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บทคัดย่อ 

               วิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานการเรียนรู้ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานอุทยานการเรียนรู้  ผู้อ านวยการห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย และนักวิชาการด้านการบริหารอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถามแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา แบบสอบถามความเหมาะสมของแนว
ทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราแบบ PCDA ดังนี้ 1) ด้านกายภาพ วางแผน
ออกแบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในและภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯให้มีความผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง สะอาด
ตา มีการใช้แสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสม 2) ด้านสาระและกิจกรรม วางแผนในการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
การเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3) ด้านการบริการ จัดทีมงานให้บริการเชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง
ผู้ใช้และผู้ยังไม่เคยใช้บริการ 4) ด้านบุคลากร เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ฯ 
และด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ฯปรับปรุงการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ    
ค าส าคัญ : การบริหารศูนย์การเรยีนรูเ้มืองฉะเชิงเทรา, การบริหารศูนย์การเรียนรูเ้มืองฉะเชิงเทราโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุง 
 

Abstract 
  This study is a future research. The purpose to study 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 Thailand Knowledge Park, the director of living 
library in form of Knowledge Park, the director of university library and the administrative officers of 
Knowledge Park. The research instruments consisted of  questionnaires on administrative guidelines 
of Knowledge center of Chachoengsao which were used for the second time of data collection and 
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questionnaires on appropriate administrative guidelines of Knowledge center of Chachoengsao. 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 and atmosphere 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 the target group (P). The aspect of service management: 
Knowledge center of Chachoengsao created teams in order to provide proactive services to users 
and person who has never used the services (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 of Knowledge 
center (A). 
Keywords: The administration of  Knowledge center of Chachoengsao, The modified Delphi 
technique 
 
1. บทน า 
     สังคมไทยในสภาวการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเน้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ “คน” อันเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ โดยโจทย์ส าคัญอันเป็น
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนา “คน” คือ ระบบ
การศึกษาไทยและการเรียนการสอนทีย่ังไม่เอื้ออ านวยให้
เด็ก คิดเป็น ท าเป็น กล้าคิด กล้าท า ท าให้มีปัญหา
สืบเนื่องมาถึงการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และการศึกษา เกิดปัญหาวิกฤติและ
ความสับสนในสังคมไทย สาเหตุส าคัญประการหนึ่งเกิด
จากปัญหาคนไทยโดยรวมและไม่ว่าเด็กเยาวชนหรือ
ผู้ใหญ่ยังอ่านหนังสือน้อย ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ระบบ
การศึกษาไทยไม่ได้ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
และใช้ห้องสมุด ห้องสมุดที่มีกลุ่มเป้าหมายให้บริการ
ประชาชนขาดการสนับสนุนจากรัฐ มีงบประมาณจ ากัด 
มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและด าเนินงาน ปัญหา
สถานภาพของบรรณารักษ์ นอกจากนี้ประชาชนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากห้องสมุด ภาพลักษณ์ห้องสมุดที่ให้บริการประชาชน
ในสายตาประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่น ยังเป็นห้องสมุด
แบบเดิม คือ สถานท่ีเก็บหนังสือ เงียบยังไม่สามารถจูงใจ 
หรือกระตุ้นความสนใจในวงกว้าง น ามาสู่แนวคิดการ
ก่อตั้ งห้องสมุดมี ชีวิตในรูปแบบและบริบทของไทย 
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ [1] 

     เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ตระหนักถึงการพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล พุทธศักราช 2555-2558 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [2] โดยการสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยทักษะหลายทาง มี
ภารกิจหลัก 3 ประการ คือ การให้บริการห้องสมุด การ
จัดการความรู้ การกระจายและถ่ายทอดองค์ความรู้  
     ดังนั้นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จึงจ าเป็นต้องมีแนว
ทางการบริหารที่จะท าให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานและเสริมสร้าง
ศักยภาพ เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราเป็น
องค์กรใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขาดประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญในการบริหารและด าเนินการ อีกทั้งเพื่อ
ทราบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานศูนย์
การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  
     จ า ก ที่ ก ล่ า ว ม า ผู้ วิ จั ย มี ค ว า ม ส น ใ จ ศึ ก ษ า
กระบวนการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการบริหารศูนย์การ
เรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยใช้เทคนิคเดล
ฟายซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจหรือลง
ข้อสรุปของการหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ จัดการ 
โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง  
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมือง
ฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 5 
ด้าน  
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการบริหารงาน
ของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัด เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุง อ้างถึงใน แสงเพ็ช ทองไชย [3] โดยน า
หลักการบริหารแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ปริทรรศน์ 
พันธุบรรยงก์ [4] มาพัฒนาขอบข่ายการบริหาร  5 
ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านสาระและกิจกรรม 3) 
ด้านการบริการ 4) ด้านบุคลากร 5) ด้านการบริหาร
จัดการ  
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     3.2.1 ประชากร ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ จ านวน 1 คน 2) รองผู้อ านวยการ
ส านั ก งานอุทยานการ เ รี ยนรู้  จ านวน  1  คน  3 ) 
ผู้อ านวยการห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ 
จ าน วน  10  คน  4 )  ผู้ อ า นวยการส านั กหอสมุ ด
มหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 5) นักวิชาการด้านการ
บริหารส านักงานอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 27 คน  
     3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิและได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 
(Quota Sampling) ไว้ดังนี้ ผู้อ านวยการส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้  จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการ
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 3 คน 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน 
นักวิชาการด้านการบริหารอุทยานการเรียนรู้ จ านวน 9 
คน รวมทั้งสิ้น 19 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 
4. ตัวแปรที่ศึกษาการวิจัย 
     การบริหารงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 5 
ด้าน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการด าเนินงานห้องสมุดมี
ชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) 

ด้านสาระและกิจกรรม 3) ด้านการบริการ 4) ด้าน
บุคลากร 5) ด้านการบริหารจัดการ 
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัด เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงในการพัฒนาแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยการให้
ผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 รอบ เพื่อเป็น
การพัฒนาแนวทางการบริหารห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยก าหนดขอบข่ายการ
บริหารงานศูนย์การ เรี ยนรู้ เมืองฉะเ ชิง เทรา  การ
ศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ศึกษาตามขอบข่ายและภารกิจการ
บร ิหารงาน 5 ด้าน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดการ
ด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ [5] ซึ่งได้น าหลักการบริหาร
แบบวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาขอบข่ายการ
บริหารแต่ละด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านสาระ
และกิจกรรม 3) ด้านการบริการ 4) ด้านบุคลากร 5) ด้าน
การบริหารจัดการ  
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
     วิธีด าเนินการวิจัยศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์การ
เรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้
ดังนี้  
     ขั้นตอนท่ี 1 ข้ันก าหนดขอบเขตการวิจัย ผู้วิจัยศึกษา 
เอกสาร และงานวิชาการต่างๆ เพื่อมาก าหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัย  
     ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเลือกผู้เช่ียวชาญผู้วิจัยได้คัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้  
     ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสร้างแบบสอบถามรอบแรก ในการ
สร้างแบบสอบถามครั้งนี้ใช้ค าถามแล้วน าเครื่องมือตรวจ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากนั้นน ามาพัฒนาให้
เครื่องมือมีความสมบูรณ์ แล้วน าไปเก็บข้อมูลในรอบที่ 1 
เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละ
แนวทางและเสนอแนวทางเพิ่มเติมที่ผู้เช่ียวชาญคิดว่า
เห็นสมควรในแต่ละแนวทาง  
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 ขั้นตอนที่  4 ขั้นวิ เคราะห์แบบสอบถามรอบที่  1 
ค าตอบท่ีได้ถูกน ามาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน เพ่ือคัดเลือก
แนวทางที่มีค่ามัธยฐานเกิน 3.50 ขึ้นไป เพื่อไปเป็น
แนวทางในรอบที่ 2 ส่วนแนวทางใดท่ีมีค่ามัธยฐานต่ ากว่า 
3.50 ถือว่าแนวทางนั้นไม่เหมาะสมที่น าไปใช้ในรอบที่ 2  
 ขั้นตอนที่  5  ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่  2 
ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามที่มีค าถามปลายปิดเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกประมาณค่าของแนวทางการบริหาร
ห้องสมุดมีชีวิต พร้อมทั้งแสดงค่ามัธยฐานแล้วส่งส ารวจ
ครั้งท่ี 2  
 ขั้นตอนท่ี 6 ข้ันวิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่สอง น า
ค าตอบมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานเพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่
ศูนย์กลางของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและการวัด
การกระจายของข้อมูลเพื่อให้ได้ความสอดของแนว
ทางการบริหารห้องสมุดมีชีวิตจากผูเ้ชี่ยวชาญด้วยค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์  
 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สามเป็น
แบบสอบถามปลายปิดโดยในแบบสอบถามระบุค่า    
มัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์พร้อมทั้งระบุด้วยว่า
ผู้เช่ียวชาญคนนั้นมีความเห็นอยู่จุดใด ในหรือนอกพิสัย
ระหว่างควอไทล์ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบถ้า
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญแตกต่างจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
 ขั้นตอนท่ี 8 ข้ันวิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่สาม ซึ่ง  
มัธยฐาน คือ คะแนนตัวที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มเมื่อจัด
เรียงล าดับแล้วส่วนพิสัยระหว่างควอไทล์ คือ ผลต่าง
ระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1 ถ้าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์แคบแสดงว่าค าตอบที่วิเคราะห์ได้นั้นมีความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน  
 ขั้นตอนท่ี 9 สรุปผลการวิจัย 
6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ วิ จั ยขอหนั งสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อขอความร่วมมือ
จากกลุ่มตัวอย่าง และผู้วิจัยส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้ง 3 รอบ จากนั้นผู้วิจัย
รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดและท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลที่จะได้ทราบแนวทางการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ เมืองฉะเชิงเทรา ในแต่ละด้าน โดย
แนวทางแต่ละแนวทางใช้การวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน 
โดยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปลผล ฉัตรนภา พรหมมา [6] 

การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 1, 2, และ 3 แนวทางใดมี
ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่าแนวทางนั้นมีความ
เหมาะสม และแนวทางใดท่ีมีค่ามัธยฐานต่ ากว่า 3.50 ถือ
ว่าไม่เหมาะสม และใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางที่
ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ได้แนวทางการ
บริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราถูกต้องสมบูรณ์
และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
6.4 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์แบบสอบถามแนวทางและการพัฒนาแนว
ทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัด
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการหาค่ามัธยฐาน   

สูตร Mdn = 
2

1N   และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ 

(Inter-Quartile Range) สูตรค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ 
IQR = Q3 – Q1 

 

7. ผลการวิจัย 
     จากการตอบแบบสอบถามด้วยเทคนิลเดลฟายแบบ
ปรับปรุงทั้ง 3 รอบของผู้ เ ช่ียวชาญ ได้แนวทางการ
บริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ดังนี้  
     1) ด้านกายภาพ พบว่า การวางแผน (P: Plan) แนว
ทางการวางแผนออกแบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในและภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯให้มีความผ่อน
คลาย ปลอดโปร่ง สะอาดตา มีการใช้แสงธรรมชาติ มี
ระบบปรับอากาศและพื้นที่อ่านหนังสือที่เหมาะสม (P3) 
โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 5.00 การด าเนินงาน 
(D: Do) แนวทางก าหนดเส้นทางและจัดท าป้ายบอกทาง,
มอบหมายสถาปนิกออกแบบอาคาร และจัดประชุมเรื่อง
พฤติกรรมการใช้งานและการให้บริการ (D1-D3) โดยมี
ค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การตรวจสอบ (C: 
Check) แนวทางตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้ตรงตาม
แบบ และตรวจสอบพฤติ กร รมความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการเพื่อออกแบบพื้นที่ใช้งาน
อาคารให้ตรงกับความต้องการ (C1,C3) โดยมีค่ามัธยฐาน
ทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การปรับปรุงแก้ไข (A: Act) 
แนวทางปรับปรุงถนนให้ เ ช่ือมกับอาคาร ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกอาคารและพื้นที่ใช้
สอยให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ (A1-A3) โดยมี
ค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 4.00  
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     2) ด้านสาระและกิจกรรม พบว่า การวางแผน (P: 
Plan) แนวทางวางแผนจัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (P3) โดยมี
ค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 5.00 การด าเนินงาน (D: 
Do) แนวทางด าเนินการรวบรวมสื่อให้เป็นหมวดหมู่ ใช้ได้
สะดวก จัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อตามแผน และด าเนิน
กิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ (D1-D3) โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 
รอบ เท่ากับ 4.00 การตรวจสอบ (C: Check) แนวทาง
ตรวจสอบการใช้บริการสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบ
สื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และตรวจสอบเนื้อหา
กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ (C1-C3) โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 
3 รอบ เท่ากับ 4.00 การปรับปรุงแก้ไข (A: Act) แนว
ทางการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ กิจกรรม และจัดหาสื่อ
ใหม่ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 
(A1-A3) โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 4.00  
     3) ด้านการบริการ พบว่า การวางแผน (P: Plan) 
แนวทางการวางแผนการให้บริการที่เอื้อต่อการใช้งาน
ด้วยตนเอง ก าหนดเป้าหมาย การให้บริการที่สะดวก 
เที่ยงตรง และวางแผนการบริการเชิงรุก(P1-P3) โดยมี
ค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การด าเนินงาน (D: 
Do)  แนวทา งการจั ดที มงาน ให้บริ ก าร เ ชิ ง รุ กแก่
กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ใช้และผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ (D3) โดย
มีค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 5.00 การตรวจสอบ (C: 
Check) แนวทางการตรวจสอบผลการบริการให้เอื้อและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และตรวจสอบการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีเพื่อพัฒนาการให้บริการ (C1-C2) 
โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การปรับปรุง
แก้ไข (A: Act) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การใช้งานด้วยตนเองและคุณภาพการบริการของ
เจ้าหน้าที่ให้ สะดวก แม่นย า และปรับวิธีการให้บริการ
เชิงรุก (A1-A3) โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 4.00  
     4) ด้านบุคลากร พบว่า การวางแผน (P: Plan) แนว
ทางการวางแผนจัดหาผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ และจัด
แผนอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต (P1-P3) โดยมี
ค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การด าเนินงาน (D: 
Do) แนวทางการจัดหาผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ และจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต (D1-D3) โดยมีค่า  
มัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การตรวจสอบ (C: 
Check) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ี และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกคนเพื่อการพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น (C1-
