแผนพัฒนา
ศูนยการเรียนรูฯ (A3) 

* 
◊ 

    
5.00 

5.00 -
4.00 
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ประวตัผูิวจิยั 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล   นายดนย ทักศินาวรรณ 
วันเดือนปเกิด   12 พฤศจิกายน 2528 
สถานที่เกิด   อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่อยู    245/1 ถนนฉะเชิงเทรา-บางน้ําเปรี้ยว ตาํบลหนาเมือง 
    อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
    เบอรโทรศัพท 086-0156203 
ตําแหนงหนาที่การงาน  ผูจัดการศูนยการเรียนรูเมืองฉะเชิงเทรา 
สถานที่ทํางาน   ศูนยการเรยีนรูเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
    อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา  ปรญิญาตรี ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชานิเทศศิลป 
    มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
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