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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้รับบริจำคหนังสือจำกหน่วยงำนและบุคคล ในแต่ละปีมีจำนวนกว่ำ 3,000 เล่ม กำรบริหำรจัดกำรกับหนังสื อบริจำคจงงเปนนประเดนนสำคัใในกำรปิิบัติงำนเสมอมำ หนังสือทีไได้รับมีเนืออหำหลำกหลำย ทัองวิาำกำร
กงไงวิาำกำร และบันเทิง ทีไผ่ำนมำบรรณำรักษ์สำมำรถคัดเลือกหนังสือเหล่ำนีอเพืไอให้บริกำรในห้องสมุด และสร้ำงประโยาน์แก่ผู้ใา้บริกำรในวงกว้ำง อย่ำงไรกนตำม มีหนังสือบริจำคบำงส่วนไม่เหมำะสมทีไจะนำออกให้บริกำรในห้องสมุด เา่น เปนนกำรถ่ำยสำเนำ
จำกต้นฉบับ มีกำรขีดเขียนลงในตัวเล่มเปนนจำนวนมำก หรือมีเนืออหำไม่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน จงงนำหนังสือเหล่ำนีอออกมำจัดแสดงในรูปแบบทีไคล้ำยคลงงกับกำรออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือ ให้ผู้ใา้บริกำรได้สัมผัส ลองเปิดอ่ำน เลือกสรร และนำหนังสือ
ทีไตรงกับควำมต้องกำรกลับไปอ่ำนได้ ทัองนีอ ผู้ใา้บริกำรทีไเข้ำร่วมกิจกรรมยังสำมำรถบริจำคบริจำคเงินหรือหนังสือ เพืไอนำไปมอบให้แก่โรงเรียนทีไมีควำมต้องกำรหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน
ในกำรจัดกิจกรรมมีผู้สนใจและมำเลือกหนังสือมำกกว่ำ 300 คน โดยไม่จำกัดจำนวนเล่ม และผลสรุปของกิจกรรมในครัองนีอ สำมำรถส่งต่อหนังสือบริจำคไปสู่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม กว่ำ ,,000 เล่ม ผู้ใา้บริกำรมีควำมพงงพอใจร้อยละ 5.633 นอกจำกนีอยังได้รับ
เงินบริจำคทัองสิอนจำนวน 4,003 บำท (สีไพันสำมบำทถ้วน) เงินจำนวนนีอได้นำไปซืออหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนมอบให้แก่โรงเรียนวัดพระบ ำทอุดม อำเออาำง จังหวัดเาียงใหม่ และจัดบริกำรวิาำกำรแก่าุมานเพิไมเติมโดยกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำน
บรรณำรักษศำสตร์และดำเนินกำรจัดห้องสมุดให้กับทำงโรงเรียน
คาสาคัญ: หนังสือบริจาค, การส่งเสริมการอ่าน, หนังสือที่ตรงกับความต้องการ, บริการวิชาการ, การแบ่งปัน
บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้รับบริจำคหนังสือจำกหน่วยงำนและบุคคล ในแต่ละปีมีจำนวนกว่ำ 3,000 เล่ม กำรบริหำรจัดกำรกับหนังสื อบริจำคจงงเปนนประเดนนสำคัใในกำรปิิบัติงำนเสมอมำ หนังสือทีไได้รับมีเนืออหำหลำกหลำย ทัองวิาำกำร
กงไงวิาำกำร และบันเทิง ซงไงบรรณำรักษ์สำมำรถคัดเลือกหนังสือเหล่ำนีอเพืไอให้บริกำรในห้องสมุด และสร้ำงประโยาน์แก่ผู้ใา้บริกำรในวงกว้ำง
นอกเหนือจำกกำรคัดเลือกเพืไอบริกำรในห้องสมุดแล้ว ยังมีประเดนนปัใหำทีไต้องดำเนินกำรกับหนังสือบริจำคทีไเหลือจำกกำรคัดเลือกแล้ว ทีไ ผ่ำนมำพบปัใหำ คือ )) ได้รับหนังสือาืไอเดียวกันเปนนจำนวนมำก ในบำงครัองได้รับมำกกว่ำ .0 เล่ม ,) หนังสือ
บำงเล่มมีเนืออหำหรือรูปเล่มลักษณะทีไไม่สำมำรถให้บริกำรในห้องสมุดได้ เา่น เปนนตำรำวิาำกำรทีไถ่ำยสำเนำจำกต้นฉบับ หนังสือทีไมีกำรขีดเขียนลงในตัวเล่มเปนนจำนวนมำก และ 3) หนังสือทีไมีเนืออหำไม่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน เา่น หนังสือธรรมะ
ทีไมีผู้บริจำคมำอย่ำงสมไำเสมอ จงงนำหนังสือเหล่ำนีอออกมำจัดแสดงในรูปแบบทีไคล้ำยคลงงกับกำรออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือ ให้ผู้ใา้บริกำร ได้สัมผัส ลองเปิดอ่ำน และเลือกสรรหนังสือทีไตรงกับควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถนำกลับไปอ่ำนได้โดยไม่มี