C3) โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 3 รอบ เท่ากับ 4.00  การ
ปรับปรุงแก้ไข (A: Act) แนวทางการปรับปรุงแผนการ
พัฒนาบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ฯ และด า เนินการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (A3) โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 3 
รอบ เท่ากับ 5.00  
 5) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การวางแผน (P: 
Plan) แนวทางการวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน และ
จัดประชุมวางแผนให้ผู้ใช้บริการมีส่วนในการวางแผน 
และวางแผนจัดท าแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ (P1-P3) 
โดยมีค่ามัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 4.00 การด าเนินงาน 
(D: Do) แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนการบริหาร
ของเทศบาลและแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯที่วางไว้
อย่างต่อเนื่อง (D1-D3) โดยมีค่า  มัธยฐานทั้ง 3 รอบ 
เท่ากับ 4.00 การตรวจสอบ (C: Check) แนวทางการ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้ตรงตามแผน และใช้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียประเมินผลการด าเนินงาน และตรวจสอบการ
ด าเนินงานให้อยู่ในแผน (C1-C3) โดยมีค่ามัธยฐานทั้ง 3 
รอบ เท่ากับ 4.00 การปรับปรุงแก้ไข (A: Act) แนว
ทางการปรับปรุงการด าเนินการให  ้สอดคล้องผลการ
วิเคราะห์แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ (A3) โดยมีค่า   
มัธยฐานท้ัง 3 รอบ เท่ากับ 5.00 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
8.1 ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
     8.1.1 ด้านกายภาพ ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็นที่
สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือมี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่  วางแผนออกแบบ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในและภายนอกอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ฯให้มีความผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง สะอาด
ตา มีการใช้แสงธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศที่เหมาะสม 
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้ช้บริการในปัจจุบันนิยมใช้
บริการในสถานที่มีความสวยงาม สะดวกสบาย ทันสมัย
ในบรรยากาศที่เย็นสบาย สอดคล้องกับ เพียรศิล  สุตโต 
[7] ได้กล่าวว่าการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ
สารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกต้องสวยงาม
ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  
     8.1.2 ด้านสาระและกิจกรรม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
ที่สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือมี
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ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่ แนวทางวางแผนในการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการสร้าง
กิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจะ
สามารถท าให้เกิดความสนใจและมีประโยชน์มากกับ
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับ ชานนท์ โกมลมาลย์ [8] 
กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และรักการ
อ่านของห้องสมุดแต่ละแห่งพบข้อน่าสนใจดังนี้ ห้องสมุด
ไทยคิด จ. สระบุรี  ท ากิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เป็นต้น ในขณะที่ห้องสมุดแห่ง
อื่นๆ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่บ้าง ทว่า
กิจกรรมที่จัดขึ้นยังไม่มีความหลากหลาย และขาดความ
ต่อเนื่องท าให้ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้บริการ  
     8.1.3 ด้านการบริการ ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็นที่
สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือมี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่ แนวทางจัดทีมให้บริการ
เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ใช้และผู้ยังไม่เคยใช้บริการ 
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการให้บริการเชิงรุกจสามารถ
เข้าถึงและเปิดโอกาสให้กลุ ่มเป้าหมายสนใจและใช้
บริการมากขึ้น สอดคล้องกับ จารุวรรณ สินธุโสภณ [9] 
ได้กล่าวไว้ว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการและปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดบริการต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนและการอ่าน มีผู้บริหารที่ใหค้วามส าคัญ
ของห้องสมุดส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
งานบริการให้ก้าวหน้า  
     8.1.4 ด้านบุคลากร ผู้ เ ช่ียวชาญมีความเห็นที่
สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือมี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่ แนวทางเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ และด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรจะ
ท าให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ  
อมรรั ตน นาคะโร  [10]  พบว่า  บุ คลากรมีความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ท าให้มีความรู้
ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพในระดับหนึ่ง  ผู้บริหารมี
นโยบายให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ความสามารถตามสมรรถนะของต าแหน่ง 1) ด้านรูปแบบ
ความคิด 2) ด้านวิสัยทัศน์ร่วม 3) ด้านการเรียนรู้เป็นทีม 
4) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA  

