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สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคต 
ท้ายที่สุดขอขอบคุณเด็กและเยาวชนผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่านที่อนุญาตให้คณะผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี ้
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บทที่ 1 

บทน า 
 

 

1.1 ความส าคัญของปัญหา และมูลเหตุจูงใจในการศึกษา 
 

การศึกษาเพื่อการติดตามผลการดําเนินงานโครงการห้องสมุดเด็กไทยคิด ซึ่งเกิดขึ้นจาก
แนวคิดของสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park (Thailand Knowledge Park) ที่ให้ความสําคัญ
กับการสนับสนุนห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และขยายโอกาสการเข้าถึง “ห้องสมุดมีชีวิต” ให้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่น (จดหมายข่าวไทยคิด 
ฉบับที่ 1) โดยมีแนวคิดสําคัญอยู่ที่การจัดปรับห้องสมุดให้มีความน่าสนใจดึงดูดเด็กอายุตํ่ากว่า 
12 ปีให้เข้ามาอ่านหนังสือและทํากิจกรรมต่างๆ  เน้นการมองเรื่องการมีส่วนร่วมจากเด็กเยาวชน 
พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม พิจารณาจากการอธิบาย
แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เช่น การสํารวจความคิดเห็น
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง การจัดทําข้อมูลพื้นฐานชุมชนสัดส่วนและจํานวนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 0-6 และ 
7-12 ปี เทียบกับจํานวนประชากร การจัดทําข้อมูลสภาพปัญหา สิ่งแวดล้อม แหล่งทรัพยากร
ชุมชน เครือข่ายความร่วมมือ หรือการรวมกลุ่มแบบต่างๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในด้านการออกแบบพื้นที่ทางกายภาพ ห้องสมุดไทยคิดมีการจัดพื้นที่และ
ปรับแต่งบรรยากาศให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กทั้งการใช้สีที่มีชีวิตชีวาดึงดูดความ
สนใจเด็กในช่วงวัยตํ่ากว่า 12 ปี  การจัดเบาะ/หมอนให้เด็กซึ่งเข้ามาอ่านหนังสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการอ่านทั้งท่านั่ง-นอนได้ การจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ีที่แข็งแรงทนทาน และ
ปลอดภัยกับเด็กโดยการลบเหลี่ยมมุมและหุ้มเสาด้วยวัสดุอ่อนนุ่มเพื่อป้องกันการชนหรือกระแทก 
ในแง่หนังสือและสื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดไทยคิดได้คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับพัฒนาการตาม
ช่วงวัยและจัดหาหนังสือใหม่ๆ เข้าสู่ห้องสมุดอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้การออกแบบพื้นที่ทาง
สังคม ได้จัดให้มีบริการและกิจกรรมการเรียนรู้โดยนํากิจกรรมต่างๆ มาเพื่อให้เ ด็กและเยาวชน
สนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรมเล่านิทาน วาดภาพระบายสี การพับกระดาษ 
แม้แต่กิจกรรมที่เน้นการให้ผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างการอบรมเทคนิคการเล่านิทานสําหรับพ่อแม่
ผู้ปกครอง เป็นต้น ห้องสมุดไทยคิด ความคาดหวังให้เป็นต้นแบบของห้องสมุดมีชีวิตแก่ชุมชนและ
โรงเรียนนําไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน นําไปสู่สร้าง
และส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านให้เด็กในระยะยาว      
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ด้วยเหตุที่ห้องสมุดไทยคิดได้ดําเนินการมาในระยะหนึ่งแล้วจึงมีความจําเป็นต้องประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อทบทวนกระบวนการดําเนินงานและพัฒนาองค์กรต่อไปใน
อนาคต 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงมีหน้าที่ผลิตองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคม การบริหารสังคม และ
ให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม เล็งเห็นว่าโครงการวิจัยนี้
มีส่วนสําคัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และเป็นแนวทางการขยาย
ผลไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ได้ อีกทั้งคณะมีนักวิชาการ ผู้สนใจสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว จึง
พร้อมสนองตอบความต้องการของสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ในการเสนอโครงการวิจัย
การติดตามผลการดําเนินงานโครงการห้องสมุดเด็กไทยคิด ระยะที่ 1 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนผู้ใช้บริการห้องสมุด

ไทยคิดตามโครงการระยะที่ 1 

2. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการห้องสมุดไทยคิดตามโครงการระยะที่ 1 

3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใน
ระยะต่อไป 

 

พื้นที่เป้าหมาย 

 ขอบเขตพื้นที่ ได้แก่ ห้องสมุดไทยคิดในพื้นที่ภูมิภาค จํานวน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น (ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ) 
จังหวัดร้อยเอ็ด (ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด) จังหวัดสิงห์บุรี (โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง) 
จังหวัดสระบุรี (เทศบาลตําบลพุกร่าง) และจังหวัดเชียงใหม่ (ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมาร”ี) 
 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้จะใช้ทั้งวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการห้องสมุดไทยคิดตามโครงการ
ระยะที่ 1 รวมถึงสังเคราะห์แนวทางข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการในระยะต่อไปการศึกษาวิเคราะห์จึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน นํามาตีความ เชื่อมโยง
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อย่างเป็นองค์รวม ผ่านกระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างข้อสรุปแนว
ทางการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  เพื่อสํารวจแนวคิดวิธีการดําเนินงานและ
บริหารงานโครงการห้องสมุดไทยคิดของสํานักงานอุทยานการเรียนรู้  และแนวคิดการ
ประเมินโดยอาศัยกรอบ PDCA 

2. การใช้แบบสอบถามการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) พร้อมได้ทดสอบ
เครื่องมือกับกลุ่มผู้ใช้บริการจํานวน 28 คน ณ ห้องสมุดไทยคิดภายในห้องสมุดประชาชน 
จังหวัดอ่างทอง ได้ค่าความเที่ยง (reliability)   0.87 และได้นําเสนอเครื่องมือต่อผู้บริหาร
และบุคลากรฝ่ายวิชาการ สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) 

3. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารและบรรณารักษ์ ของห้องสมุดแต่ละ
แห่ง โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้ปกครอง และตัวแทนภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น วัด 
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เป็นต้น โดยใช้เครือ่งมือในการศึกษา คือ แบบสนทนากลุ่ม 

 

ในส่วนของคณะผู้วิจัย ได้แก่ (1) กลุ่มนักวิจัย  (ก) อาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ  (ข) อาจารย์นงพงา มหามิตร 
และ อาจารย์สุขุมา  อรุณจิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง  
นักวิจัยผู้รับผิดชอบการดําเนินโครงการภาคเหนือ  (ค) อาจารย์สุชาติ  เครือเขื่อนเพชร นักพัฒนา
อิสระ นักวิจัยผู้รับผิดชอบการดําเนินงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ง) อาจารย์อัมรินทรา ทิพย์
บุญราช นักวิจัยและผู้ประสาน (2) กลุ่มนักวิชาการผู้สนับสนุน (ก) นางสาวอัมฤตา สารธิวงค์ 
อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง (ข) นางสาวณัฐฏิ
กา ปิงขอด (ค) นายพนัส ศรีไชยบาล (ง) นางสาวปิยรัตน์ เส็นยีหีม (จ)นายนวปฎล   จตุรพรพันธ์ 

คณะทํางานได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย และทีมงาน ให้
เข้าใจในกระบวนการวิธีวิจัย และแบ่งหน้าที่ เพื่อเก็บข้อมูลได้อย่างตรงประเด็น  และมี
ประสิทธิภาพ  พร้อมนี้คณะผู้วิจัยได้จัดการนําเสนอ หรือ เปิดพื้นที่การสะท้อนข้อมูลต่อ
ผู้รับผิดชอบห้องสมุดแต่ละแห่งเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเสนอแนะประเด็นต่างๆแต่ละพื้นที่ 
 

 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
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วิธีการเชิงคุณภาพ เลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth 

interview) ห้องสมุดไทยคิดแต่ละแห่งสัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุด จํานวน 1 คน และบรรณารักษ์
ห้องสมุดผู้รับผิดชอบ จํานวน 1 คน รวมทุกพื้นที่ 10 คน และกลุ่มตัวอย่างการสนทนากลุ่ม 
คณะผู้วิจัยคัดเลือกโดยใช้ snowball technique จากการสอบถามบรรณารักษ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อ
คัดเลือกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานห้องสมุดไทยคิดเพื่อการสนทนากลุ่ม 

วิธีการเชิงปริมาณ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการใน
ห้องสมุดไทยคิดแต่ละแห่ง อนึ่งคณะผู้วิจัยได้ปรึกษาหารือจํานวนกลุ่มตัวอย่างในเชิ งปริมาณ
ร่วมกับสํานักงานอุทยานการเรียนรู้เพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพของข้อมูล ดังปรากฏใน
ตารางต่อไปนี ้
 

ตารางแสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่พ้ืนท่ี 

 

ห้องสมุด จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริง 
1. ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง         
 อ.อินทร์บุรี   จ.สิงห์บุรี 

84 

2. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตําบลพุกร่าง 

 อ.พระพุทธบาท   จ.สระบุรี 
74 

3.ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ  จ.ขอนแก่น 

107 

4.ห้องสมุดประชาชน  
 จ.ร้อยเอ็ด  

65 

5.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

 อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 
157 

รวม 487 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและแผนการด าเนินโครงการ 

 

วันที่ พื้นที่ การด าเนินงาน 

20 ม.ิย.53 ห้อ ง สมุ ด ไ ทย คิ ดภ า ย ใน ห้ อง ส มุ ด
ประชาชน จ.อ่างทอง 

- ทดสอบเครื่องมือจํานวน 28 ชุด 

- สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบจํานวน 1 ท่านเพื่อกําหนดกรอบการ
สัมภาษณ์จริง 

16 ก.ค.53 

 

ห้องสมุดไทยคิดโรงเรียนชุมชนวัดดง
ยาง จ.สิงห์บุรี 

- สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนชุมชนวัดดงยางและครูบรรณารักษ์
จํานวน 2 ท่าน 

- สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และสมาชิกชุมชน ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้นําชุมชน ผู้ปกครอง จํานวน 
6 ท่าน 

- ร่วมสังเกตการณ์การใช้ห้องสมุดไทยคิดของโรงเรียน 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับผู้ใช้บริการ 

17 ก.ค.53 

 

ห้องสมุดไทยคิดเทศบาลตําบลพุกร่าง 

จ.สระบุรี 
- สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากรองนายกฯ เทศบาลตําบลพุกร่าง และบรรณารักษ์

จํานวน 2 ท่าน 

- สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และสมาชิกชุมชน ได้แก่   ผู้ปกครอง และ ครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ท่าน 

- ร่วมสังเกตการณ์การใช้ห้องสมุดไทยคิดของเทศบาล 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับผู้ใช้บริการ 
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วันที่ พื้นที่ การด าเนินงาน 

ครั้งที่ 1  

20 มิ.ย. 53 

ครั้งที่ 2 

ก.ค.53 

ครั้งที่ 3 

ส.ค. 53 

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ  จ.ขอนแก่น 

- ครั้งที่ 1 เพื่อการแนะนําตัวระหว่างนักวิจัยกับผู้บริหารและบรรณารักษ์ 
- ครั้งที่ 2  สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร กศน.จังหวัดและอําเภอ บรรณารักษ์ 

ผู้ช่วยบรรณารักษ์ และจํานวน 5 ท่าน 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับผู้ใช้บริการ 

- สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และสมาชิกชุมชน ได้แก่   ผู้ปกครอง และ ครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 ท่าน 

- ครั้งที่ 3 จัดเวทีสะท้อนข้อมูลร่วมกับ กศน.เพื่อนําเสนอข้อมูลและพัฒนาการให้บริการ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับผู้ใช้บริการ 

ครั้งที่ 1  

20 มิ.ย. 53 

ครั้งที่ 2 

ก.ค.53 

ครั้งที่ 3 

ส.ค. 53 

ห้องสมุดประชาชน  จ.ร้อยเอ็ด - ครั้งที่ 1 เพื่อการแนะนําตัวระหว่างนักวิจัยกับผู้บริหารและบรรณารักษ์ 
- ครั้งที่ 2  สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร กศน.จังหวัดและอําเภอ บรรณารักษ์ 

ผู้ช่วยบรรณารักษ์ และจํานวน 5 ท่าน 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับผู้ใช้บริการ 

- สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และสมาชิกชุมชน ได้แก่   ผู้ปกครอง และ ครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 ท่าน 

- ครั้งที่ 3 จัดเวทีสะท้อนข้อมูลร่วมกับ กศน.เพื่อนําเสนอข้อมูลและพัฒนาการให้บริการ 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณกับผู้ใช้บริการ 

ครั้งที่ 1  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” - ครั้งที่ 1 สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร กศน.จังหวัดและอําเภอ บรรณารักษ์ 
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วันที่ พื้นที่ การด าเนินงาน 

24 ก.ค.53 

ครั้งที่ 2 

23 ส.ค. 53 

 อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ และจํานวน 4 ท่าน 

- ครั้งที่ 2 จัดเวทีสะท้อนข้อมูลร่วมกับ กศน.เพื่อนําเสนอข้อมูลและขอรับความคิดเห็น
เพิ่มเติม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ แบบสอบถามโครงการวิจัยใช้ค่าคะแนน 4 คําตอบ คือ มากที่สุด 
ค่อนข้างมากค่อนข้างน้อย น้อยที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนมีดังต่อไปนี้ 

มากที่สุด  แทนค่าด้วยคะแนนเท่ากับ 4 

  มาก   แทนค่าด้วยคะแนนเท่ากับ 3 

  น้อย   แทนค่าด้วยคะแนนเท่ากับ 2  
  น้อยที่สุด  แทนค่าด้วยคะแนนเท่ากับ 1 

 

 สําหรับเกณฑ์การวัดนั้นจะใช้ค่าเฉลี่ยจากคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินในการจัด
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ มากที่สุด ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย 
น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์คํานวณจากสูตร ต่อไปนี ้
 

    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

      จํานวนชั้น 

 

 

ดังนั้น เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจในการรับบริการจะมีชั้นของคะแนน แบ่งเป็น 4 
ระดับชั้น ดังนี้ 

เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 

3.28 – 4.00 

2.52 – 3.27 

มากที่สุด 

มาก 

1.76 – 2.51 

1.00 – 1.75 

น้อย 

น้อยที่สุด 

 

คณะผู้วิจัยกําหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์จากเอกสารข้อมูลพื้นฐาน เอกสารรายงานความก้าวหน้า
ในการดําเนินงานรายไตรมาส เอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการห้องสมุดไทยคิด 
ระยะที่ 1 และการสัมภาษณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น เป็นการนําข้อมูลที่ได้มาดําเนินการ
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จัดระบบระเบียบและเป็นหมวดหมู่ และวิเคราะห์โดยการมองหาประเด็นหลัก (major themes) 

หรือแบบแผนหลักๆ (major patterns) ที่พบในข้อมูลการสัมภาษณ์ทั้งหมดก่อน แล้วจึงนํามาแตก
ออกเป็นประเด็นย่อย (sub - themes) และหัวข้อย่อย (categories) (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 
2546, น.160) จากนั้นนํามาวิเคราะห์ต่อโดยการตีความและแปลความหมายหาความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกับทฤษฎีกับข้อมูลที่ผ่านการทําให้เป็นหัวข้อย่อย (categories) แล้วพรรณนา 
(descriptive) ในแต่ละประเด็น 

 

แนวทางการก าหนดประเด็นและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน 

 

ประเด็นที่สนใจติดตาม ตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมูลและ

เครื่องมือ 

1. พฤติกรรมและความคิดเห็นที่มีต่อการ
ใช้ห้องสมุดไทยคิด และการใช้บริการสื่อ
การเรียนรู้ของ สอร.ที่ให้บริการใน
ห้องสมุดไทยคิด 

- จํานวนผู้ใช้บริการ 

- ปริมาณการยืมคืนหนังสือ 

- การใช้บริการสื่อการเรียนรู้ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (รูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์และการใช้งาน สีสัน
บรรยากาศ ที่ต้ังและการเข้าถึง หนังสือ
และสื่อ กิจกรรม) 

- ผู้ใช้บริการ 

เครื่องมือ ได้แก่ 
แบบสอบถาม 

2. การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านการ
ให้บริการของห้องสมุดที่มีอยู่เดิม (ใน
กรณีที่เป็นหน่วยงานซึ่งไม่มีห้องสมุด
ให้บริการอยู่ก่อน จะดูผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับห้องสมุดไทยคิด
เมื่อเริ่มเปิดให้บริการ จนถึงวันที่สํารวจ
วิจัย) 

- กระบวนการคัดเลือกหนังสือและการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
บรรณารักษ์ 
- จํานวนหนังสือและสื่อ 

- จํานวนกิจกรรม และเนื้อหากิจกรรม 

- งบประมาณดําเนินงาน 

- การมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจนแก่
ผู้รับผิดชอบ ภายในหน่วยงาน 

 

- ผู้บริหาร 

- บรรณารักษ์ 

เครื่องมือ ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์/การสัมภาษณ์ 
และการสังเกตจากการลง
พื้นที่ 

3. ผลการดําเนินงานห้องสมุดไทยคิด 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

- พฤติกรรมผู้ใช้บริการ : 

          -ใช้บริการเพิ่มขึ้น 

          -พึงพอใจมากขึ้น 

- ผู้ใช้บริการ 

- รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส 
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ประเด็นที่สนใจติดตาม ตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมูลและ

เครื่องมือ 

          -อ่านเพิ่มขึ้น 

- ความรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิด 
“ห้องสมุดมีชิวิต” 

- ชุมชนมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์ 

- รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ห้องสมุดไทยคิด ระยะที่ 1 

เครื่องมือ ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์/การสัมภาษณ์ 
และการวิเคราะห์โดย
นักวิจัย 

4. กระบวนการและผลผลิตของโครงการ 
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
งานห้องสมุด สามารถนําไปใช้อย่าง
ได้ผล 

- การสร้างความรับรู้และความเข้าใจ
โครงการ (สัมมนาแนะนําโครงการ การ
ประสานงานให้ข้อมูลคําปรึกษาแนะนํา 
จดหมายข่าว ฯลฯ) 

- วิธีการเข้าร่วม ขั้นตอนต่างๆ : 
          -จดหมายขอเข้าร่วม 

          -แบบแสดงความจํานง 

          -หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
(กายภาพ ที่ต้ัง บุคลากร งบประมาณ 
ชุมชน  เครือข่าย) 

          -บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

- แบบแปลนและการจัดวางผังพื้นที่ใช้
งาน 

- การออกแบบสีสันบรรยากาศ 

- รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และการใช้งาน 

- รายชื่อหนังสือ และสื่อลิขสิทธิ์ สอร. 
- การอบรมบรรณารักษ์ (เนื้อหาบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ เอกสารประกอบ) 

- งบประมาณหรือผู้สนับสนุน 

- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการและผลผลิต

- ผู้บริหาร 

- บรรณารักษ์ 

เครื่องมือ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์/การสัมภาษณ์ 
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ประเด็นที่สนใจติดตาม ตัวชี้วัด 
แหล่งข้อมูลและ

เครื่องมือ 

โครงการ 

 

กรอบแนวทางการประเมิน/วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการศึกษาวิจัย 

การพัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการ(PDCA) ของห้องสมุดไทยคิดมีองค์ประกอบและ
ขั้นตอน ดังนี้ 

- การวางแผน(Planning) ได้แก่  
1. มีการวางแผนงานอย่างไรเช่น การมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วม 

2. การประเมินสถานการณ์และจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพัฒนา
ห้องสมุด ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงานมีประเด็นการจัดเก็บข้อมูลเรื่องอะไรบ้าง
ที่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไร 

3. กิจกรรมการเชื่อมโยงนโยบายผู้นํา/คณะกก.บริหารที่สําคัญและเชื่อมโยงกับ
บริบทและศักยภาพพื้นที่ 

4. บุคลากรและโครงสร้างการมอบหมายหน้าที่ในองค์กรเป็นอย่างไร เหมาะสม
หรือไม่หรือ 

5. มีแผนการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่
คาดหวัง 

- การให้บริการ(Doing) ได้แก่ 
1. กระบวนการคัดเลือกหนังสือ  สื่อและอุปกรณ์ ,กลุ่มเนื้อหาของสื่อที่มีอยู่

สอดคล้องกับช่วงวัยหรือพัฒนา 

2. การให้บริการหนังสือ สื่อและอุปกรณ์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายใดบ้าง ปริมาณการ
ยืม/คืน และผลสะท้อนเป็นอย่างไร  จํานวนหนังสือ สื่อและอุปกรณ์,เพียงพอ
หรือไม่ 

3. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือสร้างนิสัยรักการอ่านที่เชื่อมโยงกับบริบทและ
ศักยภาพพื้นที่ ประเภทและจํานวนกิจกรรมอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการ
และผลเป็นอย่างไร 
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4. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเกี่ยวข้อง เอกชน รัฐและ
ท้องถิ่น ,มีบทบาทและสนับสนุนอะไรอย่างไรบ้าง การสร้างสัมพันธ์ภาพใน
ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เช่น บรรณารักษ์ เหมาะสมตามแผน 

5. การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดึงดูดให้เข้าร่วม  
- กระบวนการบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Checking) ได้แก่ 

1. มีระบบการติดตามและประเมินผลภายใน,มีการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลเป็นระบบต่อเนื่อง 

2. การจัดการงบประมาณและมีการดูแลรักษา(Maintenance)เครื่องมืออุปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพใช้การได้สม่ําเสมอ 

3. การสือ่สารภายในและภายนอกจากผลการติดตามภายใน 

4. มีการนิเทศติดตามผลงานภายในและจากส่วนกลาง(TK Park)เหมาะสม 

5. ผลต่อการพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ(Action) ได้แก่  
1. มีข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อพัฒนาระบบ  กระบวนการ ผลผลิตหรือนวัตกรรมต่างๆ

เป็นทางการอันเป็นผลมาจากการติดตามตรวจสอบ 

2. มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามข้อเสนอ 

3. มีการกําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการทํางานใหม่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. มีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําหรือปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 

5. มีการสรุปบทเรียน การเป็นต้นแบบ สร้างเครือข่าย หรือเพื่อการขยายผลรูปแบบ 

 

ข้อจ ากัดของการวิจัย 

1. ห้องสมุดไทยคิดบางแห่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงการให้บริการทําให้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีอุปสรรคบางประการ 

2. ในกลุ่มตัวอย่างอายุตํ่ากว่า 4 ปีคณะผู้วิจัยไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณได้
เนื่องจากข้อจํากัดของช่วงวัยที่ยังไม่สามารถเข้าใจภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามการวิจัย จึง
ทําให้นักวิจัยในพื้นที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมกับผู้ปกครองแทน 

3. ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการวิจัยระบุกลุ่มตัวอย่างอายุไม่เกิน 
12 ปี ทว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงในพื้นที่มีความคาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากธรรมชาติ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุดแต่ละแห่ง เช่น ห้องสมุดไทยคิดจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ใช้บริการที่อายุ
มากกว่า 12 ปีเข้าเข้าใช้บริการด้วย จึงกลายมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเช่นกัน  
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ระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ทราบผลการบริหารจัดการและดําเนินงาน รวมถึงมีแนวทาง
ในการปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ห้องสมุดไทยคิดแต่ละพื้นที่ได้สะท้อนข้อมูลและกระบวนการปฏิบัติการและมีโอกาส
ประเมินศักยภาพกระบวนการดําเนินงานของพื้นที่เอง 

3. เด็กและเยาวชนผู้ใช้บริการห้องสมุดไทยคิดได้รับประโยชน์จากการดําเนินโครงการ
ห้องสมุดไทยคิดในระยะต่อไปมากข้ึน 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 

แนวคิดห้องสมุดไทยคิด 

 นิสัยรักการอ่านจําเป็นต้องได้รับการปลูกฝังต้ังแต่ยังเล็ก แต่ประเทศไทยกลับขาดแคลน
แหล่งเรียนรู้ดีๆ นอกห้องเรียนสําหรับเด็ก ห้องสมุดเด็กจํานวนไม่น้อยขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาด
สีสันและบรรยากาศที่ดึงดูด ผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุดบางแห่งยังขาดความรู้ในการคัดสรรหนังสือ
ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย และไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะในกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ
ห้องสมุดไทยคิด (วัฒนชัย วินิจจะกูล และคณะ, 2550, น.1)  

กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาเอกสารข้อมูลและสรุปผลการดําเนินงาน X     

2.  ร่ างระเบียบวิธี ศึกษาและการติดตามผล /
คัดเลือกห้องสมุดเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

X     

3. วิเคราะห์รายงานความก้าวหน้าของแต่ละแห่ง   X    

4. สร้างแบบสอบถาม และทดสอบ  X    

5. ประสานงานส่งแบบสอบถาม และนัดหมายวัน
ลงพื้นที่สัมภาษณ์และรับแบบสอบถามคืน  

 X    

6. ลงพื้นที่สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์   X X  

7. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดทําร่างรายงาน    X X 

8. จัดทํารายงานวิจัยติดตามผลฉบับสมบูรณ์    X X 
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 ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (ม.ป.ป., น.1) ได้กล่าวถึง แนวคิดของห้องสมุดไทยคิดว่า ห้องสมุด
เด็กไทยคิด คือศูนย์การเรียนรู้ของเด็กอายุตํ่ากว่า 12  ปี ต้ังอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยและแหล่งชุมชน หรือ
ในโรงเรียน ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยและบรรยากาศให้ดึงดูด
ความสนใจกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างของ
ห้องสมุดมีชีวิตให้ชุมชนและโรงเรียนและเป็นแหล่งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปกครองสร้างนิสัยการ
อ่านให้แก่เด็กต้ังแต่วัยเยาว์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อขยายแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” กระจายสู่ชุมชนทั่วประเทศ 

2. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กในการเข้าถึงหนังสือ และสามารถ
เลือกหนังสืออ่านที่เหมาะสม อันจะนําไปสู่การปลูกฝังสร้างนิสัยรักการอ่านในระยะยาว 

ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะขยายแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ให้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่น 
“ห้องสมุดไทยคิด” จึงเกิดขึ้นและดําเนินงานด้วยแนวคิดที่มุ่งผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์และเป็นพื้นที่สร้างสรรค์นอกห้องเรียนสําหรับเด็กๆ  (จดหมายข่าวไทยคิด ฉบับที่ 1) 

กล่าวคือ  
- เป็นห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กช่วงอายุระหว่าง 4-15 ปี โดยเน้นที่กลุ่ม

เด็กอายุ 7-12 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 

- เป็นศูนย์รวมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยมุ่งเปิดให้บริการหรือต้ังอยู่
ใกล้ที่อยู่อาศัยและแหล่งชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่ 

- เป็นห้องสมุดมีชีวิตขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร และจัดสรรพื้นที่ให้
สอดคล้องกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สําหรับการอ่านหนังสือ พื้นที่สําหรับการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ หรือพื้นที่กิจกรรมไอที ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ 

- ควรเปิดให้บริการในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  
- สนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเฉพาะสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่า

กว่า 6 ปี  
 

แนวทางการบริหารห้องสมุดเด็กไทยคิด 

1. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 

1.1. จัดทําข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น สัดส่วนและจํานวนเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 

ปี เทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมด สัดส่วนและจํานวนครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 0-6 ปี 

เทียบกับจํานวนครัวเรือนทั้งหมด เป็นต้น รวมถึงสภาพปัญหา สิ่งแวดล้อม แหล่ง
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ทรัพยากรชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ หรือการรวมกลุ่มแบบต่างๆ โดยใช้แบบ
สํารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่สํานักงานอุทยานการเรียนรู้จัดทําขึ้นไว้เป็นแนวทาง 

1.2. สํารวจความต้องการ และสร้างเครือข่าย โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายประชาสังคม เพื่อแสวงหา
ความเห็นพ้องกันในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการและใช้ประโยชน์ 

1.3. สํารวจความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
จัด Focus group โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

2. คํานึงถึงองค์ประกอบ 5 ประการ ในการดําเนินงานห้องสมุด 

2.1. ด้านบุคลากร คุณสมบัติของบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลห้องสมุดเด็กไทยคิด ควรจะ 

- จบการศึกษาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์  หรือมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด 

- มีใจรักการดูแลห้องสมุด รักการเรียนรู้และใฝ่หาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ใน
งานดังกล่าว 

- รู้จักพัฒนาวิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ค้นหาง่าย 

- รักหนังสือ รักการอ่าน กระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ที่เข้ามาใน
ห้องสมุด 

- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหนังสือเด็กเป็นอย่างดี เพื่อที่จะแนะนําหนังสือให้แก่
เด็ก ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 

- มีความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย 

- เป็นมิตร มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี คํานึงถึงความสะดวกสบายของ
ผู้ใช้บริการ 

2.2. ด้านอาคารสถานที่ และบรรยากาศ 

- ออกแบบตกแต่งภายในโดยคํานึงถึงการให้บริการและกิจกรรมของห้องสมุด  ถ้า
เป็นไปได้ควร 

- พิจารณาถึงความสามารถรองรับการเจริญเติบโตได้ (เช่น การขยายตัวไปยังกลุ่มผู้ใช้
ช่วงวัยอ่ืน) 

- จัดสรรพื้นที่การใช้งานเป็นส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม ขึ้นอยู่กับขนาดอาคาร จํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวนผู้ใช้บริการ และการให้ความสําคัญกับการบริการด้านใด
เป็นพิเศษ แบ่งเป็น 
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 พื้นที่สําหรับเก็บทรัพยากรสารสนเทศและวัสดุครุภัณฑ์ 
 พื้นที่สําหรับการอ่าน ไอที และกิจกรรมฝึกปฎิบัติ 

 พื้นที่สําหรับการทํางานด้านเทคนิคและบริการ 

- เลือกใช้สีสันสดใส มีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจเด็ก ทั้งนี้ควรปรึกษาสถาปนิกเพื่อ
เลือกใช้สีให้เหมาะสมกับเด็ก 

- สร้างบรรยากาศที่รู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเอง พื้นที่การอ่านควรมีเบาะหรือหมอน
ให้เด็กนอนอ่านหนังสือได ้

- ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาความสะอาด 

- มีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี และมีระบบป้องกันสาธารณภัยที่ได้
มาตรฐาน 

- โต๊ะ เก้าอ้ี มีความแข็งแรงคงทน ปลอดภัย เคลื่อนย้ายสะดวก ทําความสะอาดง่าย มี
ขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้ ชั้นหนังสือไม่สูงเกินไป เพื่อให้เด็กสามารถหยิบหนังสือได้เอง 

เฟอร์นิเจอร์ในห้องสมุดทุกชิ้นควรลบเหลี่ยมมุมเพื่อความปลอดภัยของเด็ก  รวมทั้ง
การหุ้มมุมเสาด้วยวัสดุอ่อนนุ่ม 

