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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้รับบริจำคหนังสือจำกหน่วยงำนและบุคคล ในแต่ละปี
มีจำนวนกว่ำ 3,000 เล่ม กำรบริหำรจัดกำรกับหนังสือบริจำคจึงเป็นประเด็นสำคัญในกำรปฏิบัติงำน
เสมอมำ หนังสือที่ได้รับมีเนื้อหำหลำกหลำย ทั้งวิชำกำร กึ่งวิชำกำร และบันเทิง ที่ผ่ำนมำบรรณำรักษ์
สำมำรถคัดเลือกหนังสือเหล่ำนี้เพื่อให้บริกำรในห้องสมุด และสร้ำงประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรใน
วงกว้ำง อย่ำงไรก็ตำม มีหนังสือบริจำคบำงส่วนไม่เหมำะสมที่จะนำออกให้บริกำรในห้องสมุด เช่น
เป็นกำรถ่ำยสำเนำจำกต้นฉบับ มีกำรขีดเขียนลงในตัวเล่มเป็นจำนวนมำก หรือมีเนื้อหำไม่สอดคล้อง
กับกำรเรียนกำรสอน จึงนำหนังสือเหล่ำนี้ออกมำจัดแสดงในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับกำรออก
ร้ำนจำหน่ำยหนังสือ ให้ผู้ใช้บริกำรได้สัมผัส ลองเปิดอ่ำน เลือกสรร และนำหนังสือที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรกลับไปอ่ำนได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมยังสำมำรถบริจำคบริจำคเงินหรือ
หนังสือ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนที่มีควำมต้องกำรหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน
ในกำรจัดกิจกรรมมีผู้สนใจและมำเลือกหนังสือมำกกว่ำ 300 คน โดยไม่จำกัดจำนวนเล่ม
และผลสรุปของกิจกรรมในครั้งนี้ สำมำรถส่งต่อหนังสือบริจำคไปสู่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม กว่ำ 2,000 เล่ม
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจร้อยละ 95.63 นอกจำกนี้ยังได้รับเงินบริจำคทั้งสิ้นจำนวน 4,003 บำท
(สี่พันสำมบำทถ้วน) เงินจำนวนนี้ได้นำไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนมอบให้แก่โรงเรียน
วัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ และจัดบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนเพิ่มเติมโดยกำรให้
ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และดำเนินกำรจัดห้องสมุดให้กับทำงโรงเรียน
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Abstract
Maejo University Library received a donation of books from organizations
and individuals. Each year, more than 3,000 books management is important to

perform consistently. The book has a variety of content such as academic book,
semi-academic book and entertainment, these books can be selected to serve on
the library, and valuable for broader service users. However, with some donated
books unsuitable to be taken out to service in the library such as a copy from the
original, a write down in the book, or are not consistent with the content of teaching.
So these books, out on display in a format similar to the book shop. User can read,
choose books that meet their needs and take the book out. The participants can
donate money or books to provide schools with books and school supplies.
The event has attracted more than 300 people with an unlimited number
of book to take out. The conclusion of this event, pass books donated to participants
are more than 2,000 copies, the user were satisfied with the percentage 95.63 also
received donations totaling 4003 Baht (Four Thousand and Three Baht) this amount
was used to purchase the book, and school supplies to give to Wat Phrabat Udom
School, Fang District, Chiang Mai province. And outreach to the community by
educating basic library science and organized a library for the school.
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บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้รับบริจำคหนังสือจำกหน่วยงำนและบุคคล ในแต่ละปี
มีจำนวนกว่ำ 3,000 เล่ม กำรบริหำรจัดกำรกับหนังสือบริจำคจึงเป็นประเด็นสำคัญในกำรปฏิบัติงำน
เสมอมำ หนังสือที่ได้รับมีเนื้อหำหลำกหลำย ทั้งวิชำกำร กึ่งวิชำกำร และบันเทิง ซึ่งบรรณำรักษ์
สำมำรถคัดเลือกหนังสือเหล่ำนี้เพื่อให้บริกำรในห้องสมุด และสร้ำงประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรในวงกว้ำง
นอกเหนือจำกกำรคัดเลือกเพื่อบริกำรในห้องสมุดแล้ว ยังมีประเด็นปัญหำที่ต้องดำเนินกำร
กับหนังสือบริจำคที่เหลือจำกกำรคัดเลือกแล้ว ที่ผ่ำนมำพบปัญหำ คือ 1) ได้รับหนังสือชื่อเดียวกัน
เป็นจำนวนมำก ในบำงครั้งได้รับมำกกว่ำ 50 เล่ม 2) หนังสือบำงเล่มมีเนื้อหำหรือรูปเล่มลักษณะ
ที่ไม่สำมำรถให้บริกำรในห้องสมุดได้ เช่น เป็นตำรำวิชำกำรที่ถ่ำยสำเนำจำกต้นฉบับ หนังสือที่มี
กำรขีดเขียนลงในตัวเล่มเป็นจำนวนมำก และ 3) หนังสือที่มีเนื้อหำไม่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน
เช่น หนังสือธรรมะ ที่มีผู้บริจำคมำอย่ำงสม่ำเสมอ จึงนำหนังสือเหล่ำนี้ออกมำจัดแสดงในรูปแบบ
ที่คล้ำยคลึงกับกำรออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือ ให้ผู้ใช้บริกำรได้สัมผัส ลองเปิดอ่ำน และเลือกสรร
หนังสือที่ตรงกับควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถนำกลับไปอ่ำนได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และไม่มี
ข้อจำกัด เพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้นักศึกษำได้เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ นักศึกษำสำมำรถ
บริจำคเงินเป็นจำนวนตำมที่ต้องกำร เพื่อนำไปต่อยอดในกำรจัดหำหนังสือใหม่เพื่อบริจำคให้กับ
โรงเรียนที่ยังขำดแคลน ซึ่งจะไม่เป็นภำระให้กับผู้รับหนังสือ เนื่องจำกเป็นหนังสือใหม่ที่ตรงกับ