      8.1.5 ด้านการบร ิห า ร จ ัด ก า ร  ผู้ เ ช่ียวชาญมี
ความเห็นที่สอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 
กล่าวคือมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ได้แก่ แนวทางศูนย์
การเรียนรู้ฯปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่าการปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับผลการวิ เคราะห์แผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ มี
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับ สมจินตนา ชังเกตุ [11] กล่าวว่า ด้านการ
บริหารจัดการ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ
มาจากการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
เครือข่ายห้องสมุด ช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์และ
การให้บริการ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และด้านการประเมินผลการด าเนินงาน น าการประเมิน
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการประเมิน ประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     9.1.1 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราหรือห้องสมุดที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานห้องสมุดมี ชีวิตรูปแบบ
อุทยานการเรียนรู้สามารถน าผลการวิจัย แนวทางการ
บริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ทั้ง 5 ด้าน แต่ละ
ด้านไปใช้เป็นแนวทางการบริหาร 
     9.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีแนวคิดในการสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือ
ห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ สามารถใช้แนว
ทางการบริหารด้านกายภาพไปใช้ในการเตรียมการ
ก่อสร้างอาคาร  
     9.1.3 บุคลากรในศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราหรือ
ห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิต
รูปแบบอุทยานการเรียนรู้ สามารถน าแนวทางในด้าน
สาระกิจกรรม และด้านการบริการ มาพัฒนาการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
9.2 ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
      9.2.1 ควรมีการวิจัยการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ เมืองฉะเชิงเทราทุกด้าน ซึ่งอาจจะใช้
เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงโดยใช้วิธีการประชุมกลุ่ม  
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