2.3. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ 
- จัดหาหนังสือตามแนวทางการคัดเลือกหนังสือสําหรับเด็กแต่ละช่วงวัย  (ซึ่ง

สํานักงานอุทยานการเรียนรู้จัดทําเป็นเอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับ
ตัวอย่างหนังสือไว้ให้แล้ว) 

- จัดหาหนังสือ วารสาร สื่อมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้มี
ความหลากหลายทันสมัย และเพียงพอ 

- คัดเลือกและจัดหาหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยคํานึงถึงความสนใจและ
ความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ความจําเป็น 

- จัดชั้นหนังสือให้ดึงดูดความสนใจเด็ก โดยวางหนังสือหันหน้าปกออก และหมั่น
เปลี่ยนเล่มใหม่เป็นระยะ โดยเฉพาะหนังสือใหม่หรือหนังสือที่ต้องการแนะนํา 

- จัดเก็บหนังสือ สื่อการเรียนรู ้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานที่เหมาะสม 

- ดูแล บํารุงรักษาหนังสือ สื่อการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

2.4. ด้านบริการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- กําหนดวัน เวลาเปิด-ปิดบริการที่ชัดเจน และควรเปิดในวันเสาร์หรืออาทิตย์ด้วย 

- มีบริการพื้นฐาน เช่น การยืม-คืน แนะนําหนังสือ การสืบค้นข้อมูลและหนังสือ 
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- จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น เล่านิทาน วาด
ภาพ ระบายสีการประดิษฐ์ พับกระดาษ อบรมเทคนิคการเล่านิทานสําหรับพ่อ
แม่ ฯลฯ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
เด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งสํานักงานอุทยานการเรียนรู้จัดทําเป็นเอกสารแนวทางและ
หลักเกณฑ์ พร้อมกับตัวอย่างกิจกรรมไว้ให้แล้ว 

2.5. ด้านระบบเทคโนโลยี 

เนื่องจากเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก การนําเทคโนโลยีมาใช้กับระบบงานห้องสมุด อาจไม่ใช่
สิ่งจําเป็น ในขั้นต้น เว้นแต่ผู้บริหารมีแผนจะขยายพื้นที่ให้บริการ หรือห้องสมุดเด็กไทยคิดเป็นส่วน
หนึ่งของห้องสมุดเดิมที่มีเทคโนโลยีระบบงานห้องสมุดรองรับการให้บริการอยู่แล้ว 

ส่วนคอมพิวเตอร์ที่มีไว้บริการนั้น ควรใช้สําหรับการค้นคว้าข้อมูล การเล่นเกมสร้างสรรค์ 

และการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ 

 

แนวคิดเรื่องพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ 
 แนวความคิดว่าด้วยเรื่องพื้นทีสร้างสรรค์นั้นเกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยเหตุผล 3 ประเด็น 
ได้แก่ (1) นโยบายระดับนานาชาติและระดับชาติ (2) สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม (3) 
ธรรมชาติของวิถีชีวิตของชุมชน (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, 2550 ; สํานักส่งเสริมและพิทักษ์
เยาวชน, 2550 ;สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก, 2550) คณะผู้วิจัยเห็นว่าห้องสมุดไทยคิดเองก็มี
ลักษณะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ส่งผลทางบวกต่อเด็กและเยาวชนด้วยอีกทางหนึ่ง กรอบความคิด
เรื่องพื้นที่สร้างสรรค์จึงสามารถนํามาอภิปรายประเด็นดังกล่าวนี้ได้เช่นกัน   
 

 ความหมายและลักษณะของพื้นที่สร้างสรรค์ 
พื้นที่สร้างสรรค์มีการให้นิยามความหมายไว้หลายแนวทาง แต่ส่วนมากมีลักษณะใกล้  

เคียงกันรายละเอียดดังต่อไปนี ้
สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก (2550)  พื้นที่สร้างสรรค์ หมายถึง พื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 

หมายความถึง แหล่งจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้อย่างหลากหลาย เน้น
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อกระจายโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และมีพื้นที่สําหรับการ
แสดงกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ห้องสมุดต่างๆ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน ศาลาประชาคม ศูนย์วัฒนธรรม และวัดเป็นต้น และ
หมายความรวมไปถึง ช่องทางหรือโอกาสที่เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมเพื่อแสดงถึงศักยภาพและ
ความสามารถ เช่น การแข่งขัน การประกวดเยาวชนดีเด่น การรณรงค์เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ การ
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จัดรายการทางวิทยุ เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ คือ เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาในทุกด้านและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 

ในขณะที่ สํานักพิทักษ์เยาวชน (2550) อธิบาย พื้นที่สร้างสรรค์ หมายถึง พื้นที่ทาง
กายภาพ และพื้นที่ทางความคิดที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนา โดยมี
กิจกรรมและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาเด็กและเยาวชน ชุมชน ซึ่งอาจเป็น
บริเวณอาคารสถานที่ รวมถึง พื้นที่ทางความคิด เช่น ได้เข้าร่วมประชุม ได้พูดในเวทีชาวบ้าน ได้
ทํางานอาสาสมัคร ได้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชน 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ให้ความหมาย พื้นที่สร้างสรรค์ หมายถึง พื้นที่ที่สร้าง
ประสบการณ์ สร้างโอกาส ในการพัฒนาตามวัย และตอบสนองความต้องการของเด็ก เพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว ชุมชน และหมายถึง 
สถานที่ หรือโอกาส ที่เด็ก ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดําเนินการอย่างอิสระ 
และมีความสุข จนมีผลให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์สําหรับเด็ก   ลักษณะของ
พื้นที่สร้างสรรค ์สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก ด้านต่างๆ โดยมีหลายมิติ คือ พื้นที่ทาง
กายภาพ   พื้นที่ทางความคิดทางสังคม  พื้นที่ทางสื่อ พัฒนาการตามวัย และตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของเด็กกลุ่มต่างๆ และ เน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว  ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สร้างสรรค์จะต้องสร้างประสบการณ์ สร้างโอกาส ตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก 
ครอบครัว และชุมชน (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, 2550) 

มูลนิธิสยามกัมมาจล (2552) อธิบายลักษณะของพื้นที่สร้างสรรค์ว่า พื้นที่สร้างสรรค์
สําหรับเด็กช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีเสริมทักษะชีวิตและเติบโตอย่างมีคุณภาพ  เช่น อ่าน
หนังสือในห้องสมุด ทํางานฝีมืองานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ งานผ้า งานกระดาษ งาน
ศิลปะกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ บริการสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อ
การค้นหาข้อมูล พิมพ์รายงาน ให้คําปรึกษาด้านการทําโครงการและกิจกรรมแก่กลุ่มเด็กและ
เยาวชนกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ การเล่นและกีฬา อุปกรณ์กีฬาออกกําลังกาย กิจกรรมดูนก 
สํารวจธรรมชาติ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปพื้นที่สร้างสรรค์ มี 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) พื้นที่ทางกายภาพหรือพื้นที่ของ
สถาบัน/องค์กร เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด สถานสงเคราะห์ เป็นต้น (2) พื้นที่ทาง
ความคิดและสังคม เช่น สื่อ ทั้งวิทยุโทรทัศน์ เว็ปไซต์ ชุมชนออนไลน์  และ (3) กิจกรรมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมการประกวดต่างๆ  เป็นต้น นอกจากนี้
พื้นที่สร้างสรรค์ยังต้องมีปัจจัยควบคุม 7 ประการ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมจากเด็กเยาวชน 
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ครอบครัวและชุมชน (2) การตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน (3) ความเหมาะสมกับ
พัฒนาการตามช่วงวัย (4) ความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน (5) การเสริมสร้างการเรียนรู้ 
โอกาสและประสบการณ์ (6) การเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และ (7) 
ความรู้สึกอิสระเมื่อเข้าร่วมในพื้นที่สร้างสรรค์ (ดังแผนภาพ) 

  

การเสริมสร้างการเรียนรู้ 
โอกาส ประสบการณ์ 

 

พื้นที่ทางกายภาพ (Area)  
หรือสถาบนั (Institution) 
- ห้องสมุด 

- ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

- ศาลาประชาคม 

- วัด 

- สวนสาธารณะ 

กิจกรรม 

- โครงการบําเพ็ญประโยชน ์

- การประกวดแขง่ขัน 

- การจดัรายการวิทย ุ

พื้นที่ทางความคิด/ทาง
สังคม 

(Social Space) 
-  ส่ือ ทั้งวิทยุโทรทัศน ์

- หนังสือ อินเทอร์เน็ต 

- เว็ปไซต์/ชุมชนออนไลน ์

การมีส่วนร่วมจากเดก็ ครอบครัว ชุมชน ชุมชน ภาค ี

ความรู้สึกเป็นอิสระเมื่อเข้าร่วม 

ความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 

ผลลัพธ ์

- พัฒนาทางกาย 

- พัฒนาทางสติปัญญา 

- พัฒนาทางอารมณ์ 
- พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

- พัฒนาพฤติกรรม 

การตอบสนองความตอ้งการของเดก็ 

1

2

ความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน การเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในทางที่ดี
ขึ้น 
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ที่มาของแนวคิดเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์ 
 แนวความคิดเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน นักวิจัยสังเคราะห์ที่มาของพื้นที่สร้างสรรค์มี 3 ประเด็น ได้แก่ (1) นโยบายระดับ
นานาชาติและระดับชาติ (2) สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม (3) ธรรมชาติของวิถีชีวิตของ
ชุมชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, 2550 ; สํานักส่งเสริมและพิทักษ์
เยาวชน, 2550 ;สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก, 2550) 

(1)  นโยบายระดับนานาชาติและระดับชาติ 

(ก) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ. 2535 - อนุสัญญาฯได้มีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2535 แนวคิดเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์จึง
เกิดขึ้นตามอนุสัญญามาตราที่ 31 “เด็กมีสิทธิที่จะได้มีเวลาพักผ่อน ได้ร่วมกิจกรรม 
การละเล่น  มีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ”  ตัวอย่างเช่น มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาเด็กได้นํากรอบอนุสัญญาฯมาตรา  ที่  31 มากําหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
บทบาทสําคัญต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้าน
อารมณ์ สังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ  

(ข) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการหลักระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตาม
แนวทาง “โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก” พ.ศ. 2548 – 2557 - ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
14 ด้าน เพื่อการปกป้องคุ้มครอง และพัฒนาเด็กเยาวชนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน
อย่างเป็นองค์รวมโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอ้ือต่อการ
พัฒนาเด็ก   

(2) สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 

สถานการณ์ปัญหาในสังคมเป็นที่มาของการเกิดแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์อีกประการหนึ่ง
เนื่องจากปัญหาเหล่านีถ้ือเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษต่อเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนที่เติบโต
ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ย่อมได้รับผลกระทบ เช่น  เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด เด็กและเยาวชน
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ข้อมูลจาก
เอกสารระบุว่า การที่เด็กและเยาวชนไม่มีที่วิ่งเล่นอย่างอิสระปลอดภัย ไม่มีสถานที่ทํากิจกรรมดีๆ 
ไม่มีเวทีให้แสดงออก (ห้องสมุด สนามกีฬา ลานกิจกรรม) หรือแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
(พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัด) ถูกละเลย ล้าหลัง ไม่ดึงดูดเด็ก ไม่มีสวนสาธารณะ หรือ สวนสัตว์
ให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะรักธรรมชาติ เด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการตัดสินใจในการทํากิจกรรม 
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการเรียกร้อง “พื้นที่สร้างสรรค์” สําหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักให้
ทุกภาคส่วนในการดูแลเด็กและเยาวชน 
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(3) ธรรมชาติของวิถีชีวิตของชุมชน 

วิถีชีวิตและกิจกรรมที่สร้างขึ้นในชุมชนสั่งสมเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชนถือว่า
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพราะเมื่อชุมชนจัดกิจกรรมขึ้นภายในชุมชน อาทิ กิจกรรมงานบุญประเพณี
ต่างๆ พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนด้วย เด็กและเยาวชนอาจได้
แสดงดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนรํา แสดงวันเด็กของชุมชน และแข่งกีฬาประเพณี เป็นต้น การเข้าร่วม
กิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมและได้แสดงบทบาทของตนเอง แม้แต่ในระดับ
ครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีมีคุณธรรม การสอนให้รู้จักการ
ประกอบอาชีพของครอบครัว เช่น ทํานา ทําสวน ประมง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของแนวคิด
พื้นที่สร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน 

แนวทางการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์  
โครงการคาราวานเด็กกําหนดเกณฑ์การพิจารณาตําบล หมู่บ้าน เทศบาลที่ดําเนินงาน

สร้างพื้นที่สร้างสรรค์โดยต้องมีการประสานเชื่อมโยงแนวคิด แผนและการดําเนินงานระหว่าง
กิจกรรมตามคาราวานเสริมสร้างเด็กและสร้างบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้กิจกรรมมีหลากหลาย
โดยทรัพยากรและอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เช่น  โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนสาธารณะ ห้องสมุด ศาลาประชาคม สนามกีฬา และสนามเด็ก
เล่น เป็นต้น  (จิตติ  มงคลชัยอรัญญา ,ชานนท์  โกมลมาลย์ และสุชาติ  เครือเขื่อนเพชร, 2552) 
 

แนวคิดในการวิเคราะห์ PDCA 

 PDCA (ชนิกานต์ เธียรสูตร, วงจร PDCA คืออะไร?, 12 มีนาคม 2551) มาจากคํา
ภาษาอังกฤษ 4 คํา ได้แก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) Act (ดําเนินการให้
เหมาะสม) 
 แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักสถิติ Walter Shewhart ซึ่งได้
พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 
1930 ในระยะเริ่มแรก วงจรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "วงจร Shewhart" จนกระทั่งราวทศวรรษที่ 
1950 ได้มีการเผยแพร่อย่าง กว้างขวางโดย W.Edwards Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบริหาร
คุณภาพ หลายคนจึงเรียกวงจรนี้ว่า "วงจร Deming” 

เมื่อเริ่มแรก Deming ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ 4 ฝ่าย ในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่ง
คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัย 
ความสัมพันธ์องทั้ง 4 ฝ่ายนั้น จะต้องดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าตาม
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา โดยให้ถือว่าคุณภาพจะต้องมาก่อนสิ่งอ่ืนใด 
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ภาพแสดงวงจร PDCA ในยุคแรก 

ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับกับวงจร Deming ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหาร ซึ่ง
ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการ
ดําเนินการให้เหมาะสม (ซึ่งในระยะเริ่มแรกหมายถึงการปรับปรุงแก้ไข) แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิผล เพราะแต่ละขั้นตอนถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

ขณะที่ฝ่ายบริหารกําหนดแผนงานและตั้งเป้าหมายสําหรับพนักงาน พนักงานก็ต้องลงมือปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้กําหนดขึ้น  ในขณะที่ผู้ตรวจสอบคอยตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะๆและรายงาน ผลให้ผู้บริหารทราบ หากการปฏิบัติงานมีความ
ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายก็จะได้แก้ไขได้ ทันที พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายก็จะได้รางวัลเป็นการตอบแทน แต่ถ้าไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายก็จะถูกประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ตํ่า การดําเนินงานในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าค่อนข้างแข็งกระด้าง  นอกจาก
ผู้บริหารจะไม่ประเมินศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด เกี่ยวกับกระบวนการทํางานแล้ว ยัง
ขาดวิสัยทัศน์ที่ดีในเรื่องของการประสานงานภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนและแก้ไขปรับ ปรุงให้ดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม วงจร Deming ได้พัฒนาไปในทิศทางที่นุ่มนวลขึ้น ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ให้
ความสําคัญกับพื้นฐานการบริหารงาน 2 อย่าง นั้นก็คือ การสื่อสารและความร่วมมือร่วมใจจาก
ทุกคนในหน่วยงาน โดยผู้บริหารยังคงเป็นผู้กําหนดแผนงาน แต่จะสื่อสารผ่านช่องทางหัวหน้างาน
และพนักงานตามลําดับขั้นเป้าหมายถูกกําหนด ขึ้นตามความเหมาะสมเป็นไปได้ 
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ภาพแสดงวงจร PDCA แบบญี่ปุ่น 

เราใช้วงจร PDCA เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเป็น
แรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ๆ ที่ทําให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดทําเป็นมาตรฐานการ
ทํางาน ซึ่งจะทําให้การทํางานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด เราอาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ 

ก่อนที่จะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  

   

ภาพแสดงวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

วงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุก ๆ เรื่อง นับต้ังแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น  การปรุงอาหาร 
การเดินทางไปทํางานในแต่ละวัน การต้ังเป้าหมายชีวิต การดําเนินงานในระดับบริษัท จนกระทั่ง
ในระดับสถาบันการศึกษา หรือที่นํามาใช้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงสร้างของวงจร PDCA 

ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย "การวางแผน" อย่างรอบคอบ เพื่อ "การปฏิบัติ 
" อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึง "ตรวจสอบ" ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัด
ให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความ
พยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความ
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยน แปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน 
นอกจากนี้ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วกําหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

การวางแผนยังช่วยให้ เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ
สูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุป
แล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับกําหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่างลงตัว โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2
ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

ประเภทที่1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หรือกําลังจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อม
ของเราสําหรับสิ่งนั้น 

ประเภทที่ 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เป็นการวางแผนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดในอนาคต
ได้ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงต้ังแต่ ปัจจุบัน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) 

ข้ัน ตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กําหนดไว้ในขั้นตอนการ 
วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดําเนินไปในทิศทางที่ต้ังใจ หรือไม่ 
พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อดูความคืบ
หน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการทราบความคืบหน้าอย่างแน่  
นอน เพื่อจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 

ข้ัน ตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะ
ถูกมองข้ามเสมอการตรวจสอบทําให้เราทราบว่าการปฏิบัติใน  ขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมาย
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หรือวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ สิ่งสําคัญก็คือ เราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและ
บ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สําหรับขั้นตอนถัดไป  

ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) 

ขั้นตอนการดําเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่
เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นําแนวทาง
หรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป
อีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทํา
ให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
วางไว ้เราควรนําข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนี้  

- มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ 
- ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม 

- ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ 
- เปลี่ยนเป้าหมายใหม่  

 

การวางแผนการดําเนินงานเราต้องกําหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสําเร็จ  อาจจะเป็น
เป้าหมายระยะสั้น หรือเป้าหมายระยะยาวก็ได้แต่เป้าหมายที่ดีจะต้องSMARTER ซึ่งประกอบไป
ด้วย 

Specific - เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน 

Measurable - สามารถวัดและประเมินผลได้ 

Acceptable - เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ 

Realistic - ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 

Time Frame - มีกรอบเวลากําหนด 

Extending - ท้าทาย และเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติ 

Rewarding - คุ้มค่ากับการปฏิบัติ  
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บทที่ 2 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ 

 

ผลการศึกษาในบทนี้ เป็นการนําเสนอข้อมูล และบทวิเคราะห์ทั้งในส่วนของพื้นที่และการ
จัดการเชิงระบบ คณะผู้วิจัยค้นพบในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด เนื้อหาประกอบด้วย    
 

ข้อมูลห้องสมุดไทยคิดแต่ละแห่ง  
 คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลกับผู้บริหาร บรรณารักษ์ ภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง 
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เป็นต้น และกลุ่มเด็กผู้ใช้บริการห้องสมุดไทยคิด ได้แก ่

- ห้องสมุดไทยคิด จังหวัดสิงห์บุรี (โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง)  
- ห้องสมุดไทยคิด จังหวัดสระบุรี (เทศบาลตําบลพุกร่าง)  
- ห้องสมุดไทยคิด จังหวัดขอนแก่น (ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)  
- ห้องสมุดไทยคิด จังหวัดร้อยเอ็ด (ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด)  
- ห้องสมุดไทยคิด จังหวัดเชียงใหม่ (ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”) 

ผลการศึกษาการให้บริการของแต่ละห้องสมุดไทยคิด มีดังต่อไปนี ้
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ห้องสมุดไทยคิด 

 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สภาพท่ัวไปและความเป็นมา 
ห้องสมุดไทยคิด โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง จังหวัดสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในห้องสมุดไทยคิดจาก

จํานวนสามแห่งในภาคกลางซึ่งอยู่ในการดําเนินงานระยะที่ 1 ของ สํานักงานอุทยาการเรียนรู้ TK 

Park ห้องสมุดไทยคิดฯ จ.สิงห์บุรี ต้ังอยู่ในโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ขนาด
พื้นที่ใช้สอย 72  ตารางเมตร บริเวณชั้น 1 ของอาคารเรียนของโรงเรียน แต่เดิมเป็นห้องสํานักงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องสมุดไทยคิดเปิดให้บริการต้ังแต่ 07.00 – 16.30 น. ใน
วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ผู้รับผิดชอบสะท้อนให้ฟังในประเด็นการเปิดให้บริการใน
ลักษณะที่ว่าเวลาการเปิดบริการห้องสมุดมีลักษณะที่ยืดหยุ่นพอสมควรกล่าวคือ โรงเรียนขยาย
เวลาการปิดบริการออกไปบ้างในบางวันที่นักเรียนยังคงให้ความสนใจหรือจําเป็นต้องใช้บริการอยู่ 
ปัจจุบันห้องสมุดไทยคิดแห่งนี้มีผู้รับผิดชอบดูแลหลัก 2 ท่านได้แก่  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัด
ดงยาง นายธงชัย  พรหมสโร และ ครูบรรณารักษ์ นางศรีนวล  เต้มีย์ ลักษณะการให้บริการ
ส่วนมากเปิดบริการด้านการอ่านหนังสือทั้งสําหรับเด็กเยาวชน ทว่าในความเป็นจริงผู้ปกครอง
นักเรียนก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านหนังสือทั่วไปได้เช่นกัน  ใน
ส่วนของบริการคอมพิวเตอร์มีจํานวน 4 เครื่อง แต่ใช้การได้ 3 เครื่อง ทั้งนี้ห้องสมุดได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานจาก บริษัทพลังโสภณ จํากัด 

โรงเรียนชุมชนวัดดงยางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครู 10 คน และนักเรียน 163 คน โรงเรียน
แห่งนี้ในอดีตเปิดบริการห้องสมุดอยู่แล้ว ทว่าเดิมห้องสมุดของโรงเรียนเป็นอาคารไม้ ชั้นเดียวอยู่
ในสภาพทรุดโทรมหนังสือในห้องสมุดส่วนมากเป็นแบบเรียน หนังสือเก่า หนังสือบริจาค ไม่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้มาใช้บริการได้ ส่งผลต่อจํานวนนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการ
มีเพียงไม่เกิน 10 รายต่อวัน สภาพบรรยากาศห้องสมุดขณะนั้น ผู้อํานวยการโรงเรียนสะท้อนว่า 
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“เมื่อก่อนไม่มีใครเข้าห้องสมุดเลย เอาไม้เก่าๆมาทําเป็นชั้นหนังสือ หนังสือก็เก่ามาก ไม่มี
ชีวิตชีวา ห้องสมุดเก่าๆเด็กไม่สนใจ หนังสือเก่าๆ ไม่พร้อม หนังสือ 10 – 20 ปีก็อยู่อย่างนั้นไม่
ดึงดูดเด็กเลย” (ผู้อํานวยการโรงเรียน) 

อาจเป็นไปได้ว่าข้อจํากัดดังกล่าวมีผลทําให้เด็กและเยาวชนไม่สนใจการอ่านซึ่งมี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องก็ได้สะท้อนข้อมูลตรงกันโดยเฉพาะในเรื่องสภาพและบรรยากาศของห้องสมุดโรงเรียนใน
อดีต1

 

ในประเด็นสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่พบว่า เด็กเยาวชนที่เรียนในโรงเรียนแห่งนี้
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในพื้นที่เติบโตในครอบครัวที่พ่อ แม่ หย่าร้าง แยกทางกัน เด็กเยาวชนหลาย
รายต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย รวมถึงเด็กเยาวชนหลายรายมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้บางรายป่วย
ด้วยโรคสมาธิสั้น โรค Learning Disability นอกจากนี้ เด็กเยาวชนยังมีความสนใจสิ่งเร้าต่างๆ 
โดยเฉพาะการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทําให้ไม่สนใจทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งของครอบครัวและชุมชน 
เช่น ไม่ทํางานบ้าน ไม่สนใจภูมิปัญญาชุมชน2 ไม่เข้าร่วมงานชุมชน อนึ่ง ครอบครัวของเด็ก
เยาวชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวค่อนข้าง
ยากลําบาก รายได้ประชาชนต่อหัวประมาณ 25,000 บาท/ปี 

 

2. ผลการติดตามการด าเนินการพัฒนาห้องสมุดไทยคิด  
 

2.1 ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการ (Plan)   
ผู้บริหารโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ผอ.ธงชัย พรหมสโร ได้ตระหนักถึงข้อจํากัดของห้องสมุด

โรงเรียนมาโดยตลอด ในขณะที่โรงเรียนก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการสร้างและพัฒนา
ห้องสมุดของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อการพัฒนานักเรียน ต่อมาในราวปี  พ.ศ. 
2550 กระบวนการห้องสมุดเริ่มขึ้นจากการริเริ่มของผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดงยางคนปัจจุบัน  
เนื่องจากท่านผู้อํานวยการฯ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานกิจกรรมทางการศึกษา ณ อิมแพคอารีน่า 
เมืองทองธานี ภายในงานดังกล่าวสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้จัดกิจกรรมการแสดง

                                                 
1
  ข้อน่าสังเกตของปัญหาของห้องสมุดโรงเรียนจํานวนมาก คือ คุณภาพของหนังสือ   ความเหมาะสม

ของหนังสือกับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก  บรรยากาศภายในห้องสมุด ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันโรงเรียนหลาย
แห่ง ประเด็นนี้เองก็น่าจะมีผลต่อความรักหรือสนใจการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนก็เป็นได้ 

2
  ชุมชนแห่งนีม้ีภูมิปัญญาการทํานา การประมงน้ําจืด และการสานงอบซึ่งปจัจุบันพบวา่เด็กเยาวชน

ตั้งแต่อายุ 25 ปีลงมาไม่สนใจภูมปิัญญาเหล่านี้และไม่สามารถทํานา จับปลา และสานงอบไดเ้ลย(สนทนากลุ่ม
กลุ่มผู้ปกครอง, 2553) 
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บรรยากาศจําลองของห้องสมุดไทยคิดขึ้น เมื่อผู้อํานวยการฯ ได้เห็นภาพห้องสมุดไทยคิดที่ได้จัด
แสดงดังกล่าว จึงสนใจนํามาเป็นรูปแบบ/แนวทางเพื่อการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ในเบื้องต้น
ผู้อํานวยการทราบงบประมาณในการสร้างห้องสมุดไทยคิด ประมาณ 500,000 บาท การรับรู้
จํานวนงบประมาณการดําเนินงานในครั้งนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของกระบวนการดําเนินงานของ
โรงเรียนด้วยเช่นกัน เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีจํานวนสูง ผู้อํานวยการจึงนํากลับมาประชุม
วางแผนการดําเนินงานร่วมกับครูในโรงเรียนและแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ทาง  

1. การขอการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน 

ผู้อํานวยการโรงเรียนเริ่มการประสานงานขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทองเอนจํานวน 100,000 บาท3 เพื่อปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนให้มีความทันสมัย
และมีความใกล้เคียงกับห้องสมุดไทยคิด งบประมาณก้อนนี้ได้นํามาปรับปรุงห้องสมุด เช่น การติด
เครื่องปรับอากาศในห้องสมุด การจัดซื้อหนังสือและสื่ออุปกรณ์ที่น่าสนใจ เป็นต้น  

2. ประสานความร่วมมือกับทาง TK Park  

ผู้อํานวยการโรงเรียนมีโอกาสประสานงานกับเลขานุการคุณหญิงชดช้อย โสภณพานิช 
ประธานกรรมการสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ปฏิบัติหน้าที่แทนสํานักงานอุทยานการ
เรียนรู้ในขณะนั้น เพื่อการได้รับข้อมูลและการสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุดไทยคิดจาก
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ ผู้อํานวยการโรงเรียนเล่าให้คณะผู้วิจัยฟังในประเด็นนี้ว่า 

 “ผมได้ติดต่อไปทางคุณตุ๊กตา เลขาของคุณหญิงชดช้อย ตอนนั้นเขาก็รับประสานงานให้ 
ผมก็รอการประสานงานกลับมา จนกระทั่งคุณตุ๊กตาโทรมาบอกผมว่า สร้างห้องสมุดได้แล้วเพราะ
มีบริษัทพลังโสภณ จํากัด เขาอยากสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียน” (ผู้อํานวยการโรงเรียน) 

จนกระทั่งโรงเรียนชุมชนบ้านดงยางได้รับการประสานงานจากสํานักงานอุทยาการเรียนรู้
ว่าบริษัทพลังโสภณ จํากัด ได้ติดต่อมาเพื่อร่วมเป็นกําลังหลักในการสร้างห้องสมุดไทยคิดแก่
โรงเรียนแห่งนี้  จนกระทั่งในปัจจุบันห้องสมุดไทยคิดได้สร้างสีสันให้กับโรงเรียนแห่งนี้อย่างมาก
จากเดิมที่มีนักเรียนใช้บริการเพียงไม่ถึง 5 รายต่อวัน มาสู่จํานวนนักเรียนหลายสิบคนต่อวัน อาจ
กล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของห้องสมุดไทยคิดในโรงเรียนฯแห่งนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การอ่านของเด็กเยาวชนและนิเวศวิทยาของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างมีนัยยะสําคัญดังจะได้
กล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 ข้อสังเกตในประเด็นการเกิดขึ้นของห้องสมุดไทยคิดแห่งนี้กล่าวได้ว่าปัจจัยของผู้บริหาร
(โรงเรียน) มีความสําคัญอย่างยิ่งในการผลักดันส่งเสริมเพื่อการสร้างและพัฒนาห้องสมุด 

นอกจากนี้กระบวนการวางแผนและยุทธศาสตร์การดําเนินงานห้องสมุดไทยคิดเป็นการเฉพาะยัง
                                                 

3
  ปัจจุบันผู้บริหาร อบต. เปล่ียนแปลงไปทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุนดังเช่นในระยะแรกของการ

ดําเนินงานน้ี 
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ไม่ปรากฎในการดําเนินงานของโรงเรียนมีเพียงโครงการพัฒนาห้องสมุดซึ่งได้งบประมาณปีละ 
8,000 บาทเท่านั้น 

 

2.2 ขั้นตอนการให้บริการ (Do)  
 2.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการและการด าเนินงาน 