ควำมต้องกำรของผู้รับอย่ำงแท้จริง หรือบริจำคเป็นหนังสือ ตำรำ ที่ยังคงสภำพดีมำแลกเปลี่ยนกัน
เพื่อให้รุ่นน้องได้นำมำใช้ในกำรศึกษำ ตรงกับควำมตั้งใจที่จะทำให้ “กำรให้และกำรรับ ส่งต่อไป
ไม่สิ้นสุด”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหำรจัดกำรหนังสือบริจำคให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำรักกำรอ่ำน
3. เพื่อสร้ำงสรรค์บรรยำกำศสนับสนุนให้นักศึกษำได้เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. จัดมุมหนังสือแจกฟรี เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรของสำนักหอสมุด ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์
บุคลำกร และบุคคลภำยนอก ได้มำคัดเลือกหนังสือตำมควำมต้องกำร โดยผู้ใช้บริกำรสำรมำรถ
คัดเลือกหนังสือที่ตนเองต้องกำรได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม และไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภำยในระยะเวลำ
ที่จัดแสดง โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถบริจำคเงินตำมควำมประสงค์ เพื่อนำไปต่อยอด
ในกำรจัดหำหนังสือใหม่เพื่อบริจำคให้กับน้อง ๆ นักเรียนในโรงเรียนที่มีควำมต้องกำร โดยมีขั้นตอน
กำรดำเนินงำน ดังนี้
1.1 กำรคัดเลือกหนังสือที่ได้รับบริจำคเพื่อนำไปจัดแสดง โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือก
หนังสือที่มีฉบับซ้ำ มีเนื้อหำไม่เหมำะกับกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย หนังสือเก่ำ หนังสือที่เป็น
ฉบับสำเนำ และหนังสือที่มีรอยขีดเขียนเพื่อเตรียมนำไปบริจำค จำนวนกว่ำ 2,000 เล่ม

1.2 กำรจัดมุมหนังสือแจกฟรี โดยกำรนำหนังสือที่ได้รับบริจำค จัดแสดงในรูปแบบ
ที่คล้ำยคลึงกับกำรออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือ มีกำรแบ่งตำมเนื้อหำ เช่น หนังสือเรียนภำษำอังกฤษ
หนังสือธรรมะ หนังสือเศรษฐศำสตร์ หนังสือนิติศำสตร์ กฎหมำยกำรเมืองและกำรปกครอง หนังสือ
ทั่วไป เป็นต้น เป็นระยะเวลำ 2 สัปดำห์ โดยมีนำหนังสือที่เตรียมไว้มำเพิ่มเติมทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง

1.3 ผู้ใช้บริกำรของสำนักหอสมุด ได้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอก มำคัดเลือกหนังสือตำมควำมต้องกำร โดยสำมำรถคัดเลือกหนังสือที่ตนเองต้องกำรได้
ไม่จำกัดจำนวนเล่ม และไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภำยในระยะเวลำที่จัดแสดงโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย

1.4 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถบริจำคเงินตำมควำมต้องกำร ในกล่องรับบริจำคที่เตรียมไว้
และในกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริจำคเงินเป็นจำนวน 4,003 บำท (สี่พันสำมบำทถ้วน) และนำ
หนังสือมำบริจำคเพื่อนำหนังสือเข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมจำนวน 10 เล่ม

1.5 กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม โดยผลสรุปควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรคิดเป็นร้อยละ 95.63

2. กำรบริจำคหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนให้กับโรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ด้ำนหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน คือ โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
2.1 ติดต่อไปยังครูผู้รับผิดชอบในกำรรับบริจำคหนังสือ ของวัดโรงเรียน
วัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีกำรแจ้งแสดงควำมประสงค์รับบริจำคผ่ำนเฟซบุ๊ค
เพื่อสอบถำมควำมต้องกำรเบื้องต้น

2.2 นำเงินที่ได้รับไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียนที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน
ของโรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำรเรียนกำรสอนในระดับ
ประถมศึกษำจนถึงระบบมัธยมศึกษำ

2.3 เดินทำงนำหนังสือ ประกอบไปด้วย หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจำคและมีเนื้อหำ
เหมำะสมกับกำรให้บริกำรในห้องสมุด และหนังสือรวมทั้งอุปกรณ์กำรเรียนที่จัดซื้อด้วยเงินบริจำค
นำไปบริจำคให้แก่โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยำยน 2561

2.4 กำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนเพิ่มเติม โดยกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์
และดำเนินกำรจัดชั้นหนังสือและสภำพภูมิทัศน์ให้กับห้องสมุด

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรจัดกิจกรรมได้รับควำมสนใจจำกนักศึกษำและอำจำรย์เป็นอย่ำงมำก มีผู้เข้ำร่วม
มำกกว่ำ 300 คน ประกอบไปด้วย ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลภำยนอก
และมีผลกำรประเมินสรุปได้ว่ำมีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.63 สำมำรถส่งต่อหนังสือบริจำคไปสู่
ผู้ใช้บริกำรกว่ำ 2,000 เล่ม มีนักศึกษำนำหนังสือมำมอบให้ห้องสมุดเพื่อนำหนังสือเข้ำร่วมกิจกรรม
เพิ่มเติมจำนวน 10 เล่ม เพรำะมองเห็นถึงประโยชน์จำกกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และมีผู้บริจำคเงิน
เป็นจำนวน 4,003 บำท (สี่พันสำมบำทถ้วน) เงินจำนวนนี้นำไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน
มอบให้แก่โรงเรียนวัดพระบำทอุดม อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่
ในกำรปฏิบัติงำนพบว่ำ หนังสือที่นำมำจัดมุมหนังสือฟรี มีไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร เนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้บริกำรให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก โดยมีแนวทำงแก้ไข
คือ กำรนำวำรสำรที่ได้รับบริจำคและเป็นฉบับซ้ำมำจัดแสดงเพิ่มเติมจำกหนังสือ มีข้อเสนอแนะ คือ
ต้องกำรให้จัดกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำ เนื่องจำกเห็นว่ำหนังสือแต่ละเล่มจะได้มีกำรใช้ประโยชน์
ในวงกว้ำง สำมำรถสนับสนุนหนังสือใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขำดแคลนได้เป็นอย่ำงดี มีกำรนำไปใช้
ประโยชน์จำกกิจกรรมนี้โดยฝ่ำยงำนวำรสำรจะนำวำรสำรและนิตยสำรที่ได้รับบริจำคมำร่วมกิจกรรม
ในครั้งถัดไป
จำกกำรจัดกิจกรรม Give and take อ่ำนไปไม่สิ้นสุด ในครั้งนี้ ทำให้ทรำบว่ำ หนังสือ
และวำรสำรที่มีเนื้อหำไม่เหมำะสมกับกำรให้บริกำรในห้องสมุด หนังสือที่มีฉบับซ้ำมำกเกินไป หรือ
แม้กระทั่งหนังสือเก่ำมำก ไม่สำมำรถนำออกให้บริกำรได้ทั้งหมดเหล่ำนี้ ยังมีผู้ใช้บริกำรบำงกลุ่มที่มี
ควำมต้องกำรหนังสือเหล่ำนั้นอย่ำงคำดไม่ถึง กำรนำหนังสือมำบริจำคนั้น ผู้ใช้สำมำรถนำหนังสือ
ไปอ่ำนและแบ่งปันให้บุคคลอื่นได้อีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลภำยนอกที่มำใช้บริกำรห้องสมุด ยังได้รับ
หนังสือบริจำคอีกด้วยเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ในหลำกหลำยสำขำวิชำ และยังเป็นกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
หนังสือให้กับผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ประชำชนในชุมชนที่มำใช้บริกำรห้องสมุดอย่ำงไม่สิ้นสุด ซึ่งทำให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงที่ตั้งไว้ และนอกเหนือจำกนี้ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ มีควำมสุขกับกำรเป็นผู้ให้และกำรเป็นผู้รับ ตรงกับควำมตั้งใจที่จะทำให้ “กำรให้
และกำรรับ ส่งต่อไปไม่สิ้นสุด”

