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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้รับกำรร้องขอจำกผู้ใช้บริกำรห้องสมุดและนักศึกษำที่
นับถือศำสนำอิสลำม ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ ในด้ำนของสถำนที่ในกำรปฏิบัติศำสนกิจที่มีใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่นไม่เพียงพอ ทำให้เกิดควำมลำบำกต่อกำรทำละหมำด 5 เวลำ ใน 1 วัน ดังนั้น
สำนักหอสมุด จึงจัดให้มี “ห้องละหมำด” ที่พร้อมให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดให้บริกำรตั้งแต่
เดือน พฤษภำคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
จำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรห้องละหมำด พบว่ำ มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด
จำนวน 99.58 % เนื่องจำกสำมำรถทำพิธีละหมำดได้ ครบ 5 เวลำตำมบัญญัติของหลักศำสนำอิสลำม
โดยไม่ต้องออกจำกห้องสมุด สร้ำงควำมมั่นใจให้กับนักศึกษำในอนำคตที่นับถือศำสนำอิสลำม สำมำรถ
ตัดสินใจเลือกศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องห้องละหมำด สร้ำงควำมร่วมมือ
กับเครือข่ำยที่นับถือศำสนำอิสลำมในด้ำนกำรดูแลห้องละหมำด กำรประชำสัมพันธ์ข้อ มูลสถำนที่ตั้ง
ห้องละหมำดในสื่อสังคมออนไลน์ และแผนที่ตั้งสถำนที่ละหมำดของภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้
ได้รับควำมสนใจเข้ำใช้บริกำรจำกนักศึกษำ บุคลำกร ประชำชนทั่วไป และผู้เยี่ยมชมห้องสมุด ทั้งชำว
ไทย และชำวต่ำงประเทศ
คาสาคัญ:
ห้องละหมำด, พิธีละหมำด, มุสลิม, บริกำรของห้องสมุด
Abstract
Khon Kaen University Library Received a request from the library customers
and Student Islamic, Both in Thailand and overseas. In terms of a place to practice
their religion that is not enough and causing hardship to prayer five times per day, so
the library has organized a 'prayer room' available 24 hours (24/7), open since May
2016 to date.
The results of the customer satisfaction survey found that prayer rooms were
satisfaction at the highest level (99.581%) due to a ceremony to pray for a fifth time,
according to the commandments of Islam without leaving the library, give a
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confidence and satisfaction for future Islam students will be study at Khon kaen
University without worrying about the prayer room. It also has partnerships with a
network of Islamic prayer room care. Public prayer room location information in social
media. Map and location prayers Northeast Region to get the attention of students,
staff access to the people visits the library, both in Thailand and overseas.
Keyword:
Muslim Prays Room, Prays Room, Library Service
บทนา
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ได้นำนโยบำยของรัฐบำลมำกำหนดเป็นแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ.
2559-2562 ในประเด็นยุ ทธศำสตร์ที่ 2 เป็นอุทยำนกำรเรีย นรู้ตลอดชีวิต ของสังคม และสัมพันธ์กั บภำรกิจของ
ห้องสมุดตรงกลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Library) (มหำวิทยำลัยขอนแก่น,
2558) รองรับกำรเติบโตของประชำคมอำเซียน เข้ำใจสังคมที่หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของสังคมไทย ได้เล็งเห็น
ควำมสำคัญด้ำนกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติวิธี มีควำมเท่ำเทียมกันในสังคม ศำสนำ และวัฒนธรรมของภูมิภำคอำเซียน
โดยเฉพำะควำมเท่ำเทียมในกำรให้บริกำรผู้ใช้ที่นับถือศำสนำต่ำง ๆ โดยเฉพำะผู้นับถือศำสนำอิสลำมทั้งชำวไทยและ
ชำวต่ำงประเทศ ซึ่งมีจำนวนมำกขึ้นในปัจจุบัน กำรจัดให้มีบริกำรห้องละหมำดในสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เกิดจำกผู้ใช้บริกำรและนักศึกษำที่นับถือศำสนำอิสลำม ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศได้ร้องขอเรื่องสถำนที่ในกำร
ปฏิบัติศำสนกิจในมหำวิทยำลัยขอนแก่นมีไม่เพียงพอ ซึ่งเดิมมีกำรจัดสถำนที่ให้บริกำรห้องละหมำดเพียง 2 แห่ง ได้แก่
ห้องสมุดคณะเภสัชศำสตร์ และคณะพยำบำลศำสตร์ โดยเปิดให้บริกำรเฉพำะในเวลำรำชกำร ดังนั้น เพื่ออำนวยควำม
สะดวกแก่นักศึกษำ บุคลำกรที่นับถือศำสนำอิสลำมให้สำมำรถทำพิธีละหมำดได้ ครบ 5 เวลำตำมบัญญัติของหลัก
ศำสนำ และธำรงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติศำสนกิจที่ดี ขำนรับต่อควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมในสังคมไทยและสังคมของ
อำเซียน และเป็นแบบอย่ำงของสังคมแห่งกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเข้ำใจที่แท้จริง รวมถึงบริเวณที่ตั้งเป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น สำนักหอสมุดจึงเปิดพื้นที่ให้เข้ำใช้บริกำรห้องละหมำดได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็น
กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้นับถือศำสนำทุกศำสนำได้มีโอกำสใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีห้องละหมำดสำหรับประกอบศำสนกิจตลอด 24 ชั่วโมง ครบ 5 เวลำ
2. เพื่ อ สร้ำ งและบู ร ณำกำรกิ จกรรมกำรมี ส่ วนร่ ว มบริ ห ำรจั ด กำรห้ อ งละหมำดระหว่ ำงส ำนั กหอสมุ ด
นักศึกษำชมรมมุสลิม และชำวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมเพื่อรับฟังคำร้องขอจำกผู้ใช้บริ กำรชำวมุสลิมทั้งนักศึกษำชำวไทย–ชำวต่ำงประเทศ และ
อำจำรย์ที่ปรึกษำชมรมมุสลิม มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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2. สำรวจพื้นที่ที่จะตั้งห้องละหมำด
3. จัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์สำหรับห้องละหมำด