ค่ำใา้จ่ำย และไม่มีข้อจำกัด เพืไอเปนนกำรสนับสนุนให้นักศงกษำได้เรียนรู้ทีไจะเปนนทัองผู้ให้และผู้รับ นักศงกษำสำมำรถบริจำคเงินเปน นจำนวนตำมทีไต้องกำร เพืไอนำไปต่อยอดในกำรจัดหำหนังสือใหม่เพืไอบริจำคให้กับโรงเรียนทีไยังขำดแคลน ซงไงจะไม่เปนนอำระ
ให้กับผู้รับหนังสือ เนืไองจำกเปนนหนังสือใหม่ทีไตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับอย่ำงแท้จริง หรือบริจำคเปนนหนังสือ ตำรำ ทีไยังคงสอำพ ดีมำแลกเปลีไยนกัน เพืไอให้รุ่นน้องได้นำมำใา้ในกำรศงกษำ ตรงกับควำมตัองใจทีไจะทำให้ “กำรให้และกำรรับ ส่งต่อไปไม่
สิอนสุด”
วัตถุประสงค์
)6 เพืไอบริหำรจัดกำรหนังสือบริจำคให้เกิดประโยาน์สูงสุด
,6 เพืไอส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศงกษำรักกำรอ่ำน
36 เพืไอสร้ำงสรรค์บรรยำกำศสนับสนุนให้นักศงกษำได้เรียนรู้ทีไจะเปนนทัองผู้ให้และผู้รับ
อำพกิจกรรมจัดมุมหนังสือแจกฟรี

นักศงกษำทีไรว่ มกิจกรรม นำหนังสือมำบริจำคเพิไมเติม
เงินบริจำคทีไได้รับจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

อำพกำรนำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนไปมอบให้แก่โรงเรียนวัดพระบำทอุดม
อ6าำง จ6เาียงใหม่

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
1.จัดมุมหนังสือแจกฟรี
เพืไอให้ผู้ใา้บริกำรของสำนักหอสมุด ได้แก่ นักศงกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลอำยนอก ได้มำคัดเลือกหนังสือตำมควำมต้องกำร โดย
ผู้ใา้บริกำรสำรมำรถคัดเลือกหนังสือทีไตนเองต้องกำรได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม และไม่จำกัดจำนวนครัอง อำยในระยะเวลำทีไจัดแสดง โดยไม่มี
ค่ำใา้จ่ำย ทัองนีอ ผู้ใา้บริกำรสำมำรถบริจำคเงินตำมควำมประสงค์ เพืไอนำไปต่อยอดในกำรจัดหำหนังสือใหม่เพืไอบริจำคให้กับน้อง ๆ นัก เรียนใน
โรงเรียนทีไมีควำมต้องกำร โดยมีขัอนตอนกำรดำเนินงำน ดังนีอ
)6) กำรคัดเลือกหนังสือทีไได้รับบริจำคเพืไอนำไปจัดแสดง โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกหนังสือทีไมีฉบับซอำ มีเนืออหำไม่เหมำะกับกำรเรียน
กำรสอนในมหำวิทยำลัย หนังสือเก่ำ หนังสือทีไเปนนฉบับสำเนำ และหนังสือทีไมีรอยขีดเขียนเพืไอเตรียมนำไปบริจำค จำนวนกว่ำ ,,000 เล่ม
)6, กำรจัดมุมหนังสือแจกฟรี โดยกำรนำหนังสือทีไได้รับบริจำค จัดแสดงในรูปแบบทีไคล้ำยคลงงกับกำรออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือ มีกำร
แบ่งตำมเนืออหำ เา่น หนังสือเรียนอำษำอังกฤษ หนังสือธรรมะ หนังสือเศรษฐศำสตร์ หนังสือนิติศำสตร์ กฎหมำยกำรเมืองและกำรปกครอง
หนังสือทัไวไป เปนนต้น เปนนระยะเวลำ , สัปดำห์ โดยมีนำหนังสือทีไเตรียมไว้มำเพิไมเติมทุกวัน ๆ ละ , ครัอง
)63 ผู้ใา้บริกำรของสำนักหอสมุด ได้แก่ นักศงกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลอำยนอก มำคัดเลือกหนังสือตำมควำมต้องกำร โดย
สำมำรถคัดเลือกหนังสือทีไตนเองต้องกำรได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม และไม่จำกัดจำนวนครัอง อำยในระยะเวลำทีไจัดแสดงโดยไม่มีค่ำใา้จ่ำย
)64 ผู้ใา้บริกำรสำมำรถบริจำคเงินตำมควำมต้องกำร ในกล่องรับบริจำคทีไเตรียมไว้ และในกำรจัดกิจกรรมในครัองนีอมีผู้บริจำคเงิน
เปนนจำนวน 4,003 บำท (สีไพันสำมบำทถ้วน) และนำหนังสือมำบริจำคเพืไอนำหนังสือเข้ำร่วมกิจกรรมเพิไมเติมจำนวน )0 เล่ม
)6. กำรประเมินควำมพงงพอใจในกำรจัดกิจกรรม โดยผลสรุปควำมพงงพอใจของผู้ใา้บริกำรคิดเปนนร้อยละ 5.633
2. การบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
มอบหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนให้กับโรงเรียนทีไต้องกำรควำมา่วยเหลือด้ำนหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน คือ โรงเรียนวัดพระบำทอุดม
อำเออาำง จังหวัดเาียงใหม่
,6) ติดต่อไปยังครูผู้รับผิดาอบในกำรรับบริจำคหนังสือ ของวัดโรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเออาำง จังหวัดเาียงใหม่ ทีไมีกำรแจ้งแสดง
ควำมประสงค์รับบริจำคผ่ำนเฟซบุ๊ค เพืไอสอบถำมควำมต้องกำรเบือองต้น
,6, นำเงินทีไได้รับไปซืออหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนทีไเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเออาำง จังหวัด
เาียงใหม่ ซงไงมีกำรเรียนกำรสอนในระดับประถมศงกษำจนถงงระดับมัธยมศงกษำ
,63 เดินทำงนำหนังสือ ประกอบไปด้วย หนังสือทีไห้องสมุดได้รับบริจำคและมีเนืออหำเหมำะสมกับกำรให้บริกำรในห้องสมุดปลำยทำง
หนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนทีไจัดซืออด้วยเงินบริจำค นำไปมอบให้แก่โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเออาำง จังหวัดเาียงใหม่ ในวันทีไ )0
กันยำยน ,.3)
,64 กำรจัดบริกำรวิาำกำรแก่าุมานเพิไมเติมโดยกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนรรณำรักษศำสตร์และดำเนินกำรจัดาัอนหนังสือและสอำพอูมิทัศน์
ให้กับห้องสมุด

ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
กำรจัดกิจกรรมได้รับควำมสนใจจำกนักศงกษำและอำจำรย์เปนนอย่ำงมำก มีผู้เข้ำร่วมมำกกว่ำ 300 คน ประกอบไปด้วย ผู้ใา้บริกำรห้องสมุด อำ จำรย์ บุคลำกร และบุคคลอำยนอก และมีผลกำรประเมินสรุปได้ว่ำมีควำมพงงพอใจคิดเปนนร้อยละ 5.633
สำมำรถส่งต่อหนังสือบริจำคไปสู่ผู้ใา้บริกำรกว่ำ ,,000 เล่ม มีนักศงกษำนำหนังสือมำมอบให้ห้องสมุดเพืไอนำหนังสือเข้ำร่วมกิจกรรมเพิไ มเติมจำนวน )0 เล่ม เพรำะมองเหนนถงงประโยาน์จำกกิจกรรมในครัองนีอด้วย และมีผู้บริจำคเงินเปนนจำนวน 4,003 บำท
(สีไพันสำมบำทถ้วน) เงินจำนวนนีอนำไปซืออหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนมอบให้แก่โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเออาำง จังหวัดเาียงใหม่
การนาไปใช้ประโยชน์ในงานห้องสมุด
มีกำรนำไปใา้ประโยาน์จำกกิจกรรมนีอโดยา่ำยงำนวำรสำรจะนำวำรสำรและนิตยสำรทีไได้รับบริจำคมำร่วมกิจกรรมในครัองถัดไป จำกกำรจัดกิจกรรม Give and take อ่ำนไปไม่สิอนสุด ในครัองนีอ ทำให้ทรำบว่ำ หนังสือและวำรสำรทีไมีเนืออหำไม่เหมำะสมกับ
กำรให้บริกำรในห้องสมุด หนังสือทีไมีฉบับซอำมำกเกินไป หรือแม้กระทัไงหนังสือเก่ำมำก ไม่สำมำรถนำออกให้บริกำรได้ทัองหมดเหล่ำนีอ ยั งมีผู้ใา้บริกำรบำงกลุ่มทีไมีควำมต้องกำรหนังสือเหล่ำนัอนอย่ำงคำดไม่ถงง กำรนำหนังสือมำบริจำคนัอน ผู้ใา้สำมำรถนำ
หนังสือไปอ่ำนและแบ่งปันให้บุคคลอืไนได้อีกต่อหนงไง ทัองนีอ บุคคลอำยนอกทีไมำใา้บริกำรห้องสมุด ยังได้รับหนังสือบริจำคอีกด้วย เปน นกำรเผยแพร่ควำมรู้ในหลำกหลำยสำขำวิาำ และยังเปนนกำรส่งเสริมกำรอ่ำนหนังสือให้กับผู้ใา้บริกำรห้องสมุด ประาำานใน
าุมานทีไมำใา้บริกำรห้องสมุดอย่ำงไม่สิอนสุด ซงไงทำให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงทีไตัองไว้ และนอกเหนือจำกนีอผู้ ใา้บริกำรทีไเข้ำร่วมกิจกรรมในครัองนีอ มีควำมสุขกับกำรเปนนผู้ให้และกำรเปนนผู้รับ ตรงกับควำมตัองใจทีไจะทำให้
“กำรให้และกำรรับ ส่งต่อไปไม่สิอนสุด”