 โครงสร้างการบริหารจัดการห้องสมุดประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 6 คน ได้แก่ 
ผู้อํานวยการ ครูประจําวิชา ครูผู้รับผิดชอบ ทว่า คณะกรรมการบริหารห้องสมุดก็ไม่ได้กําหนดการ
ประชุมร่วมกันมากนักโดยจะใช้วิธีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการหลักใน
ห้องสมุดไทยคิดแห่งนี้คือ ครูศรีนวล เต้มีย์  การให้บริการห้องสมุดพบว่าได้เปิดให้บริการวันจันทร์ 
– ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการต้ังแต่ 07.00 – 16.30 น. ในช่วงต้นๆ การเปิดบริการจะ
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงการดําเนินงานห้องสมุดไทยคิด  นอกจากนี้
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ได้จัดการฝึกอบรมบรรณารักษ์จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ก่อนเปิดบริการ
ห้องสมุด และครั้งที่ 2 เมื่อเปิดห้องสมุดแล้ว การฝึกอบรมมีสาระเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้  

แม้ว่าวัตถุประสงค์ของห้องสมุดแห่งนี้จะเน้นการให้บริการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี แต่
ในความเป็นจริงกลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มนักเรียนอายุมากกว่า 12 ปีก็เข้าใช้ใช้บริการห้องสมุดแห่ง
นี้ด้วยเช่นกัน สาเหตุที่ผู้ปกครองใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้ เพราะผู้ปกครองหลายรายมารอรับ
นักเรียนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นระหว่างการรอเลิกเรียน ผู้ปกครองจึงเข้าไปในห้องสมุดเพื่อใช้
เป็นที่พัก เมื่อเห็นหนังสือจํานวนมากและมีความหลากหลายผู้ปกครองจึงสนใจหยิบมาอ่านด้วย
เช่นกัน รวมถึงผู้ปกครองยังเป็นผู้ใช้บริการทางอ้อมกล่าวคือ เมื่อเด็กเยาวชนยืมหนังสือจาก
ห้องสมุดไทยคิดไปอ่านผู้ปกครองก็มีโอกาสอ่านหนังสือของบุตรหลาน หรือฝากให้บุตรหลานยืม
หนังสือที่ตนเองสนใจมาอ่านด้วยเช่นกัน ภายในห้องสมุดแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่  

ก. พื้นที่อ่านหนังสือ   
การจัดวางหนังสือไม่มีรูปแบบตายตัว แต่พยายามจัดให้เด็กมองเห็นปกหนังสือและง่าย

ต่อการหยิบไปอ่าน หนังสือที่เป็นที่นิยมส่วนมากเป็นวรรณคดี/สารคดีที่นําเสนอในรูปแบบการ์ตูน 
เช่น ไซอ๋ิว สามก๊ก วิทยาศาสตร์น่ารู้ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการยืมหนังสือเฉลี่ยวันละ ประมาณ 20 เล่ม 
สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ 3 เล่ม/สัปดาห์ เช่นเดียวกับห้องสมุดแห่งอ่ืนๆ ห้องสมุดแห่ง
นี้มีกฎกติกา ระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการ กล่าวคือ ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน ห้ามนํา
อาหาร/น้ําเข้าห้องสมุด และค่าปรับวันละ 1 บาทในกรณีที่คืนเกินกําหนด 
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ข. พื้นที่สําหรับคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ใช้การได้จํานวน 3 เครื่องจาก 4 เครื่อง ส่วนมากเด็กที่มาใช้บริการ

คอมพิวเตอร์จะเป็นเด็กโต ประมาณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป โดยเด็กนักเรียนจะมาเล่นเกม
ของ TK Park และ เล่น internet เฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 15 – 20 นาที เนื่องจากมีนักเรียน
สนใจเล่นเกมจํานวนมากแต่จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

2.2.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 กลุ่มนักเรียน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพแสดงรายละเอียดของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดพบว่า กิจกรรมที่จัด
ขึ้นมีหลากหลายกิจกรรมซึ่งทุกกิจกรรมล้วนใช้ประโยชน์จากห้องสมุดไทยคิดมากน้อยแตกต่างกัน
ออกไป  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลักๆที่ดําเนินการมี 2 ลักษณะ ได้แก่  

ก. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ผสานเข้าไว้กับกิจกรรมประจําของโรงเรียน 

การส่งเสริมการอ่านเป็นภารกิจของโรงเรียนที่พึงส่งเสริมแก่นักเรียนอยู่แล้ว  ดังนั้น
โรงเรียนจึงผสมผสานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของห้องสมุดไทยคิด โดยทั่วไปในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
วันสําคัญทางศาสนา ฯลฯ แต่ละโรงเรียนก็มักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อมี
ห้องสมุดไทยคิดโรงเรียนแห่งนี้นํากิจกรรมประจําของโรงเรียนมาผนวกเข้ากับการส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุดไทยคิด   

ข. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดําเนินการเฉพาะของห้องสมุดไทยคิด 

แม้ว่ากิจกรรมการส่งเสริมการอ่านในกลุ่มแรกจะเน้นการผสมผสานร่วมกับงานประจําของ
โรงเรียน ทว่า ห้องสมุดไทยคิดของโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นภายใต้การ
ดําเนินงานของห้องสมุดไทยคิดเองแต่ก็เป็นจํานวนที่ไม่มากนัก กิจกรรมหลักๆที่ดําเนินการ คือ (1) 
การทําสมุดบันทึกการอ่าน (2) การส่งเสริมการค้นคว้าโดยกําหนดโจทย์คําถามและให้นักเรียนไป
ค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด 

 

2.3 ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ (Check) 
 สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ติดตามผลการดําเนินงานโดยใช้การสะท้อนข้อมูลจากพื้นที่
ด้วยการให้รายงานผลการดําเนินงานแบบรายไตรมาส โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับห้องสมุดอ่ืนๆ 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลสะท้อนชัดเจนว่า พื้นที่เรียกร้องให้ทาง TK Park เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบให้ใกล้ชิดกว่านี้ และดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าห้องสมุดไทยคิดแห่งนี้ไม่ปรากฏแผน
ยุทธศาสตร์เป็นการเฉพาะในการพัฒนาห้องสมุดทําให้การติดตามและตรวจสอบยังไม่เป็นระบบ
และรูปธรรมเท่าที่ควร 
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2.4 ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Act) 
 เมื่อกระบวนการตรวจสอบยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควรการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน
โดยเฉพาะการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจึงเป็นเพียงการประเมินผลทางเทคนิค เช่น การ
ซ่อมแซมหนังสือ การจัดซื้อหนังสือใหม่ ฯลฯ ไม่ปรากฏการประเมินโครงการเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ การพัฒนาระบบการให้บริการ การประสานงานระหว่างพื้นที่กับส่วนกลาง
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  
 ถึงแม้ว่าการปรับปรุงคุณภาพของห้องสมุดไทยคิดจะยังไม่เป็นระบบเท่าใดนัก ทั้งนี้และ
ทั้งนั้นคณะผู้วิจัยเห็นถึงความพยายามของพื้นที่ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ กล่าวคือ 
ห้องสมุดไทยคิดในพื้นที่ภาคกลางได้สร้างระบบการติดต่อประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันรวมไปถึงการช่วยกันแสวงหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ รวมไปถึงการประสาน
ความร่วมมือกับบริษัทที่สนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างห้องสมุดไทยคิดแห่งนี้ นั่นคือ บริษัท
พลังโสภณ การศึกษาในพื้นที่พบว่า บริษัทพลังโสภณยังคงมีบทบาทในการเข้าร่วมการดําเนินงาน
กิจกรรมต่างๆกับโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 23 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา คณะ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทพลังโสภณได้เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและยังสนับสนุน
งบประมาณให้กับโรงเรียนจํานวน 84,700 บาทแบ่งเป็น อุปกรณ์การศึกษา 60,500 บาท 
สนับสนุนอาหารกลางวัน 8,200 บาท และ สนับสนุนทุนการศึกษา 16,000 บาท 

 

3. วิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงาน 

 

3.1 แนวคิดและจุดประสงค์ของการให้บริการห้องสมุดไทยคิดจังหวัดสิงห์บุรี 
ห้องสมุดไทยคิดแห่งนี้ต้ังอยู่ในพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง แนวคิดและจุดประสงค์ของ

การดําเนินงานจึงยืดโยงอยู่กับมิติเชิงพื้นที่ในเชิงบริบทของโรงเรียน ดังจะได้อภิปรายต่อไปนี้ 
 3.1 การปรับเปลี่ยนเชิงกายภาพ เช่น โต๊ะ/มุมอ่านหนังสือ และสีสันของห้องสมุดให้
น่าสนใจและดึงดูดเด็กมาใช้บริการ รวมถึงการคํานึงถึงพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะอายุก่อน 12 ปี 

 3.2 การผสมผสานกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากภารกิจของ
โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนและโรงเรียนชุมชนวัดดงยางมีลักษณะพิเศษในด้านการเรียนการ
สอน กล่าวคือ มีการเรียนการสอนรายชั่วโมงมากกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ (หมายถึง มีคาบเรียนที่ 7 

ในขณะที่โรงเรียนอ่ืนๆหลายโรงมีเพียงคาบเรียนที่ 6) เมื่อเป็นเช่นนี้ครูผู้รับผิดชอบจึงไม่อาจจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้เท่าที่ควร ทว่าโรงเรียนเองก็มีความพยายามในการผสมผสานกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจําของโรงเรียน 
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 3.3 การขยายการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดไทยคิด กล่าวคือ ห้องสมุดไม่ใช่เพียงห้องที่ใช้
สําหรับการอ่านหนังสือ แต่โรงเรียนได้ขยายการใช้ประโยชน์จากเพียงห้องสมุดออกไป โดยนํา
กิจกรรมหลายประเภทเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกันในห้องสมุด เช่น กิจกรรมการเล่านิทาน ใช้พื้นที่ฝั่งอ่าน
หนังสือ และ กิจกรรมการฝึกร้องเพลงคาราโอเกะใช้พื้นที่ฝั่งคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับช่วงเวลาเรียนทําให้ไม่มี
ผู้ใช้บริการพอดี 

 3.4 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดเด็กไทยคิดโดยใช้ห้องสมุดเป็นกลวิธีในการปลูกฝังการอ่านและเสริมความรู้ให้เด็ก
เยาวชน เช่น พฤติกรรมการรักการอ่าน ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องสมุด และหนังสือ 
ฯลฯ คณะผู้วิจัยเห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ยังมีนัยยะสําคัญไปสู่การกลุ่มผู้ปกครองด้วย
เพราะผู้ปกครองเองก็มีโอกาสใช้บริการห้องสมุดไทยคิด และมีความสนใจหนังสือที่บุตรหลานอ่าน
ตนเองก็อ่านตามไปด้วยเช่นกัน 

 

3.2 การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน 

คณะผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ (ก) ตารางการ
ประเมินวิเคราะห์การดําเนินงานห้องสมุดไทยคิด (ข) ตารางแสดงผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตาม
กรอบ PDCA (ค) การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค ดังต่อไปนี ้

 

ก. ตารางการประเมินวิเคราะห์การด าเนินงานห้องสมุดไทยคิด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1.การวางแผน (Planning) 

 1)มีการวางแผนงาน เช่น การมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วม 

     -มีการดําเนินงานวางแผนร่วม
ภายในโรงเรียน 

2) การประเมินสถานการณ์และจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
พัฒนาห้องสมุด ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดผลงาน 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3) กิจกรรมการเชื่อมโยงนโยบาย
ผู้นํา/คณะกก.บริหารที่สําคัญและ
เชื่อมโยงกับบริบทและศักยภาพพื้นที่ 

     -ผู้บริหารเอาจริงเอาจังกับการ
ดําเนินงาน 

4) บุคลากรและโครงสร้างการ
มอบหมายหน้าที่ในองค์กร 

     -มอบให้มีครูผู้รับผิดชอบ 

5)มีแผนการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาท
หน้าที่ที่คาดหวัง 

     -มีเพียงส่งครูผู้รับผิดชอบไปอบรม
กับ TK Park เท่านั้น 

-ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง 

ค่าเฉลี่ย การวางแผน (Planning) = 2.8 

2.การให้บริการ(Doing) 
 1)กระบวนการคัดเลือกหนังสือ  สื่อ
และอุปกรณ์ ,กลุ่มเนื้อหาของสื่อที่มี
อยู่สอดคล้องกับช่วงวัยหรือ
พัฒนาการ   

      

2)การให้บริการหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
ปริมาณการยืม/คืน และผลสะท้อน
ความเพียงพอของหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์ 

      

3)การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือ
สร้างนิสัยรักการอ่านที่เชื่อมโยงกับ
บริบทและศักยภาพพื้นที่ ประเภท
และจํานวนกิจกรรมรวมถึง
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและผล
การดําเนินงาน 

     -กิจกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะมีจํานวน
ไม่มาก แต่มีกิจกรรมที่ผสานใน
งานต่างๆของโรงเรียน 

4)การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเกี่ยวข้อง 
เอกชน รัฐและท้องถิ่น  การสร้าง

     -ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์
จากห้องสมุด 

-ครอบครัวรักใคร่-สนใจกันมากขึ้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 
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สัมพันธ์ภาพในครอบครัว รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากร เช่น บรรณารักษ์ 
เหมาะสมตามแผน 

5)การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมดึงดูดให้เด็กเยาวชน
เข้าร่วม  

      

ค่าเฉลี่ย การให้บริการ(Doing) = 4.6 

3.การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Checking)  
1)มีระบบการติดตามและประเมินผล
ภายใน,การเก็บข้อมูลเพื่อการติดตาม
และประเมินผลเป็นระบบต่อเนื่อง 

     -มี เ พี ย ง ร า ย ง า น ไ ป ยั ง  TK 

ส่วนกลาง 

 2)การจัดการงบประมาณและมีการ
ดูแลรักษา(Maintenance)เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
สม่ําเสมอ  

     -จัดสรรงบประมาณปีละ 8,000 

บาท 

3) การสื่อสารภายในและภายนอก
จากผลการติดตามภายใน 

      

4)มีการนิเทศติดตามผลงานภายใน
และจากส่วนกลาง(TK Park)
เหมาะสม  

      

5)ผลต่อการพัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

      

ค่าเฉลี่ย การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Checking) = 3.0 

4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ(Action) 
1)มีข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อพัฒนา
ระบบ  กระบวนการ ผลผลิตหรือ
นวัตกรรมต่างๆเป็นทางการอันเป็นผล
มาจากการติดตามตรวจสอบ 

      



 

36 
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2)มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
ตามข้อเสนอ  
 

      

3)มีการกําหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานการทํางานใหม่ที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

      

4)มีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา
หรือปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 

      

5)มีการสรุปบทเรียน การเป็นต้นแบบ 
สร้างเครือข่าย หรือเพื่อการขยายผล
รูปแบบ 

     -เป็นความสําเร็จเฉพาะองค์กรยัง
ไม่สามารถขยายผลได้นัก 

ค่าเฉลี่ย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีมีพัฒนาการ(Action) = 2.0 

ค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกประเด็น = 3.10 

 

ประเด็นการประเมินทั้ง 20 การดําเนินงานห้องสมุดไทยคิด จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในระดับ
คะแนนสูง 4.6 ในด้านการโดยเฉพาะประเด็นการให้บริการหนังสือ สื่อวัสดุอุปกรณ์  ส่วนที่เหลือ
ระดับการประเมินอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก ทั้งในประเด็นการบริหารจัดการภายในห้องสมุด และ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ สะท้อนเชิงมิติเชิงระบบทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าในแง่ของระบบ
การพัฒนาโครงการเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้ประเมินระดับ
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของห้องสมุดไทยคิดโรงเรียนชุมชนวัดดงยางทุกด้านพบว่าได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.10 

 

ข. ตารางแสดงผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามกรอบ PDCA 

 

 

 

จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

Planning - ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่น และมี
ศักยภาพในการประสานงานความ

- การวางระบบ/บทบาท แผนงานและ
การกํากับติดตามระหว่างหน่วยงาน
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จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

ร่วมมือ 

- กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่ชัดเจนที่ใช้บริการ 

- ภาคีมีส่วนสําคัญในการผลักดัน
งบประมาณทั้ง TK Park ,บริษัทพลัง
โสภณ และอบต.ทองเอน  
- ช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียน 
เด็กนักเรียน และผู้ปกครองดีมากจึงทํา
ให้มีผู้สนใจใช้บริการจํานวนมาก 

ส่วนกลางกับพื้นที่ไม่เพียงพอ 

-- ไม่รู้เรื่องการจัดการงบประมาณ 

การงบหมายงาน/จัดโครงสร้างองค์ไม่
ชัดเจน บรรณารักษ์ไม่มีส่วนร่วมต้ังแต่
เริ่มต้น 

- ขาดระบบการส่งเสริมบุคลากรให้
ได้รับความรู้  เทคนิคใหม่ๆในการจัด
กิจกรรม 

- แผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานและ
พัฒนาไม่ชัดเจนเพียงพอ 

Doing - บรรยากาศภายใน/การเข้าถึงสถานที่
และกลุ่มเป้าหมาย สะดวก ปลอดภัย 

- การเตรียม/พัฒนาบุคคลากรกิจกรรม
เสริมรักการอ่านโดย TK Park 

- สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเอกสาร ดึงดูด และ
เหมาะสมกับเด็ก 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งของโรงเรียนเพื่อให้
เด็กค้นคว้า รวมถึงเป็นแหล่งดูงานของ
ภาคีเกี่ยวข้อง/ชุมชนอื่น ๆ 

- ผู้ ปกครอง เ ด็ก เข้ า ใช้บริการและ
สนับสนุนให้เด็กเยาวชนเข้ามาใช้บริการ 

- ผสมผสานและขยายการใช้ประโยชน์
ของห้องสมุดไทยคิดให้กว้างขวางขึ้น 

- พฤติกรรมเด็กเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น 

- งบประมาณจํานวนน้อย 8,000 บาท
ต่อป ี

- ครูผู้ รับผิดชอบมีภารกิจมาก
โดยเฉพาะการสอนทําให้ไม่มีครูนั่ ง
ประจําในการให้ คําแนะนําดูแลเด็ก
เยาวชน 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จํานวนไม่
มากนักกิจกรรมซ้ําๆและไม่ได้บูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน 

- สื่อคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับเด็ก
เยาวชน และคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ไม่
สามารถใช้ได้เต็มศักยภาพ 

- ยังไม่ได้เชื่อมโยงทุนเดิมของชุมชน 
เช่น ภูมิปัญญาต่างๆของชุมชนรอบ
โรงเรียนเท่าที่ควร 

Checking - มี ระบบการวางระบบการสะท้อน
ข้อมูลและรายงานผล 

- ระบบการรายงานเป็นเพียงการเก็บเชิง
สถิติและสื่อสารทางเดียว 

- ระบบการนิเทศงานและการติดตามผล
การดําเนินงานจากส่วนกลางยังไม่
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จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

เพียงพอ 

Action - สร้างระบบการปรังปรุงและพัฒนางาน
ห้องสมุดไทยคิดโดยการเกาะเกี่ยวกัน
อย่างหลวมๆ ระหว่างห้องสมุดไทยคิด
เครือข่ายภาคกลาง 

-ปรับปรุงและพัฒนาเฉพาะในส่วนที่
สามารถกระทําได้โดยง่าย เช่น การ
ซ่อมแซม จัดซื้อหนังสือ  
- ประสานความร่วมมือระหว่างพื้นที่กับ
บริษัทที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริการห้องสมุด 

- เนื่องจากระบบการนิเทศงานและ
กํากับติดตามประเมินผลยังไม่ เป็น
ระบบเท่าที่ควรจึงยังไม่สามารถพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารและการบริการ
ได้ 

 

 ตารางข้างต้นนี้เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามกรอบแนวคิด PDCA แต่ละประเด็นได้
แสดงให้เห็นจุดแข็ง และจุดอ่อนไว้แล้ว ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและหา
วิธีการปรังปรุงแก้ไขจุดอ่อน อย่างไรก็ตามในภาพรวมตารางข้างต้นสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนเชิง
ระบบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการติดตามตรวจสอบ และการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการและ
บริการ 

 

ค. การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค 

ปัจจัยสนับสนุน ได้แก ่

1. การมีกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจชัดเจน กล่าวคือ เด็กเยาวชนทั้งอายุไม่เกิน 12 ปี 
กลุ่มเป้าหมายหลัก และ เด็กและเยาวชนอายุเกิน 12 ปีซึ่งเข้ามาใช้บริการด้วย เด็ก
เยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของห้องสมุดไทยคิดเพราะนักเรียนต้องเรียนใน
โรงเรียนอยู่แล้ว ทําให้ทั้งช่วงเช้า กลางวัน จนถึงเย็นมีนักเรียนเข้าใช้บริการมากตามไป
ด้วย การมีนักเรียนใช้บริการมากก็สามารถสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะความรักการอ่านใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ด้วย 

2. ถึงแม้ว่าห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเพื่อรองรับการใช้บริการของครู และ นักเรียน 
ทว่า ผู้ปกครองนักเรียน และสมาชิกในชุมชนก็สามารถเข้าใช้บริการหรือได้รับประโยชน์
จากห้องสมุดไทยคิดของโรงเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ปกครองและชุมชนจึง
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สนับสนุนการดําเนินโครงการห้องสมุดไทยคิดเป็นอย่างดีจึงสนับสนุนให้บุตรหลานมาใช้
บริการ และมีความพร้อมในการร่วมพัฒนาโครงการ 

3. การได้รับการสนับสนุนอย่างดีผ่านการประสานงานกับบริษัทพลังโสภณซึ่งเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณการดําเนินงานห้องสมุดต้ังแต่แรก 

4.  ความเคร่งครัดและเอาจริงเอาจังของผู้บริหารโรงเรียนที่มุ่งมั่นในการริเริ่มสร้างและ
พัฒนาการให้บริการห้องสมุดไทยคิด ทําให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง 

 

ปัจจัยอุปสรรค ได้แก ่

1. โครงการห้องสมุดไทยคิดเป็นโครงการที่ดีแต่ขาดความต่อเนื่อง  เป็นการให้การสนับสนุน
แต่วัสดุอุปกรณ์ และ การเสริมองค์ความรู้โดยการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้รับผิดชอบ  
เพียงเท่านั้น และยังขาดการติดตามประสานงานระหว่างผู้ให้การสนับสนุนกับผู้รับการ
สนับสนุน  

2. การได้รับงบประมาณสนับสนุนจํานวนน้อยการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน 
การบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณจึงถูกทุ่มเทไปที่การเรียนการสอนเสีย
เป็นส่วนมาก กิจกรรมห้องสมุดไทยคิดจึงได้รับการจัดวางการบริหารจัดการอยู่ในภารกิจ
ระดับรองลงมาพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจํานวน 8,000 บาทซึ่งเป็นงบประมาณ
อุดหนุนการดําเนินงาน เช่น เพื่อซื้อหนังสือ และประดับตกแต่งห้องสมุด เป็นต้น  

3. บุคลากรรับผิดชอบห้องสมุดไทยคิดมีภารกิจหลายด้านแม้ว่าผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชน
วัดดงยางเป็นผู้บริหาร แต่ด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ผู้ อํานวยการก็มีวิชา
รับผิดชอบสอน รวมไปถึงครูบรรณารักษ์ ครูศรีนวล เต้มีย์ ยังรับหน้าที่เป็นครูประจําชั้น
และมีรายวิชาสอนด้วย การมีภารกิจสอนหนังสือนี้ส่งผลทางตรงต่อระบบการจัดการ
ห้องสมุดเนื่องจากในรายวิชาที่ครูบรรณารักษ์มีสอนห้องสมุดไทยคิดก็ไม่มีผู้ดูแลทําให้
กิจกรรมบางอย่างต้องหยุดชะงักงันไม่ให้บริการหรือให้บริการได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับเด็ก
เยาวชนอยู่ในช่วงวัยที่ซุกซนหากเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์เล่น
สิ่งของบางอย่างจนได้รับอันตรายก็เป็นได้   
 

 

 

 

  

                                                 
4
  ประเด็นนี้อาจมคีวามแตกตา่งจากโรงเรยีนขนาดใหญ่ท่ีบางโรงเรยีนมีบรรณารักษ์ประจาํ 
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3.3 ข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจังหวัดสิงห์บุรี 
 

ตารางที่  1  จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ - หญิง 

- ชาย 

36 

47 

43.4 

56.6 

2.  อาย ุ - 7 

- 8 

- 9 

- 10 

- 11 

- 12 

- 13 

8 

14 

8 

23 

25 

4 

1 

9.6 

16.9 

9.6 

27.7 

30.1 

4.8 

1.2 

3.  การศึกษา -  ยังไม่เข้าโรงเรียน 

- เตรียมอนุบาล/Nursery 

- ชั้นอนุบาล 

- ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

- ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

- มัธยมศึกษา 

0 

0 

0 

23 

60 

0 

 

0 

0 

0 

27.7 

72.3 

0 

 

4.  ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ - บิดา-มารดา 

- บิดา 

- มารดา 

- ตา ยาย/ปู่ ย่า 

- ลุง ป้า/น้า อา 

55 

0 

7 

19 

2 

66.3 

0 

8.4 

22.9 

2.4 

5. อาชีพของผู้ปกครอง - รับราชการ 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- ธุรกิจส่วนตัว 

- ค้าขาย 

- พนักงานบริษัท 

6 

0 

1 

28 

3 

7 

7.2 

0 

1.2 

33.7 

3.6 

8.4 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

- แม่บ้าน 

- เกษตรกรรม 

- รับจ้างทั่วไป 

7 

31 

8.4 

37.3 

6.  ก่อนเข้าห้องสมุดไทยคิดเคยเข้า
ห้องสมุดบ้างหรือไม่ 

- เคย มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
- เคย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครัง้/สัปดาห ์

- ไม่เคย เนื่องจากต้ังอยู่ไกลบ้าน 

- ไม่เคยเนื่องจากไม่มีใครมาส่ง 

- ไม่เคย เนื่องจากไม่รู้จัก 

- ไม่เคย เนื่องจากย้ายมาจากต่างจังหวัด/พึ่ง
ย้ายมาอยู่ 

33 

40 

3 

3 

2 

2 

39.8 

48.2 

3.6 

3.6 

2.4 

2.4 

7.  ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

- มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
- 3-4 ครั้ง/สัปดาห ์

- 1-2 ครั้ง/สัปดาห ์

- 3-4 ครั้ง/เดือน 

- 1-2 ครั้ง/เดือน 

- น้อยกว่า 1ครั้ง/เดือน 

21 

23 

26 

9 

1 

3 

25.3 

27.7 

31.3 

10.8 

1.2 

3.6 

n = 83 

 

จากตารางที่ 1  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.6)  และเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 43.4) มีอายุ 11 ปี (ร้อยละ 30.19) มากที่สุด   รองลงมามีอายุระหว่าง 10 ปี (ร้อย
ละ 27.7) และอายุ 8 ปี (ร้อยละ 16.9) มีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ร้อยละ 
72.3)  รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ร้อยละ 27.7) ตามลําดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา-

มารดา (ร้อยละ 66.3) รองลงมาพักอยู่กับตา ยาย ปู่ย่า (ร้อยละ 22.9) และพักอยู่กับมารดา (ร้อย
ละ 8.4) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 37.3) รองลงมาค้าขาย (ร้อยละ 33.7) 
และประกอบอาชีพแม่บ้าน และเกษตรกรรม เท่ากัน (ร้อยละ 8.4) ตามลําดับ  

ก่อนมีห้องสมุดไทยคิดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการห้องสมุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 
ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 48.2) รองลงมาเคยเข้าห้องสมุดมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 39.8) และ
ไม่เคยเนื่องจากอยู่ไกลจากบ้าน และไม่มีใครมาส่ง เท่ากัน (ร้อย3.6) ตามลําดับ 

ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ห้องสมุด 1-2ครั้ง/
สัปดาห์ (ร้อยละ 31.3) รองลงมาใช้ห้องสมุดไทยคิด 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 27.7) และใช้
ห้องสมุดไทยคิดมากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห ์(ร้อยละ 25.3) ตามลําดับ 
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ตารางที่  2  จํานวนและร้อยละข้อมูลด้านการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะบริการของห้องสมุด ทําเป็นประจํา 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ทําบ้าง
บางครั้ง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
1. อ่านหนังสือ 20 

(24.1) 

63 

(75.9) 

0 

(0) 

2. ทํารายงาน ทําการบ้าน 30 

(36.10) 

27 

(32.5) 

6 

(31.3) 

3. ยืม คืน หนังสือ 19 

(22.9) 

56 

(67.5) 

8 

(9.6) 

4. เล่น Internet 15 

(18.1) 

39 

(47.0) 

29 

(34.9) 

5. เล่นเกมของ TK park ในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ผี
กุ๊ก กุ๊ก กู๋,สุโขทัย,อยุธยา,รามเกียรติ์  

19 

(22.9) 

29 

(34.9) 

35 

(42.2) 

6. สื่อในคอมพิวเตอร์ หนังสือเสียง ขุมทรัพย์แห่ง
แผ่นดิน 

15 

(18.1) 

38 

(45.8) 

30 

(36.1) 

7. ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด เช่น ฟังนิทาน 
ทํางานศิลปะ ประดิษฐส์ิ่งของต่าง ๆ  

21 

(25.3) 

44 

(53.0) 

18 

(21.7) 

n =83 

 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้บริการห้องสมุดโดยกิจกรรม
ที่ใช้บริการเป็นประจํามากที่สุดคือ ทํารายงานทําการบ้าน (ร้อยละ 36.1) รองลงมา ร่วมกิจกรรม
กับห้องสมุด เช่น ฟังนิทาน ทํางานศิลปะ ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ (ร้อยละ 25.3) และยืม คืน 
หนังสือ และเล่นเกมของ TK park ในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ผีกุ๊ก กุ๊ก กู๋,สุโขทัย,อยุธยา,รามเกียรต์ิ  
เท่ากัน (ร้อยละ 22.9) ตามลําดับ ส่วนกิจกรรมที่ทําเป็นบ้างครั้งเมื่อใช้บริการห้องสมุดไทยคิดกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้บริการ  ยืม คืน หนังสือ  (ร้อยละ 67.5) และกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เคยใช้บริการเลยคือ เล่นเกมของ TK park ในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ผีกุ๊ก กุ๊ก กู๋,สุโขทัย
,อยุธยา,รามเกียรต์ิ  (คิดเป็นร้อยละ 42.2) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการ 
 

ตารางที่  3   จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
เด็กผู้ใช้บริการ 

ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  
แปล
ผล 

S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
ด้านบุคลากร 

1. เจ้าหน้าที่เดินมาดูแลบ่อยๆ 21 

(25.3) 

45 

(54.2) 

10 

(12.0) 

7 

(8.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2.96 

มาก 

.847 

2. เจ้าหน้าที่จัดหนังสือเพื่อให้หา
และหยิบอ่านได้ง่าย 

41 

(49.4) 

32 

(38.6) 

9 

(10.8) 

0 

(0) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

3.34 

มาก
ที่สุด 

.772 

3. เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย 
เช่น หาหนังสือไม่เจอ 

34 

(41.0) 