4. ทำพิธีเปิดและเปิดให้บริกำร ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2559
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5. กำหนดแนวทำงในกำรดูแล บริหำรจัดกำรห้องละหมำด โดยมีบุคลำกรห้องสมุด และนักศึกษำชมรม
มุสลิม ดำเนินงำนร่วมกัน

6. สรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จำกนโยบำยของสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่สนับสนุนให้มีห้องละหมำดที่พร้อมให้บริกำรตลอด
24 ชั่วโมง ผลจำกกำรสำรวจควำมพึงใจผู้ใช้บริกำรจำนวน 239 คน แบ่งออกเป็นประชำชน 16 คน (ร้อยละ 6.69)
นักศึกษำมุสลิมไทย 134 คน (ร้อยละ 56.06) นักศึกษำมุสลิมต่ำงชำติ 66 คน (ร้อยละ 27.61) อำจำรย์ 8 คน (ร้อยละ
3.35) และบุคลำกร 15 คน (ร้อยละ 6.28) ได้ทำกำรศึกษำ ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ด้ำนควำมพึงพอใจในภำพรวม พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรห้องละหมำดมีควำมพึงพอใจทุกด้ำน เฉลี่ยในระดับมำกที่สุด (จำนวน
99.58) ข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำรมำกที่สุดคือ ห้องอำบน้ำละหมำด (Wudhu Place) ซึ่งผู้ดำเนินงำนได้นำ
ผลสรุปกำรสำรวจควำมพึงพอใจเสนอผู้บริหำรเพื่อวำงแผนพัฒนำให้เป็นห้องละหมำดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจำกนี้
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ผลงำนกำรจัดบริกำรห้องละหมำด ยังทำให้สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้รับรำงวัล Creative Idea ในงำน
KKUL Show & Share 2016 อีกด้วย
การนาไปใช้ประโยชน์
1. ผู้นับถือศำสนำอิสลำมสำมำรถทำพิธีละหมำดได้ 5 เวลำ ใน 1 วัน โดยไม่ต้องออกจำกห้องสมุด
2. เป็นแบบอย่ำงห้องละหมำดที่พร้อมให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
3. ห้องสมุดได้ประโยชน์จำกกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยที่นับถือศำสนำอิสลำม ได้แก่
3.1 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องละหมำดจำกเครือข่ำยศำสนำอิสลำมประเทศอินเดีย เช่น
พรมปูพื้น คัมภีร์อัลกุรอำน ชุดละหมำด
3.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรดูแลห้องละหมำด จำกนักศึกษำชมรมมุสลิมและนักศึกษำชำวต่ำงชำติ
3.3 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลสถำนที่ตั้งห้องละหมำดผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ และแผนที่แนะนำ
สถำนที่ ล ะหมำดของภู มิภ ำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ท ำให้ ไ ด้ รั บ ควำมสนใจเข้ ำ ใช้ บ ริ ก ำรจำกนั ก ศึ ก ษำ บุ ค ลำกร
ประชำชนทั่วไป และผู้เยี่ยมชมห้องสมุด ทั้งชำวไทย และชำวต่ำงประเทศ
4. โอกำสในกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น สำหรับลูกค้ำในอนำคตผู้นับถือศำสนำ
อิสลำม ไม่ต้องกังวลเรื่องสถำนที่ทำละหมำด

ความภาคภูมิใจ: กิจกรรมพิธีเปิดห้องละหมำด ได้รับกำรตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และสื่อต่ำง ๆ มำกกว่ำ 6 ฉบับ ได้แก่
ข่ำวมหำวิทยำลัยขอนแก่น ข่ำววิทยุสถำบัน มข. ข่ำวสด I-News มติชนออนไลน์ ขอนแก่นลิงค์, 3 พฤษภำคม 2559
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