20 

(24.1) 

16 

(19.3) 

12 

(14.5) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

2.89 

มาก 

1.13

7 

4. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 34 

(41.0) 

32 

(38.6) 

10 

(12.0) 

5 

(6.0) 

2 

(2.4) 

0 

(0) 

3.09 

มาก 

.995 

ด้านอาหารสถานท่ีและบรรยากาศ 

1. ใช้เวลาน้อยในการเดินทางมา
ห้องสมุดหรือสามารถเดินทางมา
เองได้ 

57 

(68.7) 

16 

(19.3) 

5 

(6.0) 

4 

(4.8) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

3.49 

มาก
ที่สุด 

.902 

2. ห้องสมุดสะอาดเรียบร้อย 60 

(72.3) 

19 

(22.9) 

3 

(3.6) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.66 

มาก
ที่สุด 

.610 

3. ห้องสมุดอากาศไม่ร้อน ไม่
หนาวเกินไป มีต้นไม้สวยงาม   

47 

(56.6) 

26 

(31.3) 

7 

(8.4) 

3 

(3.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.41 

มาก
ที่สุด 

.797 

4. โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ
สวยงาม 

56 

(67.5) 

18 

(21.7) 

8 

9.6) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.55 

มาก
ที่สุด 

.720 

5. ไม่เคยประสบอุบัตเิหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบตัิเหตใุนห้องสมดุไทย

10 

(12.0) 

10 

(12.0) 

12 

(14.5) 

36 

(43.4) 

15 

(18.1) 

0 

(0) 

1.56 

น้อย
1.26

1 
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ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  
แปล
ผล 

S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
คิด ที่สุด 

ด้านทรัพยากรห้องสมดุและส่ือการเรียนรู ้
1. หนังสือในห้องสมุดมีพอสําหรับ
ทุกคน 

72 

(86.7) 

11 

(13.3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.86 

มาก
ที่สุด 

.341 

2. หนังสือน่าอ่าน ทันสมัย 65 

(74.7) 

17 

(20.5) 

4 

(4.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.69 

มาก
ที่สุด 

.557 

3. หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง 
ไม่ฉีกขาด 

37 

(44.6) 

22 

(26.5) 

14 

(16.9) 

10 

(12.0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.03 

มาก 

1.05

3 

4. คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมีพอ
สําหรับทุกคน 

26 

(31.3) 

22 

(26.5) 

23 

(27.7) 

7 

(8.4) 

5 

(6.0) 

0 

(0) 

2.68 

มาก 

1.17

8 

ด้านบริการและการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
1. เวลาเปิด-ปิดห้องสมดุตรงกับ
เวลาว่าง 

45 

(54.2) 

32 

(38.6) 

3 

(3.6) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.43 

มาก
ที่สุด 

.736 

2. กิจกรรมที่ห้องสมุดสนุกสนาน 

น่าสนใจ 

59 

(71.1) 

20 

(24.1) 

4 

(4.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.66 

มาก
ที่สุด 

.569 

3. ห้องสมุดจัดกิจกรรมบ่อยๆ 

 

20 

(24.1) 

46 

(55.4) 

14 

(16.9) 

2 

(2.4) 

1 

(1.2) 

0 

(0) 

2.98 

มาก 

.789 

4. การยืม-คืนหนังสือเป็นเรื่อง
ง่ายๆ 

55 

(66.3) 

22 

(26.5) 

4 

(4.8) 

2 

(2.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.56 

มาก
ที่สุด 

.702 

n = 83 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุดแต่ละด้าน   
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการห้องสมุดไทยคิดด้านบุคลากร
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มากที่สุดในประเด็น เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย เช่น หาหนังสือไม่เจอ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
เดินมาดูแลบ่อยๆ และเจ้าหน้าที่ย้ิมแย้มแจ่มใส ตามลําดับ 

ด้านอาคารสถานที่และบรรยากาศมากที่สุดในประเด็น ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบัติเหตุในห้องสมุดไทยคิด  รองลงมาคือ ห้องสมุดอากาศไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปมีต้นไม้
สวยงาม  และใช้เวลาน้อยในการเดินทางมาห้องสมุดหรือสามารถเดินทางมาเองได้  ตามลําดับ 

ด้านทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็น  คอมพิวเตอร์ในห้อง สมุดมี
พอสําหรับทุกคน  รองลงมาคือ หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง ไม่ฉีกขาด และหนังสือ น่าอ่าน
ทันสมัย ตามลําดับ และด้านบริการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็นห้องสมุดจัด
กิจกรรมบ่อย ๆ  รองลงมาคือ เวลาเปิด-ปิดห้องสมุดตรงกับเวลาว่าง และการยืมคืนหนังสือเป็น
เรื่องง่าย ๆ    ตามลําดับ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

ตารางที่  4   จํานวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
1. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้อยากมาห้องสมุด
บ่อยๆ 

82 

(98.8) 

1 

(1.2) 

2. เกมและสื่อในคอมพิวเตอร์สนุก ทําให้อยากมา
ห้องสมุดบ่อย ๆ 

73 

(88.0) 

10 

(12.0) 

3. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้ชอบอ่านหนังสือมาก
ขึ้น 

80 

(96.4) 

3 

(3.6) 

4. อ่านหนังสือสนุกกว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือดูทีวี 78 

(94.0) 

5 

(6.0) 

5. พ่อแม่ ผู้ปกครองเคยมาห้องสมุดด้วยกัน 40 

(48.2) 

43 

(51.8) 

6. เคยนํากิจกรรมที่ทําในห้องสมุดไทยคิดกลับไปทําที่
บ้านหรือโรงเรียน 

62 

(74.7) 

21 

(25.3) 
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ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
7. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้มีความคิดหรือไอเดีย
ใหม่ๆ มากขึ้น 

78 

(94.0) 

5 

(6.0) 

8. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้กล้าคิด กล้าทํา กล้า
แสดงออก เช่น การถามคุณครูและตอบคําถามใน
ห้องเรียน 

74 

(89.2) 

9 

(10.8) 

n =83 

จากตารางที่  4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายหลังการใช้ห้องสมุดไทยคิดเห็นด้วยในประเด็น มีห้องสมุดแล้วทําให้อยากมาห้องสมุดบ่อยๆ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.8 รองลงมา มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้ชอบอ่านหนังสือมากขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 96.4 และ อ่านหนังสือสนุกกว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือดูทีวี และกิจกรรมหรือหนังสือ
ทําให้มีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆ มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 94 ตามลําดับ 

ส่วนในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในประเด็น พ่อแม่ผู้ปกครอง
เคยมาห้องสมุดด้วยกัน  คิดเป็นร้อยละ 51.8 รอลงมา เคยนํากิจกรรมที่ทําในห้องสมุดไทยคิด
กลับไปทําที่บ้านหรือโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.3 เกมและสื่อในคอมพิวเตอร์สนุก ทําให้อยากมา
ห้องสมุดบ่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลําดับ 
 

4. ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ 
4.1 ข้อเสนอต่อ TK Park  

1. ต้องการให้ สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ส่วนกลางจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
ใหม่ๆเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านกับเด็กเยาวชน รวมถึงการบริหารจัดการ 

2. สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park  ควรสร้างระบบการติดตามความต่อเนื่องและให้
การสนับสนุนในการทํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดในแง่งบประมาณ และ
เทคนิคความรู ้

3. การจัดกิจกรรม การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนในเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น รถโม
บายปีละครั้งสองครั้ง ยังได้สัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกันเรื่อยๆ เปลี่ยนบรรยากาศเรียนรู้ 
เพราะมีทีมฝ่ายกิจกรรม ฯลฯ  
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4.2 ข้อเสนอแนะต่อห้องสมุดไทยคิด จ.สิงห์บุรีและภาคี 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านดงยางต้องกระตุ้นให้องค์การบริหารส่วนตําบลทองเอนแสดงบทบาท

ในการสนับสนุนโรงเรียนเหมือนในอดีตที่เคยสนับสนุนโรงเรียนปีละ 100,000 บาท (ทั้งนี้
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากปัจจุบันเปลี่ยนผู้บริหาร อบต.ทําให้นโยบายเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย  

2. องค์กรเอกชนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนระยะยาว เช่นที่  บริษัทพลังโสภณ ให้
พนักงานทั้งบริษัทเข้ามาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 ดังนั้นในการ
ยกระดับการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน หรือเจ้าของทุน ควรเป็นลักษณะที่มีความต่อเนื่อง 
มากกว่าการให้เงินสนับสนุนมาเพียงครั้งเดียวแล้วจบ จึงน่าจะเป็นตัวแบบหรือข้อเสนอ
ให้กับบริษัทอ่ืนๆ ที่สนใจทํา CSR ว่าควรมีรูปแบบที่มีการยกระดับมากขึ้นเป็นการ
สนับสนุนในระยะยาว 

3. ควรจัดสรรตําแหน่งบรรณารักษ์ ที่ดูแลห้องสมุดเป็นการเฉพาะเพื่อการดูแลห้องสมุด และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ  
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ห้องสมุดไทยคิด 

เทศบาลต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 

ห้องสมุดไทยคิด เทศบาลตําบลพุกร่าง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นห้องสมุด
ไทยคิดที่อยู่ในการดําเนินงานของสํานักงานเทศบาลตําบลพุกร่าง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานจาก บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด ลักษณะอาคารเป็นอาคารที่สร้างแยกออกมาจาก
ตัวอาคารสํานักงานเทศบาล ต้ังอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านหมอ-ท่าเรือ ตําบลพุกร่าง อําเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ขนาดพื้นที่ 60.6 ตารางเมตร (กว้าง 6 เมตร x ยาว 10.0 เมตร)  
 

1. สภาพท่ัวไปและความเป็นมา 
 ห้องสมุดไทยคิด เทศบาลตําบลพุกร่าง เกิดจากแนวคิดของคุณหญิงชดช้อย โสภณพานิช 
(ขณะนั้นดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)) ตระหนักถึง
ความสําคัญของการส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก และมีความต้องให้ให้พื้นที่ในอําเภอพระพุทธบาทมี
ห้องสมุดสําหรับเด็ก จึงติดต่อกับบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด (จังหวัดสระบุรี) เพื่อประสานงาน
ในพื้นที่ และทางบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียเล็งเห็นว่าเทศบาลตําบลพุกร่างมีความพร้อมด้านสถานที่ 
ความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารจัดการ และมี ต้ังอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยและแหล่งชุมชน ซึ่ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของห้องสมุดไทยคิด จากนั้นบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจึงติดต่อประสานงาน
มายังเทศบาลตําบลพุกร่างเพื่อปรึกษาหารือ และสํารวจพื้นที่ห้องสมุด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากเทศบาลและได้จัดสรรพื้นที่ภายในบริเวณเทศบาลเพื่อสร้างเป็นห้องสมุด เนื่องจาก
นโยบายของเทศบาลมุ่งเน้นและให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชน และในพื้นที่ที่
เทศบาลดูแลอยู่ยังไม่มีห้องสมุดเด็กในพื้นที่ โดยทางบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย สนับสนุนงบประมาณ
ในการสร้างอาคารทั้งหมด จํานวน 450,000 บาท รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายนอกอาคารห้องสมุด เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่น และเหมาะสมแก่การเป็นพื้นที่
สร้างสรรค์สําหรับเด็ก 

 เมื่อได้พื้นที่ที่ใช้สร้างอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ด้านสถาปัตยกรรมของสํานักงานอุทยาน
การเรียนรู้ TK Park ได้มาสัมภาษณ์และถ่ายรูปสถานที่ เพื่อออกแบบอาคารสถานที่ และออกแบบ
ตกแต่งภายใน ซึ่งอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ที่ออกแบบตกแต่งคํานึงถึงการให้บริการและกิจกรรม
ของห้องสมุด แสงสว่างที่เพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี มีระบบป้องกันสาธารณภัยที่ได้
มาตรฐาน และครุภัณฑ์ที่ใช้มีความแข็งแรงคงทน ปลอดภัย เคลื่อยย้ายสะดวก ทําความสะอาด
ง่าย มีขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้ ชั้นหนังสือ โต๊ะ เก้าอ้ี มีการลบเหลี่ยมมุมเพื่อความปลอดภัยของเด็ก  
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รูปแบบของห้องสมุดไทยคิดจึงเป็นแบบสําเร็จรูปที่มีการออกแบบจากส่วนกลาง จากนั้นได้
ประสานงานมายังห้องสมุด เพื่อจัดอบรมผู้รับผิดชอบห้องสมุด ซึ่งทางเทศบาลตําบลพุกร่างได้ส่ง
บุคลากรเพื่อไปที่สํานักงานอุทยาการเรียนรู้ TK Park จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวนันทวัน 
องอาจทวีชัย (รองนายกเทศมนตรีตําบลพุกร่าง) และครูโสภี รักใคร่ บรรณารักษ์ประจําห้องสมุด
ไทยคิดในขณะนั้น ปัจจุบันย้ายไปรับตําแหน่งธุรการงานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลตําบลพุ
กร่าง) 

 

2. ผลการติดตามการด าเนินการพัฒนาห้องสมุดไทยคิด  
   
2.1 ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการ (Plan)   

2.1.1 กระบวนการบริหารและด าเนินงานพัฒนา และการให้บริการห้องสมุดไทย
คิด 

ปัจจุบัน ห้องสมุดไทยคิดอยู่ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลพุกร่าง โดยนางสิริพร 
ก้อนทอง (นายกเทศมนตรีตําบลพุกร่าง) มีการเปิดให้บริการ 5 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันพุธ-วันศุกร์ 
ต้ังแต่เวลา 08.30-18.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. มีสมาชิก
ห้องสมุดจํานวน 121 คน จํานวนผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 27 คนต่อวัน (สํารวจล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 
2553) และจะมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากในวันเสาร์-วันอาทิตย์ สูงสุดประมาณ 40-50 คนต่อวัน  
 การดําเนินการให้บริการห้องสมุด มีบรรณารักษ์ประจําห้องสมุด ได้แก่ นางนนทิยา 
สายหยุด (ครูเล็ก)โดยตําแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลพุกร่าง 
หากแต่นายกเทศมนตรีเล็งเห็นถึงความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้สําหรับเด็กจึงให้มา
ดํารงตําแหน่งบรรณารักษ์ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการสอนการศึกษานอกโรงเรียนถึง 18 ปี มี
จิตวิทยาในการสอนหนังสือ ประกอบกับเคยเรียนวิชาจิตวิทยาเด็ก จึงนํามาปรับใช้ให้เข้ากับหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเข้ามารับผิดชอบห้องสมุดต้ังแต่เดือนตุลาคม 2552 อย่างไรก็ตาม ครูเล็กยัง
ไม่เคยไปอบรมบุคลากรกับทาง TK Park วิธีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กจึงเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต 
โทรทัศน ์ฯลฯ เพื่อจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสําหรับเด็กแต่ละช่วงวัย  
 

2.1.2 การจัดการด้านสถานที่และบรรยากาศ  
ด้านสถานที่ต้ังของห้องสมุดไทยคิด อยู่ในชุมชนหมู่ที่ 7 ตําบลพุกร่าง นับได้ว่าเป็นแหล่ง

ชุมชนและมีประชากรอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้ศูนย์เด็กเล็กสิรินพร ซึ่งเด็ก
เล็กสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้  
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ด้านบรรยากาศภายในห้องสมุด มีความสว่างและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการทํากิจกรรม
สําหรับเด็ก มีห้องน้ํา 1 ห้อง อยู่ภายในอาคารเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของเด็ก และ
อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  

- พื้นที่อ่านหนังสือ   
การจัดวางหนังสือมีจัดหนังสือตามหมวดหมู่ และเขียนป้ายติดไว้ให้มองเห็นได้ชัดเจน 

เพื่อความสะดวกในการค้นหาหนังสือ ในส่วนของโต๊ะ เก้าอ้ี มีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก 
แต่บางครั้งไม่เพียงพอกับจํานวนผู้มาใช้บริการ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการจํานวนมาก  

- พื้นที่สําหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้บริการแก่เด็ก จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ ส่วนมากเด็กที่มาใช้
บริการคอมพิวเตอร์จะเป็นเด็กโต โดยเด็กจะมาเล่นเกม/สื่อการเรียนของ TK Park และinternet 

การใช้คอมพิวเตอร์จะมีเวลากําหนดให้ใช้ได้ประมาณ 30 นาทีต่อคนต่อวัน เนื่องจากมีเด็กมีความ
ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมจํานวนมาก  

เครื่องรับโทรทัศน์ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องเล่นวีดีทัศน์ จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

ด้านบรรยากาศภายนอกห้องสมุด ทางบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย ได้เข้ามาดูแลเรื่องการจัด
สวนหย่อมอยู่เป็นประจํา ทําให้บริเวณภายนอกห้องสมุดร่มรื่น และเป็นสิ่งดึงดูดให้เด็กเข้ามาใช้
บริการ นอกจากนี้จะมีบริเวณลานกิจกรรมของเทศบาล ซึ่งครูบรรณารักษ์ใช้ในการทํากิจกรรม
ต่างๆ เช่น เล่นเกม วิ่งแข่ง ฯลฯ 

 

2.1.3 ประเภทและลักษณะหนังสือภายในห้องสมุด 

 หนังสือภายในห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่าง ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ได้แก่ 
- หนังสือตามรายการมาตรฐานที่จําเป็นสําหรับห้องสมุดไทยคิด  
- หนังสือที่ได้รับการบริจาคจากบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย 

และสมาชิก/เจ้าหน้าที่เทศบาล  
ปัจจุบันได้เขียนขอรับบริจาคจากบริษัทปูนซีเมนต์เพิ่มเติมอีก 200 กว่ารายการ โดยจะให้

ทั้งสมาชิก ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการแนะนําหนังสือ กล่าวคือ กลุ่มผู้มาใช้บริการและกลุ่ม
ผู้ปกครองแนะนําหนังสือโดยทางห้องสมุดจะจัดใบแนะนําหนังสือให้ เพื่อเขียนรายชื่อหนังสือหรือ
ประเภทของหนังสือที่ต้องการ ซึ่งความต้องการหนังสือมีทั้งหนังสือของเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจาก
ผู้ปกครองที่มากับบุตรหลาน มีความต้องการหนังสือสําหรับผู้ใหญ่ ประกอบกับในช่วงเวลา
กลางวันของวันจันทร์-วันศุกร์ จะมีผู้ปกครองหรือนักศึกษา กศน.เข้ามาใช้สถานที่ในการอ่าน
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หนังสือ แต่อย่างไรก็ตามไม่กระทบต่อการใช้บริการของเด็ก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เด็กต้องไป
โรงเรียน โดยมีความเห็นว่าควรจัดมุมหนังสือผู้ใหญ่ไว้ด้วย เพื่อสร้างความหลากหลายและ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น หนังสือธรรมะ ตําราทําอาหาร ตําราเลี้ยงลูก สามก๊ก หนังสือ
ประวัติศาสตร์ และแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

หนังสือที่เป็นที่นิยมจะมีลักษณะแต่งต่างกันไปตามช่วงวัย เช่น  ช่วงชั้น 1 จะชอบหนังสือ
ที่มีรูปภาพการ์ตูนตัวใหญ่น่ารักๆ เช่น น้องหมีหม่ําหม่ํา คุณแม่ไปไหน  ส่วนช่วงชั้น 2  จะชอบ
หนังสือประเภทนิยายฉบับการ์ตูน หนังสือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  ซึ่งทางห้องสมุดไม่ได้จํากัดกลุ่ม
ผู้ใช้บริการเฉพาะแค่กลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 12 กล่าวคือ ในช่วงเวลาที่เด็กใช้บริการน้อย เด็กและ
เยาวชนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษากศน. พนักงานเทศบาล ผู้มาติดต่อกับเทศบาล กลุ่มชาวบ้าน
บริเวณใกล้เคียงจะมาใช้บริการห้องสมุด ท้ังนี้ ทางเทศบาลตําบลมีแนวคิดว่าให้ห้องสมุดเป็นพื้นที่
ที่มีคนหลายช่วงวัยได้มาใช้บริการ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งปัญญา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัวด้วย 

 

2.2 ขั้นตอนการให้บริการ (Do)  
 2.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการและการด าเนินงาน 

 โครงสร้างการบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่าง อยู่ในแผนงานการบริหาร
การศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบลพุกร่าง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี โดยนายนพพร เอ่ียมจันทร์ (ปลัดเทศบาลตําบลพุกร่าง)  
 การให้บริการของห้องสมุด เปิดให้บริการ 5 วันต่อสัปดาห์ ได้แก่ วันพุธ-วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 
08.30-18.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. และมีการเปิดรับสมัคร
สมาชิกห้องสมุด โดยวิธีการรับสมัคร จะให้ผู้ต้องการเป็นสมาชิกกรอกบัตรสมาชิก ขอรูปถ่ายและ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของตนเองและ/หรือผู้ปกครอง ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ในช่วงแรกของ
การเปิดให้บริการห้องสมุด มีสมาชิกไม่มากนัก ทางผู้บริหารและบรรณารักษ์จึงร่วมกันหากิจกรรม
เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาบริเวณใกล้เคียง โดยนําสื่อการเรียนรู้ หนังสือน่าอ่านต่างๆ ไปโชว์ มีการจัดกิจกรรม
กับเด็ก ทําให้มีเด็กรู้จัก ให้ความสนใจ และมาใช้บริการมากขึ้น  
 “แรกๆ คนยังมีไม่มาก ประมาณ 4-5 คนต่อวัน มากที่สุดก็ไม่เกิน 10 คน เราก็คุยกันในที่
ประชุม (เทศบาลฯ) ว่าเราควรจะโปรโมทห้องสมุดตามงานต่างๆ ว่าเรามีห้องสมุดไทยคิด มี
หนังสือที่หลากหลาย เอาสื่อ เอากิจกรรมลงไปโชว์ในโรงเรียน สร้างความประทับใจให้เด็ก มีแจก
ของรางวัล จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อดึงเด็กเข้ามาห้องสมุดมากขึ้น” (นันทวัน องอาจทวีชัย, 
สัมภาษณ,์ 17 กรกฎาคม 2553) 
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โดยสมาชิกสามารถใช้บริการยืมคืนหนังสือได้ ประมาณ 5-10 เล่มต่อคนต่อสัปดาห์ 
อย่างไรก็ตาม กฎกติกาในการยืมคืนหนังสือยังมีความยืดหยุ่นอยู่มาก กล่าวคือ ถ้าสมาชิกยืม
หนังสือไปแล้ว ไม่คืนตามกําหนด จะไม่มีการปรับ แต่จะใช้การบอกกล่าวตักเตือน และถ้ายังไม่คืน
จะมีการเขียนชื่อไว้ในกระดานยืมคืนบริเวณหน้าห้องสมุด ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะสร้างความละอาย
ต่อการใช้บริการ และเนื่องด้วยเป็นห้องสมุดสําหรับเด็กจึงมีการส่งเสียงดัง การวิ่งเล่นอยู่เป็นปกติ 
ดังนั้นจึงไม่มีระเบียบข้อบังคับในการใช้เสียงเช่นเดียวกับห้องสมุดทั่วไป แต่จะมีการจํากัดระดับ
เสียงไม่ให้มีมีความดังมากเกินไป โดยบรรณารักษ์จะตักเตือน หากมีการส่งเสียงดังมาก  
 แม้ว่าตามวัตถุประสงค์ของห้องสมุด จะมุ่งเน้นการให้บริการกับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
หากแต่มีกลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้เข้ามาใช้ประโยชน์จากห้องสมุดมากกว่ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่

1. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

2. เยาวชน ต้ังแต่อายุ 13-20 ปี 

3. นักศึกษา กศน. ต้ังแต่อายุ 15-60 ปี 

4. ผู้ปกครองเด็กที่มาใช้บริการ 

5. คนในชุมชน เช่น คนทั่วไป เจ้าหน้าที่เทศบาล เป็นต้น 

การท่ีห้องสมุดเปิดกว้างให้คนหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาให้พื้นที่ เนื่องจากต้องการสร้างให้
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับครอบครัว
และในระดับชุมชน  

ทั้งนี้ มีหน่วยงานห้างร้านต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนห้องสมุดไทยคิด 
ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ของเล่น ของขวัญที่ให้แก่
เด็กในการทํากิจกรรมต่างๆ, โรงสีข้าว ให้การสนับสนุนอาหาร ขนม ไอศครีมที่ให้แก่เด็กในวัน
สําคัญต่างๆ, สถานีอนามัย ให้การสนับสนุนหนังสือการสร้างเสริมสุขภาพ, การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้การสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์การประดิษฐ์ประดอยและการ
อาชีพ, ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ผู้นําชุมชน ให้การสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบถึง
กิจกรรมของห้องสมุดในวันสําคัญต่างๆ และช่วงปิดภาคเรียน 

 

2.2.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 ห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่าง ได้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเดือน และ
จัดทําเป็นตารางกิจกรรมของแต่ละเดือน และจัดเป็นกระดานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองและ
เด็กที่สนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมหลักในการส่งเสริมการอ่าน ได้แก่  กิจกรรม
สัปดาห์รักการอ่าน หนูน้อยรักการอ่าน กล่าวคือ ให้เด็กมาอ่านหนังสือให้ครูบรรณารักษ์ฟัง โดย
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เด็กจะเลือกหนังสือที่ชอบและจะยืนต่อแถวกัน เมื่อเด็กอ่านแล้วเสร็จ ครูบรรณารักษ์จะให้ลงชื่อ
หนังสือและชื่อเด็กที่อ่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสํารวจความสนใจการคัดเลือกหนั งสือของเด็กด้วย 
ในช่วงแรกของการทํากิจกรรมนี้ ต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็ก ตัวอย่างเช่น การชมเชย การกอด 
การให้ของรางวัล เช่น ที่ค่ันหนังสือของไทยคิด เครื่องเขียน ฯลฯ จากนั้นให้เด็กยืมหนังสือกลับไป
อ่านพ่อแม่ผู้ปกครองฟัง และกิจกรรมการสอนเสริมในวันเสาร์-วันอาทิตย์ให้แก่เด็กที่มาใช้บริการ
ด้วยเช่น สอนสุภาษิตคําพังเพย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ให้เด็กได้ซึมซับวันละเล็ก
วันละน้อย จากเดิมที่เด็กบางคนไม่จับหนังสือ แต่พอเล่านิทาน เล่าประวัติศาสตร์ เด็กก็จะไปหยิบ
หนังสือมากขึ้น แล้วมาถามครูว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ โดยครูจะสอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ความรักชาติร่วมด้วย 

 นอกจากนี้ กิจกรรมวาดภาพระบายสี จะมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระสําคัญเข้าไป 
ยกตัวอย่างเช่น การวาดรูประบายสีวันสุนทรภู่ จะมีรูปภาพพระอภัยมณีฉบับการ์ตูน การเขียน
ประวัติย่อเพื่อให้เด็กได้อ่าน และมีการจัดบอร์ดความสําคัญของวันต่างๆ จากนั้นมีกิจกรรมการ
ตอบปัญหา เป็นต้น 

“ทุกกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จะมีแผนทํากิจกรรมแต่ละอาทิตย์กัน เช่น 
อาทิตย์นี้ทําลูกปัดแฟนซี พับกระดาษ ใครทําอะไรเป็นก็มาสอนกัน บางครั้งก็ปั้นดินน้ํามัน 
เช่น วันนี้เล่าเรื่องกระต่ายกับเต่า เมื่อเล่าเสร็จให้เด็กปั้นดินน้ํามัน แต่บางครั้งก็มีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เช่น กิจกรรมพี่ข้าวโพดน้องถั่วเขียว ให้เด็กเอาอุปกรณ์มา 
พอเด็กลืมเอามา ก็ต้องเอาลูกโป่งมาสํารอง มาใช้ทํากิจรรมแทน” (นนทิยา สายหยุด, 
สัมภาษณ,์ 17 กรกฎาคม 2553) 

 

แผนการจัดกิจกรรมของห้องสมุดไทยคิดต าบลพุกร่างในแต่ละเดือน 

- แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ เดือนตุลาคม 2552 ได้แก ่

1. สอนเสริมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
2. สอนศิลปะประดิษฐ์ 
3. เล่านิทาน 

4. วาดภาพระบายสี 
5. ส่งเสริมการอ่าน 

6. เล่นเกม/ร้องเพลง 

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2552 ได้แก ่

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับห้องสมุด คือ ร่วมจัดนิทรรศการเทศกาลวันสําคัญต่างๆ  
2. สอนเสริม 
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3. งานประดิษฐ์คิดเป็น 

4. เล่านิทานแทรกคุณธรรม 

5. ส่งเสริมการอ่าน 

6. วาดภาพระบายสี 
7. ร้องเพลง/เล่นเกม 

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือน ธันวาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2553 ได้แก่ 
1. ออกหน่วยห้องสมุดเคลื่อนที่ งานวิชาการโรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา  
2. กิจกรรมสอนเสริมทุกวันเสาร-์วันอาทิตย์ 
3. กิจกรรมรักพ่อ 5 ธันวามหาราช คือ วาดภาพระบายสีพระบรมฉายาลักษณ์ แต่ง

คําขวัญวันพ่อ 

4. ตกแต่งห้องสมุดตามเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ 
5. จัดบอร์ดวันสําคัญต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา 

6. จัดบอร์ดประมวลผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดไทยคิดในแต่ละเดือน 

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ได้แก ่

1. กิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ 

2. เล่าเรื่องจากภาพ 

3. คณิตศาสตร์แสนสนุก 

4. ภาษาไทยวันละหลายคํา 

5. ภาพสวยจากปลายนิ้ว 

6. จากภาพสู่เพลง 

7. เกมภาษาอังกฤษ 

8. เกมภาษาไทย 

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนมีนาคม 2553 ได้แก ่

1. ศิลปะจากการแต้มสี 
2. จากเพลงสู่ภาพ 

3. ภาพสวยจากปลายนิ้ว 

4. ดอกไม้จากก้านกล้วย 

5. ศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ 

6. คณิตศาสตร์แสนสนุก 

7. ภาษาไทยวันละหลายคํา 

8. ภาษาอังกฤษวันละหลายคํา 
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- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนเมษายน 2553 ได้แก ่

1. สอนเสริมประวัติศาสตร์สุโขทัย-รัตนโกสินทร์ 
2. สอนเสริมคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

3. ศิลปะประดิษฐ์ คือ ร้อยลูกปัด โป่งน้อยแสนสวย ดอกไม้จากถั่วเขียว 

4. เล่านิทานจากภาพ 

5. วาดภาพระบายสี 
6. นันทนาการ คือ เล่นเกม ร้องเพลง 

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนพฤษภาคม 2553 ได้แก ่

1. คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษแสนสนุก 

2. ศิลปะจากการแต้มสี 
3. ภาพสวยจากปลายนิ้ว 

4. เกลือหอมแฟนซี 
5. ภาษาไทยวันละหลายคํา 

6. นันทนาการ (เกม ร้องเพลง) 
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนมิถุนายน 2553 ได้แก ่

1. จุดน้อยแฟนซี 
2. เกลือหอมแฟนซี 
3. ศิลปะจากการแต้มสี 
4. ดอกไม้สวยจากริบบ้ินผ้า สีชมพู สีฟ้า 

5. กิจกรรมวันสุนทรภู่ คือ วาดภาพระบายสี เล่าเรื่องจากภาพ ตอบคําถาม แจก
ขนม 

6. กิจกรรมต่อต้านการติดยาเสพติดให้โทษ คือ ให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด วาดภาพ
ต่อต้านการติดยาเสพติด จัดบอร์ดฯ 

โดยในเดือนมิถุนายน ห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่าง จัดให้เป็นเดือนของการส่ง เสริมการ
รักการอ่าน 

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนกรกฎาคม 2553 ได้แก ่

1. ตุ๊กตาจากการพับผ้าขนหนู 
2. ขวดโหลสายรุ้ง 

3. เล่าเรื่องจากภาพ 

4. ตุ๊กตาจากถุงเท้า 

5. ดอกไม้จากหลอดกาแฟ 
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6. ตุ๊กตาหุ่นมือ 

7. ศิลปะจากดินน้ํามัน 

8. ดอกเข้าพรรษาสู่ภาพสวย 

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนสิงหาคม 2553 ได้แก ่

1. ดอกมะลิสู่ภาพสวย 

2. กิจกรรมวันแม่ คือ วาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ แต่งกลอนวันแม่ 
3. ภาษาอังกฤษแสนสนุก 

4. ภาษาไทยวันละหลายคํา 

5. ลูกปัดแฟนซี 
6. การถักเชือกมัดข้อมือ 

7. การพับกระดาษ 

8. ศิลปะจากพี่ข้าวเปลือกน้องถั่วเขียว 

- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนกันยายน 2553 ได้แก ่

1. กระปุกออมสินจากแผ่นเฟรม 

2. ศิลปะจากการแต้มสี 
3. ภาพพิมพ์จากการแต้มสี 
4. โมบายปลาตะเพียน 

5. กระดาษกลายร่าง 

6. สตรอเบอรี่กล้วยๆ 

7. ดอกผักบุ้ง 

 

รูปภาพกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดไทยคิดต าบลพุกร่าง 
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2.3 ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ (Check) 
สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้ติดตามผลการดําเนินงานโดยใช้การสะท้อน

ข้อมูลจากพื้นที่ด้วยการให้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานห้องสมุดไทยคิดทุกไตรมาส โดย
ใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับห้องสมุดไทยคิดแห่งอ่ืน ซึ่งให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดไทยคิด 
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาห้องสมุดไทยคิด ดังนี้ 

1. จํานวนบรรณารักษ์ที่ให้บริการ 

2. จํานวนหนังสือ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
3. การให้บริการและกิจกรรม 

4. จากการเปิดให้บริการในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

- กายภาพ บรรยากาศ 

- บริการ 

- หนังสือ ของเล่น 

- สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

- การจัดแบ่งพื้นที่ 
5. มีวิธีการให้ห้องสมุดไทยคิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กและเป็นศูนย์เชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแล้วหรือไม่ อย่างไร 

6. หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่คัดเลือกว่าเหมาะสมกับเด็กตามพัฒนาการของแต่ละช่วง
วัย ได้มีการใช้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการทํากิจกรรมหรือไม่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

7. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว 

8. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และวิธีแก้ไข 

9. โครงการหรือกิจกรรมในช่วง 3 เดือนต่อไป 

อย่างไรก็ตาม แผนงานการบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
ตําบลพุกร่าง ได้มีโครงการที่จัดสําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องต้ังแต่ปี
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พ.ศ.2552-2554 ได้แก่ โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กและ
เยาวชน โครงการสนับสนุนห้องสมุดประชาชน โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการพื้นที่สร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก โครงการอบรมเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง
เยาวชนและครอบครัว โครงการจัดต้ังชมรมกีฬา โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกกําลัง
กายและนันทนาการ และโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล โดยในบางโครงการเป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาห้องสมุด
ไทยคิด เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน โครงการ
อบรมเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและครอบครัว ฯลฯ ดังนั้น จึงมีการติดตามและตรวจสอบ
ให้โครงการได้ดําเนินไปตามตามแผนพัฒนาฯ  

และจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทําให้ทราบว่า ห้องสมุดไทยคิดต้องการให้ทาง TK 

Park เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามใกล้ชิดมากกว่าการส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ห้องสมุดไทยคิดทุกไตรมาส เช่น การมาเยี่ยมเยียนห้องสมุดไทยคิด การติดต่อสื่อสารอย่าง
สม่ําเสมอ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ในการให้บริการห้องสมุดที่ผ่านมา มีปัญหาอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ กล่าวคือเด็ก
มาจากพื้นฐานครอบครัวที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมบางอย่างอาจไม่ค่อยเอ้ือต่อพัฒนาการของ
แต่ละคน และปัญหาการพูดไม่เหมาะสม (พูดไม่ไพเราะ มีคําหยาบคาย) ปัญหาลักขโมย เช่น ของ
เล่น สีไม้ สีเทียน แต่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ โดยครูบรรณารักษ์การบอกกล่าวตักตือน 
และให้เพื่อนๆ คอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในห้องสมุด  
 

2.4 ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Act) 
- การปรับปรุงพัฒนาของบรรณารักษ์ห้องสมุด 

ห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่างมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมี
บรรณารักษ์ที่มีความเข้าใจจิตวิทยาเด็กและเข้าใจพัฒนาการของเด็ก จึงมีการเลือกสรรและจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยและส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็ก มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะ
จัดในแต่ละเดือนให้เด็กและผู้ปกครองได้ทราบก่อน เพื่อที่จะได้เข้าร่วมตามกิจกรรมที่สนใจได้  

- การปรับปรุงพัฒนาของหน่วยงานที่ห้องสมุดสังกัดอยู่ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาลตําบลพุกร่าง ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้

เป็นไปตามโครงการในแผนพัฒนาฯ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ในปัจจุบัน มี
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมจากปีที่ผ่านมา จึงมีการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
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- การปรับปรุงพัฒนาของบริษัทที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างห้องสมุด
ไทยคิด 

 บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย ได้ให้การสนับสนุนการสร้างห้องสมุดไทยคิดในช่วงแรก ได้เข้ามา
ดูแลให้การสนับสนุนกิจกรรมของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกสัปดาห์ เช่น การเข้ามาทํา
ความสะอาดบริเวณห้องสมุด จัดสวนเพื่อให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการอ่านหนังสือ บริจาค
หนังสือและอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ โดยบริษัทปูนซีเสมต์เอเชีย มีบุคลากรที่ช่วยดูแลรับผิดชอบ
ห้องสมุดไทยคิด ได้แก่ คุณสุภาดา ชลิดาพงษ์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์) ดูแลเรื่องการ
จัดหาหนังสือห้องสมุดไทยคิด และคุณคนองเดช นุ่มพูล ดูแลงานทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุดไทยคิด 

 

3. วิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงาน 

 

3.1 แนวคิดและจุดประสงค์ของการให้บริการห้องสมุดไทยคิดจังหวัดสระบุร ี
ห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่าง มีแนวคิดและจุดประสงค์ของการดําเนินงานเพื่อให้เด็กมี

พื้นที่สร้างสรรค์ที่อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก ทั้งนี้ยังประโยชน์เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และให้
เกิดแนวคิดว่าการเข้าถึงอ่านหนังสือเป็นเรื่องง่าย  
 3.1 การจัดพื้นที่เชิงกายภาพ เช่น โต๊ะ/มุมอ่านหนังสือ และสีสันของห้องสมุดให้น่าสนใจ
และดึงดูดเด็กมาใช้บริการ รวมถึงการคํานึงถึงพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะอายุก่อน 12 ปี ประกอบ
กับบรรยากาศโดยรอบของห้องสมุดมีความร่มรื่น และมีลานกิจกรรมสําหรับเด็ก 

 3.2 การผสมผสานกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่างมี
กิจกรรมหลักในการส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน หนูน้อยรักการอ่าน และมี
กิจกรรมเสริมที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามวัน
สําคัญต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และเห็นถึงความสําคัญของวันต่างๆ  
 3.3 การขยายการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดไทยคิด นอกจากกิจกรรมการอ่านหนังสือที่
เป็นกิจกรรมหลักของห้องสมุด ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านด้วย เช่น การร้องเพลงคารา
โอเกะ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ โดยจะมีการเปิดเพลงคาราโอเกะเพื่อให้เด็กมา
ร้องเพลงร่วมกัน แต่ไม่ได้ใช้ไมโครโฟน เนื่องจากจะเป็นการใช้เสียงที่ดังมากและอาจจะรบกวนผู้ที่
อ่านหนังสือ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมการอ่านด้วยการอ่านตามตัวอักษรวิ่ง ทําให้เด็กจะมี
ความคุ้นเคยกับตัวหนังสือและใช้เพลงเพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายของคําด้วย และการใช้
ประโยชน์จากห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่าง ไม่ได้จํากัดผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มเด็กเท่านั้น หากแต่มี
กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มนักศึกษากศน. ฯลฯ มาใช้ประโยชน์จากพื้นที่อีกด้วย 
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 3.4 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดไทยคิด จากการสังเกตการณ์พบว่า เด็กที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ เนื่องจากห้องสมุดไทยคิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ไม่จํากัดเพียงการอ่านหนังสือเท่านั้น 
หากแต่ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ สร้างสรรค์อ่ืนๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เช่น Internet, เกมของ TK Park ใน
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เกมผีกุ๊กกุ๊กกู๋ เกมสุโขทัย เกมอยุธยา เกมรามเกียรต์ิ , สื่อในคอมพิวเตอร์ 
หนังสือเสียง ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน, กิจกรรมฟังนิทาน ทํางานศิลปะ ประดิษฐ์ของต่างๆ เป็นต้น 
ประกอบกับมีพื้นที่สํารับอ่านหนังสือและ/หรือทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก เช่น ชั้น
วางแบบหกเหลี่ยมรูปรังผึ้ง เบาะปูพื้นสําหรับนั่งหรือนอนอ่านหนังสือ เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ทางกายภาพ
เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดเด็กให้เข้ามาใช้บริการ และเมื่อเด็กได้เข้ามาในห้องสมุด เด็กจะคลุกคลีกับ
หนังสือ หยิบมาอ่านได้สะดวก ส่งผลให้พฤติกรรมของการอ่านหนังสือของเด็กมีมากขึ้นและมี
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาหนังสือมากขึ้น  
 อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมจากการใช้บริการห้องสมุดยังมีนัยยะ
สําคัญไปสู่กลุ่มผู้ปกครองด้วย เนื่องจากผู้ปกครองพาบุตรหลานมาห้องสมุด ได้อ่านหนังสือของ
เด็ก ทําให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน และมีประเด็นพูดคุยกับเด็ก ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัว 

 

3.3 การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน 

คณะผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ (ก) การ
วิเคราะห์ผ่านรูปแบบตารางแสดงผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามกรอบ PDCA (ข) การวิเคราะห์
ผ่านรูปแบบตารางการประเมินการดําเนินโครงการห้องสมุดไทยคิด (ค) การวิเคราะห์ปัจจัยเอ้ือ
และปัจจัยอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 

 

ก. ตารางการประเมินวิเคราะห์การด าเนินงานห้องสมุดไทยคิด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1.การวางแผน (Planning) 

 1)มีการวางแผนงาน เช่น การมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วม 

     -มีการดําเนินงานวางแผนร่วมกัน
ภายในเทศบาลตําบล 

2) การประเมินสถานการณ์และจัดทํา      -ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ใ ช้
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
พัฒนาห้องสมุด ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดผลงาน 

บ ริ ก า ร  แ ล ะ จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
รวมทั้งมีการรวบรวมผลงานของ
เด็ก 

3) กิจกรรมการเชื่อมโยงนโยบาย
ผู้นํา/คณะกก.บริหารที่สําคัญและ
เชื่อมโยงกับบริบทและศักยภาพพื้นที่ 

     -ผู้บริหารเห็นถึงมีวิสัยทัศน์ที่ ดี
และความสําคัญของการศึกษา 
โ ด ย ใ ห้ กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ห้ อ ง ส มุ ด อ ยู่ ใ น
แผนงานการบริหารการศึกษา  

4) บุคลากรและโครงสร้างการ
มอบหมายหน้าที่ในองค์กร 

     -ห้องสมุดไทยคิดอยู่สั งกัดการ
บริหารการศึกษา ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 

5)มีแผนการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาท
หน้าที่ที่คาดหวัง 

     -มีบรรณารักษ์ที่มีความเข้าใจ
พฤติกรรมและจิตวิยาเด็ก 

 

ค่าเฉลี่ย การวางแผน (Planning) = 4.4 

2.การให้บริการ(Doing) 
 1)กระบวนการคัดเลือกหนังสือ  สื่อ
และอุปกรณ์ ,กลุ่มเนื้อหาของสื่อที่มี
อยู่สอดคล้องกับช่วงวัยหรือ
พัฒนาการ   

     -คั ด เ ลื อ ก ห นั ง สื อ คํ า นึ ง ถึ ง
พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็ก
และผู้ปกครอง รวมถึงผู้ใช้บริการ
มีส่วนคัดเลือกหนังสือเพิ่มเติม 

2)การให้บริการหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
ปริมาณการยืม/คืน และผลสะท้อน
ความเพียงพอของหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์ 

     -ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ยื ม คื น ไ ม่ มี
กฎระเบียบที่ตายตัว หากแต่ใช้
ความรู้จักและไว้ เนื้อเชื่อใจกัน 
โดยกําหนดคร่าวๆ ให้ยืมหนังสือ
ได้เล่มละ 1 สัปดาห ์

-หนังสือมีความเพียงพอต่อการใช้
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ข้อสังเกต 
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บริการ เนื่องจากได้รับบริจาค
หนังสือเพิ่มเติมอยู่เป็นประจํา 

3)การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือ
สร้างนิสัยรักการอ่านที่เชื่อมโยงกับ
บริบทและศักยภาพพื้นที่ ประเภท
และจํานวนกิจกรรมรวมถึง
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและผล
การดําเนินงาน 

     -กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีเป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง  และ
หลากหลายตามความสนใจของ
เด็ก 

-มีกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ 

-ใช้ของขวัญ/ของรางวัลที่ดึงดูด
ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

4)การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเกี่ยวข้อง 
เอกชน รัฐและท้องถิ่น  การสร้าง
สัมพันธ์ภาพในครอบครัว รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากร เช่น บรรณารักษ์ 
เหมาะสมตามแผน 

     -กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน หนู
น้อยรักการอ่าน มีการให้เด็กยืม
หนั ง สื อกลับ ไ ป อ่านให้พ่ อแม่
ผู้ปกครองฟังด้วย 

-ผู้ปกครองได้รับประโยชน์และได้
ใช้เวลาอยู่กับบุตรหลาน 

-หน่วยงานห้างร้านต่างๆ และ
ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน
ห้องสมุดไทยคิด ได้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงสีข้าว สถานี 
ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก ร ะ บ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ผู้นําชุมชน ฯลฯ 

5)การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมดึงดูดให้เด็กเยาวชน
เข้าร่วม  

     บรรยากาศ สีสันดึงดูดความสนใจ
เด็ก 

-ออกแบบคํานึงถึ งพัฒนาการ 
สามารถนั่งอ่าน/นอนอ่านได ้

-แบ่งพื้นที่สําหรับอ่านหนังสือและ
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เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ 
ค่าเฉลี่ย การให้บริการ(Doing) = 4.8 

3.การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Checking)  
1)มีระบบการติดตามและประเมินผล
ภายใน,การเก็บข้อมูลเพื่อการติดตาม
และประเมินผลเป็นระบบต่อเนื่อง 

     -มีการจัดทําฐานข้อมูลห้องสมุด
ตามแบบฟอร์มของ TK Park  

-มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ก า ร ทํ า
กิจกรรมในแต่ละเดือน เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของเด็ก 

 2)การจัดการงบประมาณและมีการ
ดูแลรักษา(Maintenance)เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
สม่ําเสมอ  

     -งบประมาณในการดูแลรักษา
ห้องสมุดทางกายภาพ ได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทปูนซี เมนต์
เอเชีย  
-งบประมาณในการบริหารจัดการ
ภายใน เช่น ค่าใช้จ่ายน้ําประปา 
ไ ฟ ฟ้ า  ฯ ล ฯ  ค่ า ต อ บ แ ท น
บรรณารักษ์ ได้รับงบประมาณ
จากเทศบาลฯ 

3) การสื่อสารภายในและภายนอก
จากผลการติดตามภายใน 

      

4)มีการนิเทศติดตามผลงานภายใน
และจากส่วนกลาง(TK Park)
เหมาะสม  

     -ประสานงานเป็นครั้งคราวไม่
ต่อเนื่อง 

5)ผลต่อการพัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

     -เ ด็ ก เ ย า ว ช น ไ ด้ รั บ ก า ร เ ส ริ ม
พัฒนาการตามวัย 

-สร้างนิสัยความรับผิดชอบ เช่น 
เก็บหนังสือ ดูแลหนังสือ 

-ชอบอ่านนิทานมากขึ้น และสนใจ
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หนังสืออ่ืนๆมากขึ้น 

-ผู้ปกครองมีพฤติกรรมการอ่านที่
เปลี่ ยนแปลงไปตามการ อ่าน
หนังสือของเด็ก เนื่องจากได้อ่าน
หนังสือของเด็ก ทําให้มีความ
เข้าใจบุตรหลานมากขึ้น 

ค่าเฉลี่ย การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Checking) = 4.2 

4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ(Action) 
1)มีข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนา
ระบบ  กระบวนการ ผลผลิตหรือ
นวัตกรรมต่างๆ เป็นทางการอันเป็น
ผลมาจากการติดตามตรวจสอบ 

     - TK Park ควรจัดฝึกอบรม
หลักสูตร เสริมความรู้ / refresh 

ให้ กับบรรณารั กษ์  และสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดให้เป็นระบบ/รูปธรรม
และต่อเนื่อง 

2)มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
ตามข้อเสนอ  
 

     -ห้องสมุดไทยคิดมีการปรับปรุง
และคัดสรรกิจกรรมต่างๆ  ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
ความต้องการของเด็ก 

3)มีการกําหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานการทํางานใหม่ที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

     -มีก า ร กํ า ห น ด เป้ า ห มา ย ก า ร
ทํางานอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลฯ 

4)มีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา
หรือปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 

     -เป็นการป้องกันและไม่ให้ เกิด
ปัญหาซ้ําของปัญหาเฉพาะหน้า 
เช่น ชั้นวางหนังสือพังเนื่องจาก
เด็กว่งและและกระโดด มีการ
ตักเตือนและเพิ่มการสอดส่องมาก
ข้ึน 

5)มีการสรุปบทเรียน การเป็นต้นแบบ      -เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
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สร้างเครือข่าย หรือเพื่อการขยายผล
รูปแบบ 

พื้นที่ 
-มีการประชาสัมพันธ์ในตําบลว่า
มีห้ อง สมุดสํ าหรับ เ ด็ก  ทํ า ให้
โรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจ 

ค่าเฉลี่ย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีมีพัฒนาการ(Action) = 3.8 

ค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกประเด็น = 4.30 

ประเด็นการประเมินทั้ง 20 การดําเนินงานห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี 
ทุกด้านนับได้ว่าอยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะด้านการให้บริการ รองลงมาเป็นด้านการวางแผน 
ด้านการบริหารจัดการภายในห้องสมุด และด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ 

อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้ประเมินระดับค่าเฉลี่ยภาพรวมของห้องสมุดไทยคิดตําบลพุ
กร่าง จังหวัดสระบุรี พบว่า ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.30 

 

ข. ตารางแสดงผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามกรอบ PDCA 

 

 

 

จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

Planning -ห้องสมุดต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน สะดวก
ต่อการมาใช้บริการ 

-บรรยากาศ สีสัน และรูปแบบภายใน
ห้องสมุดดึงดูดให้เด็กเข้ามาใช้บริการ 

-บรรยากาศภายนอกห้องสมุดมีความ
ร่มรื่นส่งเสริมให้คนเข้ามาใช้บริการ 

-ผู้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์ที่ดี และให้
ความสําคัญกับการศึกษา 

-บรรณารักษ์มี จิ ตวิทยาและเข้ า ใจ
ธรรมชาติของเด็ก 

-มีภาคีความร่วมมือและการสนับสนุน
จากหลายฝ่าย 

-การวางระบบ/บทบาท แผนงานและ
การกํากับติดตามระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับพื้นที่ไม่เพียงพอ 

-ขาดการเชื่อมโยงทุนเดิมของชุมชน เช่น 
ภูมิปัญญาต่างๆ  
- 

Doing -สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเอกสาร ดึงดูด และ -บรรณารักษ์คนปัจจุบันยังไม่เคยเข้า
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จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

เหมาะสมกับเด็ก 

-มีกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับเด็กต่าง
ช่วงวัย 

-มีกิจกรรมกับทางโรงเรียนในพื้นที่เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 

-เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งของโรงเรียนเพื่อให้
เด็กค้นคว้า รวมถึงเป็นแหล่งดูงานของ
ภาคีเกี่ยวข้อง/ชุมชนอื่น ๆ 

-ผู้ ป ก ค ร อ ง เ ด็ ก เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
สนับสนุนให้เด็กเยาวชนเข้ามาใช้บริการ 

-ผสมผสานและขยายการใช้ประโยชน์
ของห้องสมุดไทยคิดให้กว้างขวางขึ้น 

-พฤติกรรมเด็กเยาวชนเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น 

อบรมนิเทศงานและเรียนรู้เทคนิควิธีการ
ให้บริการจาก TK Park  
-สื่อคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับเด็กและ
เยาวชน 

 

Checking -มีระบบการวางระบบการสะท้อนข้อมูล
และรายงานผลให้ทางส่วนกลาง 

-โครงการต่างๆ ของห้องสมุดได้รับการ
สนับสนุนและดูแลจากแผนงานการ
บริหารการศึกษาของเทศบาล  
 

-ระบบการรายงานกับส่วนกลางเป็น
เพียงการเก็บเชิงสถิติและสื่อสารทาง
เดียว 

- ระบบการนิเทศงานและการติดตามผล
การดําเนินงานจากส่วนกลางยังไม่
เพียงพอ 

Action -บรรณารักษ์มี การปรับปรุ งพัฒนา
คุณภาพของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

-หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กและผนวกเข้าใน
แผนพัฒนาของเทศบาล 

-บริษัทที่สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดสร้างห้องสมุดไทยคิดมาดูแลให้การ
สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจํา 

-เนื่องจากระบบการนิเทศงานและกํากับ
ติดตามประเมินผลยังไม่ เป็นระบบ
เ ท่ า ที่ ค ว ร จึ ง ส า ม า ร ถ พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงการบริหารและการบริการได้
เพียงในพื้นที่ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับ
ทางส่วนกลาง 
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ตารางข้างต้นนี้เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามกรอบแนวคิด PDCA แต่ละประเด็นได้
แสดงให้เห็นจุดแข็ง และจุดอ่อน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและหาวิธีการ
ปรังปรุงแก้ไขจุดอ่อน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมตารางข้างต้นสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนเชิงระบบที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการติดตามตรวจสอบ และการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ 

 

ค. การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค 

 ห้องสมุดไทยคิดตําบลพุกร่าง นับได้ว่าเป็นห้องสมุดสําหรับเด็กที่ประสบผลสําเร็จในการ
เปิดให้บริการ เนื่องจากมีการบริหารจัดการท่ีดี มีหน่วยงานต้นสังกัด (เทศบาลตําบลพุกร่าง) ที่เห็น
ถึงความสําคัญของพัฒนาการเด็ก มีบรรณารักษ์ที่มีความเข้าใจในจิตวิทยาเด็ก มีหน่วยงาน
เอกชนในพื้นที่ (โดยเฉพาะบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย) ให้การสนับสนุนและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า มีปัจจัยเอ้ือและปัจจัยอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของห้องสมุด ดังนี้ 
 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่  

1. ผู้บริหารเทศบาลตําบล เห็นถึงความสําคัญของการศึกษา และพัฒนาการของเด็ก 
กล่าวคือ มีนโยบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก มีกิจกรรมสําหรับเด็กอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่
อยู่ในความรับผิดชอบของห้องสมุดและในความผิดชอบของแผนงานการบริหารการศึกษา 
ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล ประกอบกับมีงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อการอุดหนุน
การดําเนินงานของห้องสมุด ซึ่งส่งผลให้ห้องสมุดไทยคิดสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่ อง
และมีความยั่งยืน 

2. มีหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ, การประชาสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องสมุด 
ส่งผลให้เกิดความเป็นเจ้าของห้องสมุดร่วมกัน ซึ่งจะยังผลไปสู่การดูแลห้องสมุดร่วมกัน 

3. แนวโน้มของสมาชิกห้องสมุดที่มีมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ เป็น
ปัจจัยเอ้ือที่จะทําให้ห้องสมุดมีผู้ใช้บริการมากขึ้น และการทํากิจกรรมเพื่อนไทยคิด (รับ
สมัครสมาชิกตามโรงเรียนในพื้นที่ ) นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดกับ
กลุ่มเป้าหมาย (เด็กนักเรียน) ได้ 

4. การประชาสัมพันธ์โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น จัดกิจกรรมในโรงเรียน จัดกิจกรรมใน
วันสําคัญ ให้กํานันผู้ใหญ่บ้านบอกล่าวข่าวสารให้แก่ลูกบ้าน ฯลฯ นับได้ว่าเป็นการ
ชักชวนให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถเป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดในโรงเรียนได้อีก
ด้วย 
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ปจัจัยอุปสรรค ได้แก ่

1. ขาดการถอดบทเรียนความสําเร็จของการทําโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหากมีการถอด
บทเรียน จะทําให้เห็นถึงความสนใจของเด็ก ซึ่งสามารถนําไปวางแผนโครงการหรือ
กิจกรรมในอนาคตได้ 

2. การมีสื่อการเรียนรู้ไม่เพียงพอ กล่าวคือ มีคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง ซึ่งต้องจํากัดเวลาให้
เด็กเล่นเพียง 30 นาทีต่อคนต่อวัน ทําให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น เด็ก
ใช้สื่อหนังสือเสียง ซึ่งบางเรื่องอาจจะมีความยาวเกินกว่า 30 นาที ฉะนั้น การจํากัดเวลา
จึงทําให้การอ่านหนังสือไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น โดยมีแนวทางการแก้ไข คือ เพิ่มจํานวน
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. บรรณารักษ์/บุคลากรที่ดูแลห้องสมุดมีเพียง 1 ท่าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กอย่าง
ทั่วถึง ในวันที่มีผู้ใช้บริการมาก เช่น วันเสาร์ วันอาทิตย์ โดยมีแนวทางแก้ไข คือ ให้มีผู้ช่วย
บรรณารักษ์ ซึ่งอาจจะเป็นอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง เด็กโต ฯลฯ ช่วยดูแลความ
เรียบร้อยของห้องสมุด  

 

3.3 ข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจังหวัดสระบุรี  
 

ตารางที่  1  จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ - หญิง 

- ชาย 

39 

34 

53.4 

46.6 

2.  อาย ุ - 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

- 11 

- 12 

- 13 

1 

1 

2 

10 

5 

16 

16 

11 

9 

1 

1.4 

1.4 

2.7 

13.7 

6.8 

21.9 

21.9 

15.1 

12.3 

1.4 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

- 15 1 1.4 

3.  การศึกษา -  ยังไม่เข้าโรงเรียน 

- เตรียมอนุบาล/Nursery 

- ชั้นอนุบาล 

- ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

- ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

- มัธยมศึกษา 

0 

1 

3 

19 

38 

2 

0 

1.4 

4.1 

39.7 

52.1 

2.7 

4.  ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ - บิดา-มารดา 

- บิดา 

- มารดา 

- ตา ยาย/ปู่ ย่า 

- ลุง ป้า/น้า อา 

59 

4 

5 

3 

2 

80.8 

5.5 

6.8 

4.1 

2.7 

5. อาชีพของผู้ปกครอง - รับราชการ 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- ธุรกิจส่วนตัว 

- ค้าขาย 

- พนักงานบริษัท 

- แม่บ้าน 

- เกษตรกรรม 

- รับจ้างทั่วไป 

2 

0 

1 

5 

9 

1 

4 

51 

2.7 

0 

1.4 

6.8 

12.3 

1.4 

5.5 

69.9 

6.  ก่อนเข้าห้องสมุดไทยคิดเคยเข้า
ห้องสมุดบ้างหรือไม่ 

- เคย มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
- เคย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครัง้/สัปดาห ์

- ไม่เคย เนื่องจากตั้งอยู่ไกลบ้าน 

- ไม่เคยเนื่องจากไม่มีใครมาส่ง 

- ไม่เคย เนื่องจากไม่รู้จัก 

- ไม่เคย เนื่องจากย้ายมาจากต่างจังหวัด/พึ่ง
ย้ายมาอยู่ 

14 

49 

4 

1 

5 

0 

19.2 

67.1 

5.5 

1.4 

6.8 

0 

7.  ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

- มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
- 3-4 ครั้ง/สัปดาห ์

- 1-2 ครั้ง/สัปดาห ์

- 3-4 ครั้ง/เดือน 

8 

9 

50 

4 

11 

12.3 

68.5 

5.5 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

- 1-2 ครั้ง/เดือน 

- น้อยกว่า 1ครั้ง/เดือน 

1 

1 

1.4 

1.4 

n = 73 

 

จากตารางที่ 1  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.4)  และเป็นเพศ
ชาย (ร้อยละ 46.6) มีอายุ 9, 10 ปี (ร้อยละ 21.9) มากที่สุด   รองลงมามีอายุระหว่าง 11 ปี (ร้อย
ละ 15.1) และอายุ 7 ปี (ร้อยละ 13.7) มีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ร้อยละ 
52.1)  รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ร้อยละ 39.7) และชั้นอนุบาล (ร้อยละ 4.1) ตามลําดับ 
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา (ร้อยละ 80.8) รองลงมาพักอยู่กับมารดา (ร้อยละ 6.8) และพัก
อยู่กับบิดา (ร้อยละ 5.5) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 69.9) รองลงมาเป็น
พนักงานบริษัท (ร้อยละ 12.3) และประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 6.8) ตามลําดับ  

ก่อนมีห้องสมุดไทยคิดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการห้องสมุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 
ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 67.1) รองลงมาเคยเข้าห้องสมุดมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 19.2)  และ
ไม่เคยเนื่องจากไม่รู้จัก (ร้อยละ 6.8) ตามลําดับ 

ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ห้องสมุด 1-2ครั้ง/
สัปดาห์ (ร้อยละ 68.5) รองลงมาใช้ห้องสมุดไทยคิด 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 12.3) และใช้
ห้องสมุดไทยคิดมากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 11)  ตามลําดับ 

 

ตารางที่  2  จํานวนและร้อยละข้อมูลด้านการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะบริการของห้องสมุด ทําเป็นประจํา 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ทําบ้าง
บางครั้ง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

8. อ่านหนังสือ 43 

(58.9) 

28 

(38.4) 

2 

(2.7) 

9. ทํารายงาน ทําการบ้าน 23 

(31.5) 

34 

(46.6) 

16 

(21.9) 

10. ยืม คืน หนังสือ 24 

(32.9) 

36 

(49.3) 

13 

(17.8) 

11. เล่น Internet 2 35 36 
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ลักษณะบริการของห้องสมุด ทําเป็นประจํา 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ทําบ้าง
บางครั้ง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

(2.7) (47.9) (49.3) 

12. เล่นเกมของ TK park ในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ผี
กุ๊ก กุ๊ก กู๋,สุโขทัย,อยุธยา,รามเกียรติ์  

2 

(2.7) 

46 

(63) 

25 

(34.2) 

13. สื่อในคอมพิวเตอร์ หนังสือเสียง ขุมทรัพย์แห่ง
แผ่นดิน 

3 

(4.1) 

41 

(56.2) 

29 

(39.7) 

14. ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด เช่น ฟังนิทาน 
ทํางานศิลปะ ประดิษฐส์ิ่งของต่าง ๆ  

29 

(39.7) 

40 

(54.8) 

4 

(5.5) 

n = 73 

 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้บริการห้องสมุดโดยกิจกรรม
ที่ใช้บริการเป็นประจํามากที่สุดคือ อ่านหนังสือ (ร้อยละ 58.9) รองลงมา ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด 
เช่น ฟังนิทาน ทํางานศิลปะ ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ  (ร้อยละ 39.7) และยืม คืน หนังสือ (ร้อยละ 
32.9) ตามลําดับ ส่วนกิจกรรมที่ทําเป็นบ้างครั้งเมื่อใช้บริการห้องสมุดไทยคิดกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จะใช้บริการสื่อคอมพิวเตอร์ หนังสือเสียง ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน (ร้อยละ 56.2) และกิจกรรมที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการเลยคือ เล่น Internet (คิดเป็นร้อยละ 49.3) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการ 
 

ตารางที่  3   จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
เด็กผู้ใช้บริการ 

ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
ด้านบุคลากร 

1. เจ้าหน้าที่เดินมาดูแลบ่อยๆ 57 

(78.1) 

13 

(17.8) 

3 

(4.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.73 

มาก
ที่สุด 

.528 

2. เจ้าหน้าที่จัดหนังสือเพื่อให้หา
และหยิบอ่านได้ง่าย 

50 

(68.5) 

19 

(26.0) 

4 

(5.5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.63 

มาก
ที่สุด 

.589 

3. เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย 
เช่น หาหนังสือไม่เจอ 

53 

(72.6) 

8 

(11.0) 

10 

(13.7) 

2 

(2.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.53 

มาก
ที่สุด 

.835 

4. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 57 

(78.1) 

15 

(20.5) 

1 

(1.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.76 

มาก
ที่สุด 

.457 

ด้านอาหารสถานท่ีและบรรยากาศ 

1. ใช้เวลาน้อยในการเดินทางมา
ห้องสมุดหรือสามารถเดินทางมา
เองได้ 

38 

(52.1) 

23 

(31.5) 

11 

(15.1) 

1 

(1.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.34 

มาก
ที่สุด 

.786 

2. ห้องสมุดสะอาดเรียบร้อย 52 

(71.2) 

21 

(28.8) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.71 

มาก
ที่สุด 

.456 

3. ห้องสมุดอากาศไม่ร้อน ไม่
หนาวเกินไป มีต้นไม้สวยงาม   

57 

(78.1) 

14 

(19.2) 

2 

(2.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.75 

มาก
ที่สุด 

.494 

4. โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ
สวยงาม 

49 

(67.1) 

21 

(28.8) 

2 

(2.7) 

1 

(1.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.61 

มาก
.615 
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ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
ที่สุด 

5. ไม่เคยประสบอุบัตเิหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบตัิเหตใุนห้องสมดุไทย
คิด 

45 

(61.6) 

7 

(9.6) 

4 

(5.5) 

14 

(19.2) 

3 

(4.1) 

0 

(0) 

3.05 

มาก 

1.353 

ด้านทรัพยากรห้องสมดุและส่ือการเรียนรู ้
1. หนังสือในห้องสมุดมีพอสําหรับ
ทุกคน 

54 

(74.0) 

16 

(21.9) 

1 

(1.4) 

1 

(1.4) 

0 

(0) 

1 

(1.4) 

3.70 

มาก
ที่สุด 

1.268 

2. หนังสือน่าอ่าน ทันสมัย 48 

(65.8) 

24 

(32.9) 

0 

(0) 

4 

(1.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.63 

มาก
ที่สุด 

.565 

3. หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง 
ไม่ฉีกขาด 

41 

(56.2) 

10 

(13.7) 

12 

(16.4) 

10 

(13.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.12 

มาก 

1.130 

4. คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมีพอ
สําหรับทุกคน 

19 

(26.0) 

6 

(8.2) 

18 

(24.7) 

30 

(41.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2.19 

มาก 

1.232 

ด้านบริการและการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
1. เวลาเปิด-ปิดห้องสมดุตรงกับ
เวลาว่าง 

56 

(76.7) 

13 

(17.8) 

4 

(5.5) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.71 

มาก
ที่สุด 

.565 

2. กิจกรรมที่ห้องสมุดสนุกสนาน 

น่าสนใจ 

52 

(71.2) 

18 

(24.7) 

3 

(4.1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.67 

มาก
ที่สุด 

.554 

3. ห้องสมุดจัดกิจกรรมบ่อยๆ 

 

55 

(75.3) 

9 

(12.3) 

9 

(12.3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.63 

มาก
ที่สุด 

.697 

4. การยืม-คืนหนังสือเป็นเรื่อง
ง่ายๆ 

56 

(46.7) 

7 

(9.6) 

4 

(5.5) 

4 

(5.5) 

2 

(2.7) 

0 

(0) 

3.52 

มาก
ที่สุด 

1.015 

n = 73 
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุดแต่ละด้าน  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการห้องสมุดไทยคิดด้านบุคลากร
มากที่สุดในประเด็น เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย เช่น หาหนังสือไม่เจอ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
จัดหนังสือเพื่อให้หาและหยิบอ่านได้ง่าย และเจ้าหน้าที่เดินมาดูแลบ่อยๆ  ตามลําดับ 

ด้านอาคารสถานที่และบรรยากาศมากที่สุดในประเด็น ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบัติเหตุในห้องสมุดไทยคิด  รองลงมาคือ ใช้เวลาน้อยในการเดินทางมาห้องสมุดหรือ
สามารถเดินทางมาเองได้  และโต๊ะเก้าอี้ ชั้นวางหนังสือสวยงาม  ตามลําดับ 

ด้านทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็น  คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมี
พอสําหรับทุกคน  รองลงมาคือ หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง ไม่ฉีกขาด และหนังสือ น่าอ่าน
ทันสมัย ตามลําดับ และด้านบริการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็นการยืมคืน
หนังสือเป็นเรื่องง่ายๆ รองลงมาคือ ห้องสมุดจัดกิจกรรมบ่อยๆ และกิจกรรมที่ห้องสมุดสนุกสนาน
น่าสนใจ ตามลําดับ 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

ตารางที่  4   จํานวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
1. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้อยากมาห้องสมุด
บ่อยๆ 

72 

(98.6) 

1 

(1.4) 

2. เกมและสื่อในคอมพิวเตอร์สนุก ทําให้อยากมา
ห้องสมุดบ่อย ๆ 

67 

(91.8) 

6 

(8.2) 

3. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้ชอบอ่านหนังสือ
มากขึ้น 

71 

(97.3) 

2 

(2.7) 

4. อ่านหนังสือสนุกกว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือดู
ทีวี 

59 

(80.8) 

14 

(19.2) 

5. พ่อแม่ ผู้ปกครองเคยมาห้องสมุดด้วยกัน 54 

(74.0) 

19 

(26.0) 
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ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
6. เคยนํากิจกรรมที่ทําในห้องสมุดไทยคิดกลับไป
ทําที่บ้านหรือโรงเรียน 

61 

(83.6) 

12 

(16.4) 

7. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้มีความคิดหรือไอเดีย
ใหม่ๆ มากขึ้น 

72 

(98.6) 

1 

(1.4) 

8. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้กล้าคิด กล้าทํา กล้า
แสดงออก เช่น การถามคุณครูและตอบคําถามใน
ห้องเรียน 

65 

(89.0) 

8 

(11.0) 

n = 73 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายหลังการใช้ห้องสมุดไทยคิดเห็นด้วยในประเด็น  มีห้องสมุดแล้วทําให้อยากมาห้องสมุดบ่อยๆ 
และกิจกรรมหรือหนังสือทําให้มีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆ มากขึ้น มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.6 
รองลงมา เกมส์และสื่อในคอมพิวเตอร์สนุก ทําให้อยากมาห้องสมุดบ่อย ๆ คิดเป็นร้อยละ 91.8 
และ กิจกรรมหรือหนังสือทําให้กล้าคิด กล้าแสดงออก เช่นการถามคุณครูและการตอบคําถามใน
ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 89 ตามลําดับ 

ส่วนในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในประเด็น พ่อแม่ผู้ปกครอง
เคยมาห้องสมุดด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 26 รอลงมา อ่านหนังสือหรือเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์สนุก
กว่าดูทีวี คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ เคยนํากิจกรรมที่ทําในห้องสมุดไทยคิดกลับไปทําที่บ้านหรือ
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 16.4 ตามลําดับ 

 

 

4. ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ 
4.1 ข้อเสนอต่อ TK 

1. TK Park ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานของห้องสมุดไทยคิดอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานห้องสมุดทุกไตรมาส การเข้าไปเยี่ยมเยียนห้องสมุด
เป็นครั้งคราว เป็นต้น เพื่อศึกษารูปแบบการทํางานและให้การสนับสนุนในการทํากิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และ/หรือการอ่าน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาห้องสมุด สนับสนุนด้านเทคนิคความรู้ในการจัดการห้องสมุด เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ร่วมกัน  
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2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ TK Park, 

ผู้บริหารห้องสมุดไทยคิด และบรรณารักษ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการรวบรวมองค์
ความรู้ของห้องสมุด และสร้างโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกัน 

3. ควรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างห้องสมุดไทยคิดแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิด
การให้ความช่วยเหลือท้ังด้านการบริหารและการให้บริการห้องสมุด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในด้านประสบการณ์ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก และ/หรือแลกเปลี่ยนหนังสือ สื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน  

4.2 ข้อเสนอต่อห้องสมุดไทยคิด จ.สระบุรีและภาคีที่เกี่ยวข้อง 
1. ควรมีการปรับปรุงด้านกายภาพ ได้แก่  

a. ขยายห้องสมุดให้เพียงพอต่อการให้บริการที่มากขึ้น เนื่องจากห้องสมุดไทยคิด
ตําบลพุกร่าง มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี ทําให้แนวโน้มในอนาคตจะมีผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ดังนั้นจึงควรมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

b. ต้องการติดต้ังกันสาด เพื่อป้องกันแสงแดดและน้ําซึมเข้ามาทําให้หนังสือเก่าเร็ว
ข้ึน 
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ห้องสมุดไทยคิด 

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดา จังหวัดขอนแก่น 

 

1. สภาพท่ัวไปและความเป็นมา 
สถานการณ์ทั่วไปจังหวัดขอนแก่นที่เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เด็กและเยาวชนอยู่สถานะของการเป็นกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจการค้า มี
ห้างสรรพสินค้า และแหล่งอบายมุขมากมาย กลุ่มเป้าหมาย มีปัญหาเด็กมีพฤติกรรมและค่านิยม
ไม่เหมาะสม ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของการเรียนรู้ตามวัยต่อการเป็นพลเมืองที่ไม่มีคุณภาพ
ในอนาคต อาทิเช่น เด็กเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมของอบายมุขหลากหลาย เป็นเหยื่อของทุน
นิยมมีพฤติกรรมหนีเรียน เที่ยวห้างสรรพสินค้า สร้างค่านิยมการบริโภควัตถุต่างๆ พ่อแม่ผู้ปกครอง
ก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั้นด้วย พ่อแม่ครอบครัวและชุมชนเองไม่มีดูแลอบรมขัดเกลาที่เพียงพอ ไม่
สนใจหรือเห็นความสําคัญของการรักการอ่านเป็นทักษะชีวิตพื้นฐาน ผู้ปกครองมีค่านิยมให้เด็ก
เรียนพิเศษต้ังแต่ยังอยู่ในระดับประถม เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้
ชัดเจน ปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางครันมีมากขึ้นทุกปี ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติใน
พระบาทเด็จพระเทพรัตนสุดา จังหวัดขอนแก่น เดิมสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น  
ปัจจุบันสังกัดสํานักงาน กศน.เมืองขอนแก่น ต้ังอยู่ในบริเวณสํานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น แต่
ต้ังอยู่คนละแห่งกับสํานักงานกศน. เมืองขอนแก่น โดยอยู่ห่างกันประมาน 300 เมตร มีพื้นที่ใช้
สอยเพื่อการเรียนรู้ประมาณ 1 ไร่ ทิศเหนือติดกับชุมชนวัดวุฒฑาราม ทิศตะวันออกและทิศใต้ติด
กับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ส่วนทิศตะวันตกติดชุมชนห้องแถวทางรถไฟอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ
ไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ห้องสมุดเป็นตัวอาคาร 3 ชั้น  และมีบริเวณสวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งแนวคิดไม่ชัดเจนและเป็นเอกภาพในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนัก ภายใต้ชื่อ KK 

Park มีรูปปั้นไดโนเสาร์เป็นสัญลักษณ์ อยู่รอบๆ อาคาร  มีบุคคลากรทั้งสิ้น  6 คน  เป็นผู้จบสาขา
บรรณารักษ์โดยตรง 1 คน ที่เหลือทําหน้าที่ผู้ช่วยบรรณารักษ์หรือบรรณารักษ์อัตราจ้างอีก  3 คน 
และหัวหน้างาน และพนักงานบริการทั่วไปอี 2 คน เปิดให้บริการในทุกระดับ แต่ตอบเป้าหมายชีวิต 
โดยมุ่งการมีงานทําตามคําขวัญที่ว่า “อ่านให้ดี มีงานทํา”  มีกิจกรรมให้บริการที่หลากหลาย เช่น 
อินเทอร์เน็ต  เศรษฐกิจพอเพียง  ไดโนเสาร์ วาดรูประบายสี ฯลฯ ซี่งเป็นการให้บริการแบบไม่คิด
ค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ    

สําหรับการดําเนินการพัฒนาห้องสมุดเด็ก เดิมมีอาคารอ่านหนังสือสําหรับเด็กรวมอยู่ใน
ตัวอาคารชั้นเดียวด้านหลังห้องสมุดอยู่แล้ว ตามแนวคิดของผู้บริหารและบรรณารักษ์ที่เห็น
ความสําคัญของเด็กว่าควรมีมุมหรือห้องสมุดเป็นการเฉพาะเพื่อปลูกฝังค่านิยมและนิสัยรักอ่าน
ต้องแต่ยังเด็ก สภาพการดําเนินการจัดให้เป็นห้องนั่งเล่นและอ่านหนังสือสําหรับเด็ก โดยแบ่ง
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หนังสือจากห้องสมุดประชาชนออกไป กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ครอบครัว และเด็กทั่วไปที่เข้า
มาใช้บริการห้องสมุดประชาชน ดําเนินการแบบง่ายๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ปกครอง 
สามารถมาพร้อมครอบครัวได้ และสามารถเพลินกับแหล่งเรียนรู้โดยรอบ ของ KK Park โดยยังไม่
มีระบบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณอย่างเป็นทางการ   เมื่อมีการดําเนินโครงการห้องสมุด
เด็กไทยคิดขึ้น ผู้บริหารกศน.จังหวัดและเมืองขอนแก่นเดิม ได้มองเห็นความสําคัญร่วมกันถึงการ
ดําเนินการมุ่งให้มีห้องสมุดสําหรับเด็กเป็นการเฉพาะอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ภายใต้แนวคิด
ห้องสมุดเสมือนบ้าน แต่การบริหารจัดการยังอยู่ภายใต้การอํานวยการและรับผิดชอบของ
ห้องสมุดประชาชน สํานักงานกศน.เมืองขอนแก่น โดยปรับปรุงอาคารอ่านหนังสือเด็กหลังเดิมเป็น
ห้องสมุดเด็กไทยคิดโดยเฉพาะ 

วิสัยทัศน์กศน.เมืองขอนแก่น คือ  รักการอ่าน ผลงานสร้างสรรค์ ผูกพันชุมชน  ในขณะ
ห้องสมุดประชาชน มีวิสัยทัศน์ที่ การเป็นห้องสมุดที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการ  ส่วน
แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดเด็กที่คณะศึกษารวบรวมจากบุคลากรสําคัญ เช่น กศน.
จังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาอัธยาศัย และบรรณารักษ์ห้องสมุด  คือ การเป็น
สื่อกลางที่สร้างสรรค์พัฒนาสังคมที่เข้าถึงชุมชน  โดยมีภารกิจ และจุดประสงค์ของการให้บริการ
ห้องสมุดไทยคิดขอนแก่น โดยรวม คือ 

1. การมีบทบาทและส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กและ
เยาวชนผู้ใช้บริการห้องสมุดเด็กไทยคิด โดยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและให้บริการของ
ห้องสมุดให้เหมือนบ้าน มีความน่าสนใจและดึงดูดเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปีเข้ามาอ่าน
หนังสือและมีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก แบบราคา
ถูก โดยแยกเป็นห้องสมุดสําหรับเด็กโดยเฉพาะ แต่การบริหารจัดการยังคงอยู่ภายใต้การ
อํานวยการและควบคุมโดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติอย่างใกล้ชิด 

2. การร่วมฟื้นฟูและสร้างสัมพันธ์ภาพและบทบาทของสถาบันครอบครัว ชุมชน ให้มีความ
อบอุ่นและเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ โดยอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
เผยแพร่แนวห้องสมุดให้เข้าถึงได้ทุกชุมชนและครอบครัว  

3. การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น เอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องมีความเข้มแข็งและเป็นกลไกความร่วมมือเป็นในการจัดการ พัฒนาการเรียน
ตามอัธยาศัย และใช้ประโยชน์ประโยชน์จากห้องสมุดยกระดับคุณภาพชีวิตตนเอง   มีการ
พัฒนาคุณภาพต่อเนื่องเพื่อการเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆในสังคมได้อย่างมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
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ก่อนการดําเนินงานของห้องสมุดฯ ถือว่ามีข้อจํากัดเดิมอยู่แล้วหลายประการ ได้แก่ การมี
บุคลากรที่ไม่เพียงพอกับขอบเขตความรับผิดชอบที่มาก การขาดงบประมาณรองรับที่เพียงพอใน
แต่ละปี ซึ่งมีการดําเนินแบบห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย
ทั้งหมด ซึ่งไม่ได้ดําเนินการเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองเท่านั้น แต่มีความ
จําเป็นให้การบริการรวมถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัดขอนแก่นด้วย การทํางานแบบไม่มีวันหยุด เปิด
ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ ในส่วนการดําเนินงานห้องสมุดประชาชน เคยได้รับการสนับสนุนจาก 
อบจ.จ้างบุคลากรสมทบ และค่าใช้จ่ายด้านสื่อการเรียนรู้ แต่ก็ล้มเลิกไปเนื่องจากอบจ.ขอนแก่น มี
แนวคิดต้องการมีการพัฒนาการศึกษาและดําเนินการห้องสมุดของตนเอง และเคยได้รับการ
สนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่น ด้านสื่อ และอุปกรณ์ในห้องสมุด แต่ยังถือว่าไม่เพียงพอ 
นอกจากนี้ ค่านิยมในองค์กรในการจัดองค์กรในหน่วยงานกศน.ที่มีมุมมองต่องานที่รับผิดชอบกับ
ห้องสมุดว่าเป็นงานที่ไม่มีแรงหรือสิ่งจูงใจที่เพียงพอ และขาดโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการทํางาน
เมื่อเปรียบเทียบกับงานกลุ่มหรือกองอื่นๆ   

อนึ่ง ในอีกด้านหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น มีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดเด็ก
ขององค์กรอ่ืน คือ ห้องสมุดเด็กลานดอกคูณ ที่ริมบึงแก่นนคร โดยความร่วมมือกันระหว่าง
เทศบาลนครขอนแก่น กับมูลนิธิไทยสร้างสรรค์ ซึ่งมีศักยภาพและโอกาสที่สูงกว่าทั้งทําเล ที่ต้ังและ
การสนับสนุนทรัพยากรการดําเนินงาน 

 

2. ผลการติดตามการด าเนินการพัฒนาห้องสมุดไทยคิดขอนแก่น  
 

2.1 ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการ (Plan)   
การเริ่มต้นโครงการโดยบุคลากรจากส่วนกลางเดินทางมาร่วมประชุมชี้แจง  การรับสมัคร

เข้าร่วมและสํารวจประเมิน โครงการด้วยตนเอง โดยการประสานงานเริ่มต้นประสานตรงกับ
บรรณารักษ์แล้วจึงประสานผู้บริหาร มีการประชุมผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจแต่ผู้บริหารให้เจา
หน้าที่ปฏิบัติการเข้าแทน แต่ก็มีความสะดวกในการร่วมมือภายในกศน.ด้วยเงื่อนไขจากบัน
ข้อตกลงเข้าใจร่วมหรือ MOU การประเมินใช้เวลาประมาณ 1 เดือนได้เข้าร่วมโครงการในช่วง
ประมาณเดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งประเด็นประเมินได้เข้าร่วมด้วยเหตุ 1)ปัจจัยความพร้อมด้าน
กายภาพ ที่ต้ัง อาคารสถานที่ บรรยากาศที่สามารถเข้ากันได้กับชุดแต่งหรือสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เช่น ชั้นวางหนังสือแบบรังผึ้ง ถ้ํา ฯลฯ ที่จะนํามาติดต้ังได้ 2) ผู้บริหารและบุคลากร โดยเฉพาะ
บรรณารักษ์เห็นความสําคัญ มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
สร้างนิสัยรักอ่าน และ 3)การใช้บริการของกลุ่มเป้าหมายที่มีหลากหลายทั้งโดยเด็ก ผู้ปกครอง 
และชุมชนที่อยู่โดยรอบ กลุ่มทั่วไปที่มีการใช้บริการห้องสมุดและการมาทัศนะศึกษาดูงาน ใน
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ระดับจังหวัด ส่วนเหตุผลการพิจารณาเข้าของกศน.ในส่วนผู้บริหารนอเหนือจากบันทึกความเข้าใจ
แล้ว พิจารณาจากผลการดําเนินโครงการห้องสมุดไทยคิด จะช่วยการตอบโจทย์เรื่องความ
สอดคล้องต่อตัวชี้วัดของจังหวัดในส่วนของการมีภาคีความร่วมมือเพิ่มขึ้น   

ที่ต้ังของห้องสมุดไทยคิดแยกออกจากห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงจาก
ห้องสมุดเด็กอาคารชั้นเดียว อยู่บริเวณด้านหลัง ที่มีอยู่เดิมก่อนการต้ังโครงการ การออกแบบและ
ดําเนินการก่อสร้างติดต้ังด้านอุปกรณ์ภายในห้องสมุดไทยคิดเป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้โดย
ส่วนกลางและ ผู้ให้การสนับสนุนได้ทําการติดต้ังปรับปรุงเอง  ส่วนกศน.ขอนแก่นรับผิดชอบ
ปรับปรุงความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ให้มีความเรียบร้ อยโดยใช้งบประมาณโดยใช้
งบประมาณมากกว่า ที่ได้รับการสนับสนุนจาก TK Park การจัดองค์กรรับผิดชอบหลักอยู่ในความ
รับผิดชอบของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกศน.
จังหวัดขอนแก่น  

นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารแผนงานของกศน.อําเภอเมืองขอนแก่น ไม่พบว่ามี
แผนงานแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ และแผนดําเนินงานรองรับการดําเนินการพัฒนาห้องสมุด
เด็กไทยคิด เพื่อที่แสดงให้เห็นความร่วมมือระหว่างภาคีเกี่ยวข้องถึงเป้าหมายการเป็นรูปแบบ
ตัวอย่างของจังหวัดอย่างชัดเจน ดังนั้น ระบบการดําเนินการที่เป็นอยู่อาจกล่าวได้ว่ายังไม่เต็ม
ศักยภาพของการมีห้องสมุดเด็ก แต่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประคับประคองไปเพียง
เพื่อรอโอกาสที่จะมาถึงให้บุคลากรสามารถดําเนินกิจการห้องสมุดเด็กเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ท่ีเด็กมีพัฒนาการตามมาตรฐานที่มุ่งหวังไว้  
 

2.2 ขั้นตอนการให้บริการ (Do)  
 

ในระยะแรกของการเปิดให้บริการ  มีการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดไทยคิดทางสื่อต่าง ๆ 
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น  สถานีวิทยุ  และได้เชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วม   การดําเนินการระยะเริ่มต้น
ห้องสมุดเด็กไทยคิดอยู่ในสังกัดของกศน.จังหวัดขอนแก่น มีการแต่งต้ังผู้ช่วยบรรณารักษ์
รับผดิชอบดูแลโดยตรงโดยได้รับการสนับสนุนจาก  อบจ. และเทศบาลนครขอนแก่น  ต่อมา 1 ปี มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน ห้องสมุดประชาชนอยู่ภายการกํากับของกศน.
อําเภอเมืองขอนแก่น โดยห้องสมุดไทยคิด เป็นหนึ่งของห้องสมุดประชาชนเป็นเหมือนศูนย์กลาง
เครือข่ายดําเนนิงานพัฒนาและให้บริการชุมชน อยู่ภายใต้ฝ่ายการศึกษาตามอัธยาศัย   

การบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ  เปิดให้บริการตามปกติทุกวัน  มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เสริมนิสัยรักการอ่านของทางห้องสมุด เช่น  การประกวดต่างๆ  และการส่งเสริมการอ่าน  โดยเป็น
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การทํากิจกรรมในระยะแรกของการเปิดทําการของห้องสมุดไทยคิด โดยมีการอบรมอาสาสมัครรัก
การอ่าน และบรรณารักษ์อาสาที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมและบริการสู่ชุมชน ที่กําลังดําเนินกาใน
โครงกากศน.ตําบล กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี รถห้องสมุดสัญจรและการนําหนังสือให้สู่ประตูครัวเรือน 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นนั้นใช้งบประมาณจากการประสานความร่วมมือของกศน.เมือง
ขอนแก่นทั้งสิ้น การบริหารใช้รูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ในการ
บริหารห้องสมุด 

ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดไทยคิดส่วนใหญ่เป็นเด็กในระดับอนุบาล ก่อนวัยเรียน จากการจัด
โครงการโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น นําเด็กเข้ามาทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันหยุดมี
ผู้ปกครองนําพาลูกหลานมาใช้บริการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการ ยังมีอายุน้อยไม่สามารถ
เดินทางมาใช้บริการเพียงลําพงัได้ จึงต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง  

ข้อจํากัดที่เห็นได้ในการดําเนินการ คือ บุคลากรขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการลาออก 
เพราะขาดแรงจูงใจและความมั่นคงของหน้าที่การทํางาน 

 

2.3 ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ (Check) 
 การติดตามผลงาน ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากมีการย้ายผู้บริหารใหม่ ทิศทางการ
ดําเนินงานห้องสมุดไทยคิดไม่มีเอกภาพชัดเจน มีการรายงานผลดําเนินงานที่มีลักษณะการสื่อสาร
ทางเดียว โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินรอบไตรมาส ที่ออกโดย  TK Park ส่วนกลาง ซึ่ง
บุคลากรในพื้นที่สะท้อนข้อมูลเป็นข้อสังเกตต่อบทบาทของ TK Park ว่าขาดติดตามสนับสนุน
ต่อเนื่องในระดับพื้นที่จากส่วนกลาง และแบบการรายงานผลการดําเนินงานเป็นการรายงานที่ต้อง
ใช้รายละเอียดปลีกย่อย และไม่มีผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันเป็นแก้ไขปัญหาที่พื้นที่เผชิญ
อยู่ได้เพียงพอ 

ระบบการติดตามและประเมินผลงานภายในห้องสมุดเด็กไทยคิดขอนแก่น กล่าวได้ว่า ยัง
ไม่ได้รับการออกแบบและสร้างความเข้าใจในกลุ่มที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนไม่มีความชัดเจน
ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง  ปัจจัยสาเหตุที่สําคัญ ได้แก่  ทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงานห้องสมุด
ไทยคิดยังไม่ได้ระบุอย่างมีเอกภาพร่วมกันของผู้ที่ เกี่ยวข้องชัดเจน การขาดแผนปฏิบัติการพัฒนา
ที่เฉพาะเจาะจง มีประชุมบุคลากรภายในกศน.เมืองขอนแก่นต่อเนื่องหรือฝ่ายการศึกษาตาม
อัธยาศัยทุกเดือนแต่การตัดสินใจขึ้นกับผู้บริหารเท่านั้น อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาก็มีการ
สะท้อนปัจจัยและผลการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อเด็กและสังคมโดยส่วนรวมดังนี ้

เชิงบวก    
1. ปัจจัย อาคาร/สถานที่เอ้ืออํานวย บรรยากาศ/การเข้าถึงสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย 

สะดวก ปลอดภัย การมีฐานการเรียนรู้ท้องถิ่น KK Park และ รูปแบบการจัด
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สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ TK Park สื่อเกมส์ซึ่งเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นหนังสือที่หลากหลายพอควร การตกแต่งภายในสามารถ
สร้างความสนใจ ดึงดูด และเหมาะสมกับเด็ก มีประโยชน์ต่อการสร้างพัฒนาการของเด็ก  

2. เคยรับความสนใจและสําคัญในเชิงนโยบาย โดยเป็นสถานที่ให้บริการรับการศึกษาดูงาน
ห้องสมุดเด็ก ของภาคีองค์กรต่างๆ หลากหลายจากอําเภอ และต่างจังหวัด ได้แก่  
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในทุกระดับ กลุ่มแม่บ้าน สถานรับเลี้ยงเด็ก/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. วัด เรือนจํา กกต. และกลุ่มองค์กรชุมชนในเครือข่ายของกศน.จังหวัดขอนแก่น
เอง   

3. เด็กมีพฤติกรรมที่เอ้ือการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น เช่น ร่าเริง ความมีสุข การกล้า
แสดงออกทั้งการพูดและการโต้ตอบ  การขยันทําการบ้าน อยากมาห้องสมุดในช่งเวลา
ว่าง ฯลฯ ซึ่งห้องสมุดถือเป็นปัจจัยดึงดูดหนึ่งในหลายปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังที่กล่าวมา 

4. หนังสือที่บริการมีความเหมาะสมกับวัยเด็ก และสะท้อนวิถีชีวิตประจําวัน หลากหลาย มี
ความเหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรู้ของด็ก   

5. บุคลากรมีพื้นฐานทัศนคติที่ดีต่อชุมชน มีจิตใจรักเด็ก และการทํางานเป็นทีมที่ดี 
  

เชิงลบ  

1. สื่อหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอและสื่อยังไม่
หลากหลายรูปแบบเพียงพอจัดการเรียรรู้เสริม ควรมีสื่อประดิษย์อ่ืนเช่นหุ่นมือ เป็น
ต้น 

2. บุคลากรแบบลูกจ้างชั่วคราวรายปี ขาดแรงจูงใจ และไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพียงพอ เช่นการทําหน้าที่บรรณารักษ์ การฝึกทักษะการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน การวิจัยปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้เสริมอย่างไร 
และการมีระบบติดตามและประเมินผลภายในเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
อย่างครบวงจรต่อเนื่อง 

  
2.4 ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Act) 

การดําเนินงานของห้องสมุดเด็กไทยคิดขอนแก่น ยังไม่ได้ออกแบบกระบวนการดําเนินการ
ร่วมระหว่างกศน.เมืองขอนแก่น และ TK Park  อย่างครบวงจรที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ที่มี
การสะท้อนข้อมูลผลการติดตามและประเมินภายใน เพื่อเอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่องเพื่อการเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษาและองค์กร
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ต่างๆ ในสังคม  โดยกระบวนการและความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง และห้องสมุดไทยคิดขอนแก่นได้ปิดบริการในสถานที่เดิมเมื่อประมาณ 6 

เดือนที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกับในการจัดการและการให้บริการ
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหารได้ตัดสินใจใช้อาคารห้องสมุดเด็กเป็นที่จัดการเรียนรู้
ให้แก่ นักศึกษาระดับปวช.แทน แต่ผู้ปฏิบัติการได้มีการย้ายสถานที่ดําเนินการห้องสมุดเด็กใหม่
ชั่วคราวมาอยู่บริเวณด้านหน้าห้องสมุด โดยกศน.เมืองขอนแก่นมีแผนแนวคิดก่อสร้างห้องสมุด
เด็กไทยคิดแห่งใหม่ในงบประมาณปี 2554   
 

3. วิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงาน 

 

3.1 แนวคิดและจุดประสงค์ของการให้บริการห้องสมุดไทยคิด 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดไทยคิด  

 
 

วิเคราะห์ถึงแนวคิดและจุดประสงค์ของการให้บริการห้องสมุดไทยคิดขอนแก่น โดยคณะผู้
ศึกษาประมวลได้รวบรวมประมวลจากผู้เกี่ยวข้องได้ดังรูปบนคือ 1)การทําให้ห้องสมุดเด็กเป็นที่
ให้บริการความรู้และเป็นสื่อกลาง การจัดการกิจกรรมเรียนรู้เสริมจากในสู่นอกห้องสมุดให้มีความ
น่าสนใจและดึงดูดเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปีเข้ามาอ่านหนังสือและมีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
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การพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
เด็กและเยาวชนสามารถแก้ไขปัญหาเด็กอย่างสอดรับกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันได้  
2)สร้างและฟื้นฟูสัมพันธภาพและบทบาทของสถาบันครอบครัว ให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง  โดย
เชื่อมโยงการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของกศน.เมืองขอนแก่น เอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความเข้มแข็ง
และร่วมมือเป็นเครือข่ายในการจัดการ พัฒนา สามารถและใช้ประโยชน์ห้องสมุดเด็กไทยคิด เพื่อ
ร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤติสังคมได้ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนในภาวะปัจจุบัน ห้องสมุดเด็กจะ
มีบทบาทสร้างชาตินิยมเพื่อเด็กรักการอ่าน มีการบูรณาการแนวคิดห้องสมุด 3 ดี (ซึ่งยังไม่
เพียงพอ) แต่ต้องทําให้ เป็นการดีที่เป็นปัจจัยที่ 5 หรือเป็นทักษะชีวิตพื้นฐานการพึ่งตนเองดีถึงใน
บ้าน/ครอบครัว ในชุมชน  

 แต่การดําเนินงานของห้องสมุดเด็กไทยคิด ยังไม่ได้ออกแบบและติดตามวัดผลสัมฤทธิ์
ตามจุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบและลึกซึ้ง เนื่องจากการดําเนินการร่วมระหว่างกศน.ขอนแก่นและ 

TK Park ยังไม่ต่อเนื่อง และครบวงจร ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่เอ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องเพื่อการเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในสังคม   

อย่างไรก็ตาม มีจากกลุ่มผู้ปกครอง เด็กผู้ใช้บริการบางส่วน และบรรณารักษ์ผลต่อ
พัฒนาการของเด็กและการดําเนินของห้องสมุดมีความเหมาะสม ดังนี้  

- เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเช่น การอยากมาโรงเรียนในช่วงปิดเทอม อยากมาห้องสมุด 
การขอให้พ่อแม่ซื้อหนังสือให้อ่านถ้ามีโอกาสผ่านไปหรือเข้าร้านหนังสือ การขยันทํา
การบ้าน การกล้าแสดงออกทั้งการพูดและการโต้ตอบกับเพื่อน ครู และผู้ปกครอง 

การได้ความรู้และเกิดแนวคิดสร้างสรรค์และดีงาม เป็นต้น 

- การดําเนินการห้องสมุด มีจุดเด่นของการของตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในของ
ห้องสมุดมีความโดดเด่นและไม่เหมือนใคร ตัวต่อรูปหกเหลี่ยวแบบรังผึ้งการมีบันได
ขึ้นลง และรูปทรงแบบถ้ําก็มีส่วนอย่างมากในการสร้างบรรยากาศให้ เด็กเข้าร่วมทํา
กิจกรรมในห้องสมุดที่ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมได้ง่ายหนังสือที่บริการมีความ
เหมาะสมกับวัยเด็ก และสะท้อนวิถีชีวิตประจําวัน หลากหลาย มีความเหมาะสมกับ
เพศ 

- บรรณารักษ์ได้ทําบทบาทการจัดความรู้ที่หลากหลายแบบมืออาชีพที่มีพื้นฐานความรู้
เรื่องหนังสือ มีความรู้เรื่องเด็ก มีจิตใจรักเด็ก มีทัศนคติต่อการทํางานเป็นทีมที่ดีและ
สามารถจัดกิจกรรมสร้างการรักการอ่านได้ 



 

85 

 

 หากพิจารณาถึงประเด็นคําถามสําคัญอ่ืนเช่น ความสอดคล้องห้องสมุดไทยคิ ดกับ
วัตถุประสงค์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการและผลผลิตโครงการเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบนําไปใช้ได้จริง และพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของการให้บริการห้องสมุดไทยคิด โดยกระบวนการและผลผลิตของโครงการเหล่านี้ มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของภาคี หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง  คณะผู้
ศึกษามีความเห็นว่า สําหรับพื้นที่ห้องสมุดเด็กขอนแก่น ควรมีการดําเนินโครงการ เพื่อเกิด
ผลสําเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายในระยะเวลาที่เหลือต่อไป  ควบคู่กับการดําเนินงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเชิงติดตามประเมินผลภายในอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

3.2 การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน 

ก. ตารางการประเมินการวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการห้องสมุดไทยคิด 

  
ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1.การวางแผน (Plan) 

 1)มีการวางแผนงาน เช่น การมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วม 

    -การวางแผนยุทะศาสตร์รองรับไม่
เหมาะสมและไม่ต่อเนื่อง 

2) การประเมินสถานการณ์และจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
พัฒนาห้องสมุด ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดผลงาน 

     -การวางระบบ/บทบาท แผนงาน
และ M&E ภายใน และร่วมกันไม่
เพียงพอ 

 

3) กิจกรรมการเชื่อมโยงนโยบาย
ผู้นํา/คณะกก.บริหารที่สําคัญและ
เชื่อมโยงกับบริบทและศักยภาพพื้นที่ 

     -ความพร้อมในภาวะผู้นํา /ภารกิจ
และบทบาทภาคีสนับสนุนจาก 
กศน .  ตาม  MOU เ อ้ือ อํานวย
เฉพาะระยะเริ่มต้น 

4) บุคลากรและโครงสร้างการ
มอบหมายหน้าที่ในองค์กร 

     -มีเอกภาพภายในกองการศึกษา
ต า ม อั ธ ย า สั ย แ ล ะ ห้ อ ง ส มุ ด
ประชาชน เป็นกองที่ ไม่ ไ ด้รับ
ค่านิยมอยากทํางานในองค์กร 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5)มีแผนการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาท
หน้าที่ที่คาดหวัง 

     -การมอบหมายงาน/จัดโครงสร้าง
องค์กรเหมาะสมตามเงื่อนไขที่
จํากัดของบุคลากร  และมีความ
พยายามในการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 

ค่าเฉลี่ย การวางแผน (Planning) = 3.0 

2.การให้บริการ(Do) 
 1)กระบวนการคัดเลือกหนังสือ  สื่อ
และอุปกรณ์ ,กลุ่มเนื้อหาของสื่อที่มี
อยู่สอดคล้องกับช่วงวัยหรือ
พัฒนาการ   

     

 

-การสนับสนุนจากอุทยานการ
เรียนรู้TK Park 

-สถานที่และการจัดการภายใน
ดึงดูดเด็ก 

2)การให้บริการหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
ปริมาณการยืม/คืน และผลสะท้อน
ความเพียงพอของหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์ 

     -การให้บริการแบบครบวงจรทําได้
ไม่เต็มศักยภาพ มีอุปสรรคด้าน
การบริหารจัดการภายใน 

3)การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือ
สร้างนิสัยรักการอ่านที่เชื่อมโยงกับ
บริบทและศักยภาพพื้นที่ ประเภท
และจํานวนกิจกรรมรวมถึง
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและผล
การดําเนินงาน 

     -ข า ด แ ค ล น บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
งบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง 

4)การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเกี่ยวข้อง 
เอกชน รัฐและท้องถิ่น  การสร้าง
สัมพันธ์ภาพในครอบครัว รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากร เช่น บรรณารักษ์ 
เหมาะสมตามแผน 

      -กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย
ภาคีเกี่ยวข้องเชิงรุกไม่เพียงพอ ยัง
ไม่ เชื่ อมโยงห้องสมุดเ ด็กและ
ชุมชน 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

5)การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมดึงดูดให้เด็กเยาวชน
เข้าร่วม  

     -เป็น อัตลั กษณ์ เฉพ าะของ TK 

Park ที่มีผลในช่วง เริ่ม ต้นและ
ต่อมามีการย้ายสถานที่ห้องสมุด
เด็กใหม่ชั่วคราวยังไม่เหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย การให้บริการ(Doing) = 3.2 

3.การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Check)  
1)มีระบบการติดตามและประเมินผล
ภายใน,การเก็บข้อมูลเพื่อการติดตาม
และประเมินผลเป็นระบบต่อเนื่อง 

     -ยังไม่การวางระบบ/บทบาท 
แผนงานและ ระบบM&E ภายใน 
และร่วมกันเพียงพอ 

2)การจัดการงบประมาณและมีการ
ดูแลรักษา(Maintenance)เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
สม่ําเสมอ 

      

3) มีการสื่อสารภายในและภายนอก
จากผลการติดตามภายใน 

      

4)มีการนิเทศติดตามผลงานภายใน
และจากส่วนกลาง(TK Park)
เหมาะสม  

     -ขาดการติดตามหนุนเสริมจาก
สวนกลางต่อเนื่อง 

5)ผลต่อการพัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

     -ระบบการจัดการเรียนรู้/บุคลากร
ฯลฯเสริมการเรียนรู้ไม่เพียงพอ
และการดําเนินงานห้องสมุดเด็ก
ยังไม่ต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Checking) = 2.0 

4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ(Act) 
1)มีข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อพัฒนา
ระบบ  กระบวนการ ผลผลิตหรือ
นวัตกรรมต่างๆเป็นทางการอันเป็นผล

     -ยังไม่การวางระบบ ระบบM&E 

ภายใน และร่วมกันอย่างครบ
วงจร PDCAเพียงพอ 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

มาจากการติดตามตรวจสอบ 

2)มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
ตามข้อเสนอ  

     -บุคลากรมุ่งมั่นในการดําเนินการ
ห้องสมุดต่อเนื่องแม้มี อุปสรรค
มากมาย 

3)มีการกําหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานการทํางานใหม่ที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

      

4)มีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา
หรือปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 

      

5)มีการสรุปบทเรียน การเป็นต้นแบบ 
สร้างเครือข่าย หรือเพื่อการขยายผล
รูปแบบ 

      

ค่าเฉลี่ย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีมีพัฒนาการ(Action) = 2.4 

ค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกประเด็น = 2.65 

ประเด็นการประเมินทั้ง 20 การดําเนินงานห้องสมุดไทยคิด จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับ
คะแนน 2.0-3.2 ซึ่งด้านการให้บริการมีระดับคะแนนสูงสุด และน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหาร
จัดการภายในห้องสมุด อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้ประเมินระดับค่าเฉลี่ยภาพรวมของห้องสมุด
ไทยคิดขอนแก่นทุกด้านพบว่าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.65 

 

ข. ตารางแสดงผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งท่ีมีผลต่อการด าเนินงานห้องสมุดไทยคิด
ขอนแก่นตามกรอบ PDCA  
 

 

 

จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

Planning - ความพร้อมในภาวะผู้นํา กระบวน
ทัศน์/ภารกิจและบทบาทภาคีสนับสนุน
จาก กศน. ตาม MOU  
- ปัจจัยอาคาร/สถานที่เอ้ืออํานวย 

- การวางระบบ/บทบาท แผนงานและ 
M&E ภายใน และร่วมกันไม่เพียงพอ 

- การเชื่อมโยงทุนเดิมฐานเรียนร้KK 

Park  และศักยภาพของพื่นที่/ชุมชน/
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จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

มีฐานกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ชุมชน 
โรงเรียนแก่นนคร วัดและใกล้สถานี
รถไฟ(ถ้าไม่เอ้ือคงไม่ได้ร่วมโครงการ)) 
- การมอบหมายงาน/จัดโครงสร้างองค์
ชัดเจน บรรณารักษ์มีบทบาทและส่วน
ร่วมต้ังแต่เริ่มต้น รวมถึงการเข้าใจใน
บุคลากรระดับหัวหน้างานการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

- การมีสื่อการเรียนรู้ที่ เป็นหนังสือ มี
คุณภาพ ดึงดูดและเหมาะสมกับเด็ก 

ภาคี ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เหมาะสม (มี
ความเป็นพิมพ์เขียวสูง) 
- การทํางานแยกส่วน ไม่รู้ เรื่องการ
จัดการงบประมาณของTK Park 

- จังหวัดไม่ได้ให้ความสนใจและสําคัญ
อย่างชัดเจน เข้าร่วมตามMOU และ
ตอบสนองตัวชี้วัดเรื่องการมีส่วนร่วม
ของภาคี 

Doing -  มี ก าร เต รี ย ม /พั ฒ น าบุ คค ลา ก ร
กิจกรรมเสริมรักการอ่านโดย กศน. + 
TK Park ในช่วงเริ่มต้นโครงการ 

- ในระยะแรกเริ่มมีสื่อ และกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้เหมาะสม 

-  เป็นแหล่ง เรียนรู้  ดูงานของภาคี
เกี่ยวข้อง/ชุมชนอ่ืน ๆ หลากหลายใน
ระดับจังหวัด 

- บุคลากร(บรรณารักษ์และทีม)มีความ
มุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เ ท ต า มจุ ด มุ่ ง ห ม า ย แ ล ะ
ภารกิจ/ผู้บริหาร(หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
ต่อเนื่อง)มีวิสัยทัศน์และให้โอกาสแก่
ทีมงาน 

- งบประมาณขาดความต่อเนื่องไม่มีพอ
พัฒนาสื่อ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากรเพียงพอ 

- บุคลากรไม่เพียงพอและขาดแรงจูงใจ
ตําแหน่งไม่ถาวร 

- สื่อไม่หลากหลายเพียงพอสําหรับ
ให้บริการเด็กและจัดกิจกรรมเสริม 

- ดํ า เ นิ น ง า น ไ ป ร ะ ย ะ ห นึ่ ง พ บ ว่ า
บรรยากาศ/การเข้าถึงสถานที่ไม่สะดวก
เพราะอยู่ด้านหลัง 

- เด็ก ครอบครัว เครือข่ายเข้าใช้บริการ
น้อย ไม่ต่อเนื่อง การเชื่อมโยงบทบาท
การมีส่วนร่วมร่วมของภาคชุมชนยังไม่
เพียงพอ ปัญหาการเดินทาง 

Checking -บุคลากรมีความมุ่ ง มั่ นทุ่ ม เทตาม
จุดมุ่งหมายและภารกิจ 

- ระบบรายงานผลสื่อทางเดียวของ
โครงการฯและเป็นภาระงานยุ่งยาก 

- ขาดการเกาะติดพื้นที่ /เสริมพลังจาก 
TK park เพียงพอ 

- การโยกย้ายผู้บริหารทําให้ไม่สนับสนุน
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จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

งานโครงการต่อเนื่อง 

- การหยุด ดํา เนิ นการห้ อง สมุดใ น
สถานที่แห่งเดิม เพื่อนําอาคารไปจัดการ
เรียนรู้แก่นักศึกษาระดับ ปวช. โดยไม่ได้
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาอย่าง
ชัดเจน 

Action -มีความพยายามเตรียมจัดหาและ
พัฒนาบุคคลากร 

- ระบบข้อมูล M&E ไม่ได้ถูกนํามาใช้
ประโยชน์ ไม่ เ อ้ือต่อการพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง 

- ผู้บริหารชุดใหม่ไม่มีความศรัทธาพียง
พอต่อแนวคิดโครงการห้องสมุดเด็กไทย
คิด ขาดความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันที่
เหมาะสม โดยมองว่าTK Park แค่ลงทุน
งบประมาณซึ่งไม่ได้มากมายครั้งเดียว
แต่ตักตวงผลงานไปได้ตลอด 

 

 ห้องสมุดเด็กไทยคิดดําเนินการโดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดประชาชนเฉลิม
พระเกียรติ  ที่ให้บริการกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั่วไป  ในทุกระดับอายุ และการศึกษา ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน  มีที่ต้ังมั่นคงถาวร  มีบริเวณพื้นที่ในการ
จัดการเรียนรู้เสริม ภายใต้รูปแบบวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  ในอีกมุมมองหนึ่งโครงการห้องสมุด
เด็กไทยคิดเพียงแต่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  และองค์ความรู้เพียงเล็กน้อยให้แก่ห้องสมุด การ
ให้บริการเข้าถึงประชาชนจึงยังไม่มากเท่าที่ควร  หลังจากโครงการไทยคิดได้เกิดขึ้น เป็นเหตุให้
องค์กรเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้านบุคคลากรในการดูแลห้องสมุดไทยคิดโดยตรง 
ซึ่งมีความจําเป็นพื้นฐานยังขาดแคลน เนื่องด้วยงบประมาณการจัดจ้าง แต่ด้วยความต้ังใจของ
คณะผู้ปฏิบัติงานและดูแลที่มุ่งพัฒนาการให้บริการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม จึงได้พยายาม
แสวงหาความร่วมมือด้านงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็มีปัญหาความไม่
ต่อเนื่องของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน จึงเป็นปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของห้องสมุด จํานวนผู้ใช้บริการของกลุ่มเป้าหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เด็กผู้ใช้บริการขาดความสะดวกสบายในการ
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เดินทางมาใช้บริการเนื่องจากอยู่ห่างจากชุมชน  และ ด้วยวัยเด็กของผู้ใช้บริการไม่สามารถ
รับผิดชอบตัวเองในการเดินทางได้  จึงเป็นสาเหตุที่จํานวนผู้ใช้บริการมีปริมาณไม่มากเท่าที่ควร 
จํานวนของวัสดุอุปกรณ์  สื่อต่างๆ มีจํานวนไม่เพียงพอกับการให้บริการยืมกลับบ้าน  ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าใช้บริการในสถานที่ๆ จัดไว้ให้เท่านั้น  โดยแนวทางการแก้ไข คือ การเพิ่มวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอสําหรับการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย สถานที่  บุคคลากร  หรือจํานวนห้องสมุดไทยคิด
ในระดับชุมชน ด้วยการร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อพัฒนาการของเด็กใน
ชุมชนนั้นๆ ต่อไป 

 

ค. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรค  
ความพึงพอใจและปัจจัยเอื้อ 

1. เคยรับความสนใจและสําคัญในเชิงนโยบาย โดยเป็นสถานที่ให้บริการรับการศึกษาดูงาน
ห้องสมุดเด็ก ของภาคีองค์กรต่างๆ หลากหลาย จากอําเภอ และต่างจังหวัด ได้แก่  
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในทุกระดับ กลุ่มแม่บ้านและสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.วัด เรือนจํา กกต. และกลุ่มองค์กรชุมชนในเครือข่ายของกศน.จังหวัด
ขอนแก่นเอง   

2. ความพร้อมในภาวะผู้นํา กระบวนทัศน์/ภารกิจและบทบาท ภาคีสนับสนุนจาก กศน. ตาม 
MOU (ในระยะเริ่มต้น)  

3. ปัจจัย อาคาร/สถานที่เอ้ืออํานวย   บรรยากาศ/การเข้าถึงสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย 
สะดวก ปลอดภัย การมีฐานการเรียนรู้ท้องถิ่น KK Park และ รูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ TK Park สื่อเกมส์ซึ่งเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นหนังสือที่หลากหลายพอควร การตกแต่งภายในสามารถ
สร้างความสนใจ ดึงดูด และเหมาะสมกับเด็ก มีประโยชน์ต่อการสร้างพัฒนาการของเด็ก  

4.  การจุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานขององค์กรต่างๆ ที่มีแนวคิดในการสร้าง
ห้องสมุดสําหรับการเรียนรู้ของเด็ก ได้เป็นที่ ศึกษาดูงานจนผู้ ใหญ่ในจังหวัดเห็น
ความสําคัญของโครงการสร้างนิสัยรักการอ่าน  

5. มีการเตรียม/พัฒนาบุคคลากรกิจกรรมเสริมรักการอ่านโดย กศน. และ TK Park ในระยะ
เริ่มต้นและบุคคลากรได้เรียนรู้เทคนิคการเล่านิทาน  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ต่างๆ  
วิธีคิด  รูปแบบในการจัดนิทรรศการและกิจกรรม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วม
โครงการ   
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ปัจจัยปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการห้องสมุดไทยคิด 

1. การออกแบบกระบวนการดําเนินโครงการไม่เหมาะสม ขาดแผนยุทธศาสตร์รองรับที่มุ่ง
ขยายผลอย่างเป็นระบบในระดับอําเภอ/จังหวัด และขาดการบูรณาการบทบาทภาคี
เหมาะสมเป็นรูปแบบ Topdown+Package  ที่มี Brand TK Park

5 เป็นโครงการที่ให้การ
สนับสนุนไม่ต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนแต่วัสดุอุปกรณ์ และการเสริมองค์ความรู้โดยการ
จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้รับผิดชอบในระยะเริ่มต้น  การดูแลรักษาและกิจกรรมเสริมใน
ห้องสมุดเป็นภาระของผู้ได้รับการสนับสนุน6  ดังคํากล่าวของผู้บริหารกศน.ท่านหนึ่งระบุ
ว่า โครงการสิ้นสุดบทบาทลงหลังจากการจัดสร้างและพิธีเปิดห้องสมุดไทยคิดเสร็จสิ้ น 

หรือระบุว่า TK Park ทุ่มเทสนับสนุนท่ี กทม.มากกว่าภูมิภาค 

2.  ระบบติดตามประเมินผลภายใน ไม่ได้รับการออกแบบให้เ อ้ือต่อการพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง หรือการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ขาดการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ไม่มีการสรุป
งานชุดประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ การติดตามประสานงานระหว่าง
ผู้ให้การสนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง  ระบบรายงานสื่อทางเดียวและเป็น
ภาระงานยุ่งยาก  การ เสริมพลังจาก TK park ไม่เพียงพอ   

3. บุคลากรประจําไม่เพียงพอและไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้าน
สวัสดิการและทักษะในการทํางานในบทบาทของบรรณารักษ์เชิงรุก เหมาะสมกับการ
พัฒนาให้เป็นห้องสมุดของเด็ก  ซึ่งไม่สามารถให้เด็กใช้บริการตามลําพังได้รวมถึงความ
จําเป็นดําเนินงานแบบเชิงรุกที่เป็นองค์รวมเชื่องโยงกับกลไกผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 
ตลอดจนเครือข่ายครูอาสาต่างๆ ที่มีอยู่ตามภารกิจปกติของกศน.เมืองและจังหวัด
ขอนแก่น 

4. จํานวนสื่อและหนังสือต่างๆแม้จะมีคุณภาพ แต่จํานวนและประเภทมีน้อย ไม่หลากหลาย
เพียงพอสําหรับการให้บริการสําหรับเด็กแบบครบวงจรการให้ยืม  ขาดสื่อประเภทในการ
สร้างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน หนังสือสําหรับวัยประมาณ 9-12 ปี
ยังไม่เพียงพอ และสื่ออ่ืนๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ก็ไม่ได้รับการสนับสนุน  

5. งบประมาณขาดความต่อเนื่อง มีผลต่อความไม่มีเพียงพอสําหรับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาและจูงใจบุคลากรในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้สร้างนิสัยรักการอ่านดังกล่าว 

                                                 
5
 ผู้บริหารรายหนึ่งสะท้อนว่า การมีสัญลักษณ์ TK Park กํากับอยู่แสดงว่าโครงการมีผู้รับผิดชอบ

ชัดเจนแล้ว ส่งผลให้ผู้สนับสนุนรายอื่นๆท่ีไม่สนใจสนับสนุนโครงการ 

6
  ประเด็นนี้มีข้อพิจารณาระหว่างบทบาทของ TK Park กับ บทบาทห้องสมุดแต่ละพื้นที่ อันเป็นผลมา

จากความเข้าใจและความคาดหวังที่คาดเคลื่อนระหว่างกัน โปรดูรายละเอียด การวิเคราะห์ปัจจัยอุปสรรค หน้า 
162 



 

93 

 

และการเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของกลไกภาคีหรือทุนเดิมทางศักยภาพของภาคีเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิมในการบรรลุผลลัพธ์ในการสร้างสังคมรักการอ่าน
ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ 

6. ปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และภาวะความขัดแย้งในแนวคิดใน
การบริหารที่ให้คุณค่าและความสําคัญต่อห้องสมุดเด็กต่างกันระหว่างผู้บริหารและ
ปฏิบัติการ มีผลกระทบในด้านลบต่อการนํา (Leading) และความเป็นเอกภาพของการ
ดําเนินงานทั้งระบบ 

7. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ถึงกลุ่มเป้าหมาย เด็กครอบครัว  และชุมชนท้องถิ่นยังไม่
เพียงพอ 

8. การดําเนินงานขาดความต่อเนื่อง   เป็นการให้การสนับสนุนแต่วัสดุอุปกรณ์ และ การ
เสริมองค์ความรู้โดยการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้รับผิดชอบ  เพียงเท่านี้  กิจกรรมเสริมใน
ห้องสมุดเป็นภาระของผู้ได้รับการสนับสนุน  โดยทางผู้ให้การสนับสนุนสิ้นสุดบทบาทลง
หลังจากการจัดสร้างห้องสมุดไทยคิดเสร็จสิ้น  ไม่มีการสรุปงานชุดประสบการณ์ของ
องค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 

9. ความเชื่อมโยงการเมืองระดับชาติสีเหลือง- แดง เมื่อเปลี่ยนขั้วทางการเมืองมีผลต่อการ
ดําเนินงานโครงการท่ีซบเซาลง     

 

3.3 ข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจังหวัดขอนแก่น 

 

ตารางที่  1  จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ - หญิง 

- ชาย 

56 

50 

52.8 

47.2 

2.  อาย ุ - 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

1 

1 

6 

7 

4 

8 

7 

0.9 

0.9 

5.7 

6.6 

3.8 

7.5 

6.6 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

- 8 

- 9 

- 10 

- 11 

- 12 

- 13 

- 14 

- 15 

5 

11 

16 

14 

19 

5 

1 

1 

4.7 

10.4 

15.1 

13.2 

17.9 

4.7 

0.9 

0.9 

3.  การศึกษา -  ยังไม่เข้าโรงเรียน 

- เตรียมอนุบาล/Nursery 

- ชั้นอนุบาล 

- ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

- ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

- มัธยมศึกษา 

5 

8 

7 

19 

48 

19 

4.7 

7.5 

6.6 

17.9 

45.3 

17.9 

4.  ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ - บิดา-มารดา 

- บิดา 

- มารดา 

- ตา ยาย/ปู่ ย่า 

- ลุง ป้า/น้า อา 

55 

17 

22 

8 

4 

51.9 

16.0 

20.8 

7.5 

3.8 

5. อาชีพของผู้ปกครอง - รับราชการ 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- ธุรกิจส่วนตัว 

- ค้าขาย 

- พนักงานบริษัท 

- แม่บ้าน 

- เกษตรกรรม 

- รับจ้างทั่วไป 

29 

4 

12 

22 

18 

4 

4 

13 

27.4 

3.8 

11.3 

20.8 

17.0 

3.8 

3.8 

12.3 

6.  ก่อนเข้าห้องสมุดไทยคิดเคยเข้า
ห้องสมุดบ้างหรือไม่ 

- เคย มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
- เคย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครัง้/สัปดาห ์

- ไม่เคย เนื่องจากตั้งอยู่ไกลบ้าน 

- ไม่เคยเนื่องจากไม่มีใครมาส่ง 

10 

72 

10 

5 

9.4 

67.9 

9.4 

4.7 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

- ไม่เคย เนื่องจากไม่รู้จัก 

- ไม่เคย เนื่องจากย้ายมาจากต่างจังหวัด/พึ่ง
ย้ายมาอยู่ 

9 

0 

8.5 

0 

7.  ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

- มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
- 3-4 ครั้ง/สัปดาห ์

- 1-2 ครั้ง/สัปดาห ์

- 3-4 ครั้ง/เดือน 

- 1-2 ครั้ง/เดือน 

- น้อยกว่า 1ครั้ง/เดือน 

14 

23 

27 

18 

16 

8 

13.2 

21.7 

25.5 

17.0 

15.1 

7.5 

n = 106 

 

จากตารางที่ 1  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.8)  และเป็นเพศ
ชาย (ร้อยละ 47.2) มีอายุ 12 ปี (ร้อยละ 17.9) มากที่สุด   รองลงมามีอายุระหว่าง 10 ปี (ร้อยละ 
15.1) และอายุ 11 ปี (ร้อยละ 13.2) มีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ร้อยละ 45.3)  
รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษา เท่ากัน (ร้อยละ 17.9) และเตรียมอนุบาล/
Nursery  (ร้อยละ 7.5) ตามลําดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา (ร้อยละ 51.9) รองลงมาพัก
อยู่กับมารดา (ร้อยละ 20.8) และพักอยู่กับบิดา (ร้อยละ 16.0) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับราชการ (ร้อยละ 27.4) รองลงมาค้าขาย  (ร้อยละ 20.8) และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 12.3) 
ตามลําดับ  

ก่อนมีห้องสมุดไทยคิดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการห้องสมุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 
ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 67.9) รองลงมาเคยเข้าห้องสมุดมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์  และไม่เคย
เนื่องจากต้ังอยู่ไกลจากบ้าน เท่ากัน (ร้อยละ 9.4)  และไม่เคยเนื่องจากไม่รู้จัก (ร้อยละ 8.5) 
ตามลําดับ 

ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ห้องสมุด 1-2ครั้ง/
สัปดาห์ (ร้อยละ 25.5) รองลงมาใช้ห้องสมุดไทยคิด 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 21.7) และใช้
ห้องสมุดไทยคิด 3-4 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 17) ตามลําดับ 
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ตารางที่  2  จํานวนและร้อยละข้อมูลด้านการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะบริการของห้องสมุด ทําเป็น
ประจํา 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ทําบ้าง
บางครั้ง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
15. อ่านหนังสือ 68 

(64.2) 

37 

(34.9) 

1 

(0.9) 

0 

(0) 

16. ทํารายงาน ทําการบ้าน 25 

(23.6) 

55 

(51.9) 

26 

(24.5) 

0 

(0) 

17. ยืม คืน หนังสือ 57 

(53.8) 

30 

(28.3) 

19 

(17.9) 

0 

(0) 

18. เล่น Internet 42 

(39.6) 

28 

(26.4) 

36 

(34.0) 

0 

(0) 

19. เล่นเกมของ TK park ในคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ ผีกุ๊ก กุ๊ก กู,๋สุโขทัย,อยุธยา,
รามเกียรติ์  

30 

(28.3) 

25 

(23.6) 

51 

(48.1) 

0 

(0) 

20. สื่อในคอมพิวเตอร์ หนังสือเสียง 
ขุมทรัพย์แห่งแผน่ดิน 

17 

(16.0) 

44 

(41.5) 

45 

(42.5) 

0 

(0) 

21. ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด เช่น ฟัง
นิทาน ทํางานศิลปะ ประดิษฐส์ิ่งของ
ต่าง ๆ  

57 

(53.8) 

35 

(33.0) 

14 

(13.2) 

0 

(0) 

n = 106 

 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้บริการห้องสมุดโดยกิจกรรม
ที่ใช้บริการเป็นประจํามากที่สุดคือ อ่านหนังสือ (ร้อยละ 6) รองลงมา ยืม คืน หนังสือ  และ ร่วม
กิจกรรมกับห้องสมุด เช่น ฟังนิทาน ทํางานศิลปะ ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เท่าหัน (ร้อยละ 53.8) 
และ เล่น Internet (ร้อยละ 39.6) ตามลําดับ ส่วนกิจกรรมที่ทําเป็นบ้างครั้งเมื่อใช้บริการห้องสมุด
ไทยคิดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้บริการทํารายงาน ทําการบ้าน (ร้อยละ 51.9) และเล่นเกมของ 
TK park ในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ผีกุ๊ก กุ๊ก กู๋, สุโขทัย, อยุธยา, รามเกียรต์ิ (คิดเป็นร้อยละ 48.1)  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการ 
 

ตารางที่  3   จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
เด็กผู้ใช้บริการ 

ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
ด้านบุคลากร 

1. เจ้าหน้าที่เดินมาดูแลบ่อยๆ 40 

(60.4) 

34 

(32.1) 

38 

(24.4) 

7 

(6.6) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.54 

มาก
ที่สุด 

.958 

2. เจ้าหน้าที่จัดหนังสือเพื่อให้หา
และหยิบอ่านได้ง่าย 

39 

(36.8) 

65 

(61.3) 

1 

(0.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.41 

มาก
ที่สุด 

.873 

3. เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย 
เช่น หาหนังสือไม่เจอ 

37 

(34.9) 

45 

(42.5) 

22 

(20.8) 

1 

(0.9) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.17 

มาก 

1.031 

4. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 58 

(54.7) 

41 

(38.7) 

6 

(5.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.54 

มาก
ที่สุด 

.946 

ด้านอาหารสถานท่ีและบรรยากาศ 

1. ใช้เวลาน้อยในการเดินทางมา
ห้องสมุดหรือสามารถเดินทางมา
เองได้ 

42 

(39.6) 

38 

(35.8) 

23 

(21.7) 

2 

(1.9) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.19  

มาก 

1.075 

2. ห้องสมุดสะอาดเรียบร้อย 69 

(65.1) 

35 

(33.0) 

1 

(0.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.69 

มาก
ที่สุด 

.894 

3. ห้องสมุดอากาศไม่ร้อน ไม่
หนาวเกินไป มีต้นไม้สวยงาม   

56 

(52.8) 

29 

(27.4) 

20 

(18.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.39 

มาก
ที่สุด 

1.056 

4. โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ
สวยงาม 

74 

(69.8) 

29 

(27.4) 

2 

(1.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.73 

มาก
ที่สุด 

.900 
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ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
5. ไม่เคยประสบอุบัตเิหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบตัิเหตใุนห้องสมดุไทย
คิด 

33 

(31.1) 

19 

(17.9) 

28 

(26.4) 

9 

(8.5) 

16 

(15.1) 

1 

(0.9) 

2.48 

น้อย 

1.532 

ด้านทรัพยากรห้องสมดุและส่ือการเรียนรู ้
1. หนังสือในห้องสมุดมีพอสําหรับ
ทุกคน 

64 

(60.4) 

40 

(37.7) 

1 

(0.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.65 

มาก
ที่สุด 

.897 

2. หนังสือน่าอ่าน ทันสมัย 41 

(38.7) 

63 

(59.4) 

1 

(0.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.43 

มาก
ที่สุด 

.877 

3. หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง 
ไม่ฉีกขาด 

39 

(36.8) 

44 

(41.5) 

21 

(19.8) 

1 

(0.9) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.20 

มาก 

1.034 

4. คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมีพอ
สําหรับทุกคน 

31 

(29.2) 

45 

(42.5) 

12 

(11.3) 

4 

(3.8) 

13 

(12.3) 

1 

(0.9) 

2.79 

มาก 

1.426 

ด้านบริการและการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
1. เวลาเปิด-ปิดห้องสมดุตรงกับ
เวลาว่าง 

54 

(50.9) 

45 

(42.5) 

6 

(5.7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.50 

มาก
ที่สุด 

.942 

2. กิจกรรมที่ห้องสมุดสนุกสนาน 

น่าสนใจ 

42 

(39.6) 

61 

(57.5) 

2 

(1.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.43 

มาก
ที่สุด 

.888 

3. ห้องสมุดจัดกิจกรรมบ่อยๆ 

 

40 

(37.7) 

55 

(51.9) 

9 

(8.5) 

1 

(0.9) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.33 

มาก
ที่สุด 

.963 

4. การยืม-คืนหนังสือเป็นเรื่อง
ง่ายๆ 

57 

(53.8) 

41 

(38.7) 

6 

(5.7) 

1 

(0.9) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

3.51 

มาก
ที่สุด 

.973 

n = 106 
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุดแต่ละด้าน   
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการห้องสมุดไทยคิดด้านบุคลากร
มากที่สุดในประเด็น เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย เช่น หาหนังสือไม่เจอ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
จัดหนังสือเพื่อให้หาและหยิบอ่านได้ง่าย และเจ้าหน้าที่ย้ิมแย้มแจ่มใส ตามลําดับ 

ด้านอาคารสถานที่และบรรยากาศมากที่สุดในประเด็น ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบัติเหตุในห้องสมุดไทยคิด  รองลงมาคือ ใช้เวลาน้อยในการเดินทางมาห้องสมุดหรือ
สามารถเดินทางมาเองได้ และห้องสมุดอากาศไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป มีต้นไม้สวยงาม ตามลําดับ 

ด้านทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็น  คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมี
พอสําหรับทุกคน รองลงมาคือ หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง ไม่ฉีกขาด และหนังสือน่าอ่าน
ทันสมัย ตามลําดับ และด้านบริการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็นห้องสมุดจัด
กิจกรรมบ่อย ๆ รองลงมาคือ กิจกรรมที่ห้องสมุดสนุกสนานน่าสนใจ และเวลาเปิด-ปิดห้องสมุด
ตรงกับเวลาว่าง ตามลําดับ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

ตารางที่  4   จํานวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
1. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้อยากมาห้องสมุด
บ่อยๆ 

106 

(100) 

0 

(0) 

2. เกมและสื่อในคอมพิวเตอร์สนุก ทําให้อยากมา
ห้องสมุดบ่อย ๆ 

75 

(70.8) 

31 

(29.2) 

3. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้ชอบอ่านหนังสือ
มากขึ้น 

100 

(94.3) 

6 

(5.7) 

4. อ่านหนังสือสนุกกว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือดู
ทีวี 

93 

(87.7) 

13 

(12.3) 

5. พ่อแม่ ผู้ปกครองเคยมาห้องสมุดด้วยกัน 94 

(88.7) 

12 

(11.3) 
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ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
6. เคยนํากิจกรรมที่ทําในห้องสมุดไทยคิดกลับไป
ทําที่บ้านหรือโรงเรียน 

94 

(88.7) 

12 

(11.3) 

7. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้มีความคิดหรือไอเดีย
ใหม่ๆ มากขึ้น 

106 

(100) 

0 

(0) 

8. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้กล้าคิด กล้าทํา กล้า
แสดงออก เช่น การถามคุณครูและตอบคําถามใน
ห้องเรียน 

104 

(98.1) 

2 

(1.9) 

n =106 

จากตารางที่  4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายหลังการใช้ห้องสมุดไทยคิดเห็นด้วยในประเด็น  มีห้องสมุดแล้วทําให้อยากมาห้องสมุดบ่อยๆ 
และกิจกรรมหรือหนังสือทําให้มีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆ มากขึ้น มากที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมา 
กิจกรรมหรือหนังสือทําให้กล้าคิด กล้าแสดงออก เช่นการถามคุณครูและการตอบคําถามใน
ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.1 และ มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้ชอบอ่านหนังสือมากขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 94.3 ตามลําดับ 

ส่วนในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในประเด็น เกมและสื่อใน
คอมพิวเตอร์สนุก ทําให้อยากมาห้องสมุดบ่อยๆ คิดเป็ฯร้อยละ 29.2  รอลงมา อ่านหนังสือหรือ
เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์สนุกกว่าดูทีวี คิดเป็นร้อยละ 12.3  และ เคยนํากิจกรรมที่ทําในห้องสมุดไทย
คิดกลับไปทําที่บ้านหรือโรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครองเคยมาห้องสมุดด้วยกัน เท่ากันคิดเป็นร้อย
ละ 11.3 ตามลําดับ 
  
4. ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ 

4.1 ข้อเสนอต่อ TK Park 

1. TK Park ควรช่วยประสานผู้ว่า CEO ผู้บรหารท้องถิ่น ผลักดันห้องสมุดเด็กรักการ
อ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (อันเป็นเจตนารมณ์ร่วมเดิมของผู้บริหารและ
บรรณารักษ์)ให้เป็นวาระของจังหวัดที่นําสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง  ยกระดับการ
พัฒนา ให้เป็นแผนงานหรือโครงการระยะยาว (Programme) เพื่อค้นหารูปแบบ
ห้องสมุดเด็กที่หลากหลายเหมะสมกับบริบทภาคีองค์กรต่าง ๆของจังหวัด
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ขอนแก่น เป็นรูปแบบที่เหมาะสม พร้อมกับพัฒนาเครือข่ายกับกศน.อําเภอและ
ตําบล ที่สามารถขยายผลมีต้นแบบครอบคลุม ในทุกอําเภอ 

2. TK Park ไทยคิดควรมีการติดตามความต่อเนื่องและให้การสนับสนุนในการทํา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือการอ่านของเด็กแก่ห้องสมุดให้เพียงพอ  และร่วม
เป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน กําหนดแนวทางการสร้างห้องสมุดในชุมชนเพื่อความ
สะดวกในการใช้ห้องสมุดของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ร่วมกัน ตลอดจนต้องมี 

4.2 ข้อเสนอแนะต่อห้องสมุดไทยคิด จ.ขอนแก่นและภาคี 
1. ระดมทุน  จัดสรรและสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณที่เพียงพอ โดยการหา

องค์กรภาคีหุ้นส่วนเพิ่มและมีระบบติดตามประเมิลผลภายในที่ดี ดูแล ป้องกัน
ไม่ให้นํางบประมาณไปใช้เพื่อการอ่ืน การวางระบบรองรับภาระที่เกิดขึ้นของการ
ให้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  น่าจะมีงบประมาณอย่างเพียงพอ
เพื่อการลงทุนในการสร้างให้กับสังคม  สร้างบรรยากาศ พัฒนานําสู่การเป็นศูนย์
เรียนรู้สําหรับเด็กอย่างครบวงจร 

2. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนดําเนินงานโครงการ และบริหารแบบเป็นโครงการ
ต่อเนื่องระยะยาวจนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมและพฤติกรรมใหม่ ในการสนใจใฝ่รู้ ปลดแอกหรือพึ่งตนเอง  ต่อยอดจาก
สิ่งที่มีอยู่  มีการบริหารยุทธศาสตร์ห้องสมุดที่ระบุเป้าหมาย เครื่องวัดความสําเร็จ 
ที่เกิดจากภาคีมีส่วนร่วมชัดเจนและพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ครบวงจร PDCA 

วงจรคุณภาพอ่ืน และที่สําคัญควรมีลักษณะแบบ Win-Win Strategy เอ้ือต่อ
ความร่วมมือเครือข่าย ภาคีรับประโยชน์ร่วมกัน โดยทําให้ผู้บริหารมีศรัทธาเป็น
ลําดับสําคัญเริ่มต้น 

3. มีการดําเนินงานต่อยอดในห้องสมุดเด็กไทยคิด ขอนแก่นต้นแบบที่ครบวงจร และ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายใต้ห้องสมุดประชาชนหรือภายใต้
สถานศึกษา อย่างชัดเจน มีการสื่ อสาร /  ประชาสัมพันธ์  เข้ าถึงชุมชน
กลุ่มเป้าหมายทั่วถึง และรวมถึงการสร้างเครือข่ายการการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครครูอาสา รักการอ่าน หรือบรรณารักษ์อาสา
ร่วมกับท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีการทบทวนการออกแบบระบบ
ดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมใหม่ให้เหมาะสม มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานที่
เหมาะสม 
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4. สร้างพัฒนารูปแบบห้องสมุดเด็กรักการอ่านฯที่หลากหลายตามประเภทองค์กร 
สังคม เช่น สําหรับชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนตําบล (กศน.ตําบล) ห้องสมุดที่ทําการ
องค์ปกครองท้องถิ่น โรงเรียน วัด หน่วยงานรัฐ และเอกชน  โดยห้องสมุดเด็กช่วย
พัฒนาและแก้ไขปัญหาปัญหาเด็กและครอบครัว ในภาวะปัจจุบันและสร้างสรรค์
สังคมเรียนรู้ในอนาคต 

5. การสร้างเครือข่ายหรือสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
สนับสนุนบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกระดับทั้งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรณารักษ์
อาสาหรือครูอาสาสมัครรักการอ่าน ผู้นําชุมชน โดยเฉพาะผู้บริหาร ให้เข้าใจและ
จิตสํานึกอย่างลึกซึ้งต่อห้องสมุดเด็ก ที่อยู่เหนือกว่าค่านิยมแบบทันสมัยซึ่งได้จาก
มีการลงทุนสร้างร้านกาแฟราคาเป็นล้านที่ทางเข้า  หรือเลิกห้องสมุดเด็ก 
เปลี่ยนเป็นห้องเรียนระดับปวช. ซึ่งกําลังเป็นกระแสหลักที่เห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งใน
ทิศทางระยะยาวผลักห้องสมุดเด็กสู่การเป็นวาระแห่งชาติต่อไป 

6. พัฒนากลไกอาสาสมัครรักการอ่านสู่ชุมชนและร่วมมือเป็นเครือข่าย เป็นช่อง
ทางการสื่อสารโดยสื่อบุคคล สื่อทางเลือก และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ความรู้ที่สร้างสรรค์สู่ผลลัพธ์ เช่น การรักการอ่าน การรู้เท่าทัน หรือการสร้าง
ค่านิยมพฤติกรรม เป้าหมายเฉพาะเจาะจงอ่ืนๆ เช่นกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 

7. ส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ที่สร้างสรรค์สู่
ผลลัพธ์ เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถสร้างนิสัยรักการอ่าน การรู้เท่า
ทันสื่อและสังคม  การสร้างค่านิยมพฤติกรรม เป้าหมายเฉพาะเจาะจงอ่ืนๆ เช่น
กลุ่มเด็กด้อยโอกาส  การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองฯลฯ 

8. ส่งเสริมช่องทางการแสวงหาความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมมากขึ้น 
เช่น การมี E -B00k หรือพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ 
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ห้องสมุดไทยคิด 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 

1. สภาพท่ัวไปและความเป็นมา 
 

 ห้องสมุดเด็กไทยคิด ร้อยเอ็ด มีที่ต้ังอยู่ในพื้นที่  กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนรัชชูปการ ติด
คลองน้ํารอบเมืองเก่า ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองร้อยเอ็ด ภายในบริเวณพื้นที่กศน.ร้อยเอ็ด
และเมืองร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ ประมาณ 11 ไร่ มีความเป็นสัดส่วน ขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างขวาง ถือได้
ว่าพื้นที่มีศักยภาพเอ้ือต่อการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือพื้นที่สร้างสรรค์ ที่มีองค์ประกอบหลากหลาย 
รวมถึงการดูแลรักษาด้านความปลอดภัยแก่เด็กค่อนข้างสูง มีความร่มรื่นของต้นไม้ และฐานการ
เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ที่ต้ังชื่อว่า ฐาน ดิน น้ํา ลม ไฟ และฐานการเรียนรู้อ่ืนที่เป็นการเอ้ือต่อ
ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยฐานคิดที่เชื่อมโยงกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุด 3 ดี (หนังสือดี บรรยากาศดีและบรรณารักษ์ดี) ยอดเยี่ยมใน
ระดับชาติ เมื่อปี พ.ศ.  2552    
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยการอภิปรายกลุ่มย่อยเจ้าหน้าที่กศน .ร้อยเอ็ด 
บรรณารักษ์ พี่เลี้ยงเด็กและผู้ปกครองถึงสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนมีค่านิยมและพฤติกรมที่พึงประสงค์จัดอยู่ในปัญหาหลักของจังหวัด
ท่ีต้องได้รับความสําคัญในการแก้ไข เด็กมีความก้าวร้าวและใช้ความรุนแรงมากขึ้น ไม่เชื่อฟังพ่อ
แม่ ชอบเลียนแบบพถติกรรมที่ไม่เหมาะสม ติดเกมส์และอบายมุขมากขึ้น เด็กไม่สนใจใฝ่เรียนรู้
พัฒนาตนเอง สาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งมาจากสื่อสภาพแวดล้อมในสังคมที่บริโภคสื่อโดยไม่รู้เท่าทัน 
การเป็นสังคมบริโภคที่นิยมความทันสมัยที่มีการบริโภคเกินความจําเป็น ส่งผลต่อเนื่องต่อภาวะ
ครอบครัวอ่อนแอ เศรษฐกิจบีบรัดทําให้ไม่มีเวลาและไม่ได้ใช้แนวทางวิธีการอบรมสั่ งสอนลูกที่
ถูกต้องเหมาะสมเพียงพอ ชุมชนท้องถิ่นเองก็ไม่ให้ความสําคัญ ทําให้การปลูกฝังให้เด็กสนใจใฝ่
เรียนรู้พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะค่านิยมพฤติกรรมต่อการอ่าน ซึ่งเป็นประตูบานแรกที่จะช่วยเปิด
โลกทัศน์ของเด็กให้มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองอย่างต่อเนื่องถือว่าประสบความ
ล้มเหลว ซึ่งภาคีต่างๆ เห็นความสําคัญของการมีห้องสมุดเด็กเพื่อปลูกฝังค่านิยมพฤติกรรมการใฝ่
เรียนรู้ต้ังแต่วัยเยาว์เป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยอาศัยภาคีทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง 
ทั้งสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนภาคีสังคมส่วนรวมต้องรับผิดชอบร่วมกัน  

ห้องสมุดเด็กไทยคิด ร้อยเอ็ด เดิมเป็นห้องเรียนเด็กเล็ก ของโครงการศาลาแม่และเด็ก 
สังกัด กศน.เมืองร้อยเอ็ด  เมื่อมีแนวคิดดําเนินโครงการห้องสมุดเด็กไทยคิด  ซึ่งตรงกับแนวคิดการ
พัฒนาห้องสมุดเด็กของผู้บริหารกศน.เดิมอยู่แล้ว จึงปรับเปลี่ยนอาคารหนึ่งมาเป็นอาคาร
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ห้องสมุดเด็กไทยคิด โดยรับการสนับสนุนและปรับปรุงของมูลนิธิชิน  โสภณพานิช และธนาคารธน
ชาติ แยกออกมาจากห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ภายใต้การการกํากับดูแลรับผิดชอบ
ของ กศน.อําเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งรับโอนมาจากกศน.จังหวัดร้อยเอ็ดต้ังแต่ ปีพ.ศ. 2551 มาเป็น
ห้องสมุดเด็กโดยตรงที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนในโครงการศาลาแม่และเด็ก มีเด็กปัจจุบัน 88 คน 
และกลุ่มเด็กเป้าหมายทั่วไป ที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการห้องสมุดประชาชน รวมถึงกลุ่ม
เด็กที่อยู่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนเทศบาลที่อยู่ติดกัน ฯลฯ อยู่ภายใต้การดูแลของ กศน.อําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด ซึ่งเดิมทางจังหวัดร้อยเอ็ด และกศน.จังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวคิดมุ่งหวังให้เป็นห้องสมุดเด็ก
ต้นแบบสําหรับการขยายผลห้องสมุดเด็กไปทุกอําเภอทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด  
 

 
 

2.  กระบวนด าเนินงานพัฒนาการให้บริการห้องสมุดเด็กไทยคิด 

 

2.1 ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการ (Plan)   
การสร้างการรับรู้และความเข้าใจโดยบุคลากรจากส่วนกลางเดินทางมาร่วมประชุมชี้แจง

โครงการเอง มีการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยผู้อํานวยการกศน.เมืองร้อยเอ็ด ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2551 และรับการและสํารวจข้อมูลพื้นฐานประเมินจากคณะกรรมการถึงความพร้อมจึงได้เข้า
ร่วมโครงการ  ที่มาของแนวคิด คือ ห้องสมุดประชาชนที่มีอยู่เดิมมีกลุ่มเป้าหมายรองรับเด็กด้วย 
แต่เนื่องจากมีบริบทการเรียนรู้ที่ต่างจากผู้ใหญ่ ทั้งรูปแบบ ระบบวิธีการและระดับการเรียนรู้  
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ดังนั้น ที่ต้ังของห้องสมุดเด็กไทยคิด จึงต้องแยกออกจากห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ  โดย
ปรับปรุงจากห้องสมุดเด็กอาคารเรียนของเด็กชั้นเดียวที่มีอยู่เดิมก่อนการต้ังโครงการ  ต้ังอยู่
บริเวณด้านหน้าของศาลาแม่และเด็ก ที่มีพื้นที่ใช้สอยภายใน ประมาณ 60 ตารางเมตร ซึ่งมี
ข้อจํากัดอยู่บ้างคือ พื้นตํ่ากว่าระดับพื้นดิน ประมาณ 20 เซนติเมตร และเพดานค่อนข้างตํ่า ซึ่งผล
ในข้อจํากัดในการระบายอากาศ การออกแบบและดําเนินการก่อสร้างติดต้ังด้านอุปกรณ์ภายใน
ห้องสมุดไทยคิดเป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้โดยส่วนกลางและ ผู้ให้การสนับสนุนได้ทําการติดต้ัง
ปรับปรุงเอง โดยผู้รับการสนับสนุนไม่ทราบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ แต่คาดว่าใช้งบประมาณ 
ประมาณ 300,000 บาท ส่วนกศน.ร้อยเอ็ดรับผิดชอบความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ให้มีความ
เรียบร้อยโดยใช้งบประมาณมากกว่าเล็กน้อย  

บทบาทความร่วมมือโดยทางมูลนิธิชินฯ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสมุด
เท่านั้น ส่วนบทบาทของผู้ได้รับการสนับสนุนหรือกศน.เมืองและจังหวัดร้อยเอ็ด  รับผิดชอบการ
ปรับปรุงอาคาร และการตกแต่งทั้งภายนอก และ ภายในเป็น เช่น ทาสีอาคาร เครื่องปรับอากาศ 
ป้ายห้องสมุด สวนหย่อม โดยมีภาคีอ่ืนมาร่วมด้วยช่วยกันด้วย เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ช่วยออกแบบและร่วมตกแต่งภายนอกนอกให้สอดรับกับสถาปัตยกรรมที่มีสีเหลืองและสีแดงอัน
เป็นสีหลักของห้องสมุดเด็กไทยคิดด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมถือว่ามากกว่างบที่สนับสนุนจาก
โครงการฯ ไทยคิด  

ในส่วนการบริหารจัดการ กศน.เมืองร้อยเอ็ด  มีวิสัยทัศน์ เป็นสถานที่ศึกษาในการสร้าง
สังคม อุดมปัญญา ด้วยการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
ภายใต้ปรัชญา คิดเป็น ทําเป็น แก้ไขปัญหาเป็น แต่ภารกิจและกลุ่มเป้าหมายหลักมุ่งไปที่
ประชากรวัยแรงงานในและนอกระบบ  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยไม่มีการระบุถึงภารกิจ ตัวชี้วัด
และกลุ่มเป้าหมายที่ระบุถึงเด็กอย่างชัดเจน ในขณะที่ห้องสมุดประชาชนร้อยเอ็ด มีหลักการ
ดําเนินโดยยึดห้องสมุด 3 ดี คือ ดีที่หนังสือสื่อเรียนรู้ดี บรรยากาศดีและบรรณารักษ์ดี เป็น
เครื่องมือเชื่อมโยงชุมชนสู่ความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยพื้นฐานแนวคิดต้องการให้ห้องสมุด
เด็กไทยคิดเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของห้องสมุด
ประชาชนด้วย มีบทบาทสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้ผู้ปกครองร่วมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่
เด็กต้ังแต่เยาว์วัย 

อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดเด็กไทยคิดร้อยเอ็ด การจัดโครงสร้างองค์กรถือว่ายังไม่มีบุคลากร
ประจําการอย่าแท้จริง ได้มอบหมายให้อยู่ในการดูแลและรับผิดชอบของโครงการศาลาแม่และเด็ก 
ซึ่งประกอบด้วยครูพี่เลี้ยงและครูโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศรช.) รวม 4 คน ขึ้นตรงต่อ
ผู้อํานวยการกศน.เมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลรับผิดชอบจึงเป็นบุคคลากรที่เป็นผู้ดูแลเด็กในศูนย์ ไม่ได้
รับผิดชอบในการจัดการจากห้องสมุดประชาชนโดยตรง แต่การบริหารจัดการมีการปรึกษาร่วมกับ
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ห้องสมุดประชาชนในการพัฒนา แต่บทบาทของบรรณารักษ์ยังไม่ได้รับการมอบหมายให้มีการ
ร่วมบริหารจัดการอย่างเป็นทางการหรือเต็มศักยภาพ  

ในช่วงการเดิมการระยะเริ่มต้น ได้เกิดความพยายามสนับสนุนจากจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยเฉพาะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง  (ปัจจุบันย้ายไปทํางานที่จังหวัดนครพนม)  
และกศน.จังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวคิดมุ่งหวังให้เป็นห้องสมุดเด็กต้นแบบสําหรับการขยายผลห้องสมุด
เด็กไปทุกอําเภอทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ให้อําเภอต่างๆ ได้ไปดําเนินการให้มี
เป็นห้องสมุดเด็กต้นแบบของตนเองทุกอําเภอ ปัจจุบัน แต่หลังจากอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดคน
ดังกล่าวได้ย้ายไปทํางานที่จังหวัดนครพนมแล้ว มีอําเภอที่มุ่งมั่นดําเนินในเรื่องนี้ต่อเนื่อง  คือ 
อําเภอจตุรพักพิมาน 

นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารแผนงานของกศนอําเภอยัง พบว่า ไม่มีแผนงานแม่บท
หรือแผนยุทธศาสตร์ และแผนดําเนินงานรองรับการดําเนินการพัฒนาห้องสมุดเด็กไทยคิด เพื่อที่
แสดงให้เห็นการเป็นรูปแบบตัวอย่างของจังหวัดอย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติ  กศน.ได้พยายาม
ดําเนินการแบบไม่มีงบประมาณโดยตรง จึงต้องแก้ไขโดยจัดสรรรายได้จากค่าธรรมเนียม ซึ่ง
จัดเก็บจากผู้ปกครองเด็กส่วนหนึ่งและงบประมาณจากปกติที่มีอยู่ส่วนหนึ่งมาใช้ในการดังกล่าว 
เป็นรายปีไป ซึ่งถือว่าไม่เพียงพอ จากการศึกษาแม้ว่าว่าบุคลากรที่มีอยู่จะสามารถปฏิบัติการ
อย่างเต็มที่ แต่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นระบบการดําเนินการที่เป็นอยู่อาจ
กล่าวได้ว่ายังไม่เต็มศักยภาพของการมีห้องสมุดเด็ก แต่เป็นไปเพียงเพื่อให้สามารถดําเนินกิจการ
ห้องสมุดเด็กเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่มีเด็กมีพัฒนาการตามมาตรฐานทั่วไปเท่านั้น     
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2.2 ขั้นตอนการให้บริการ (Do)  
ห้องสมุดแห่งนี้ เริ่มเปิดจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 2 ปีเศษ การเปิดให้บริการ มี

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1)กลุ่มเป้าหมายเป็นประจําและ
ต่อเนื่อง คือ เด็กนักเรียนที่อยู่ในโครงการศาลาแม่และเด็ก ท่ีเปิดสอนดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
สังกัดกศน. และบรรดาผู้ปกครอง เด็กที่เรียนอยู่มีทั้งหมด 108 คน ห้องสมุดไทยคิดจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ในบทบาทของขัดเกลาและดูแลเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์ฯ 2)กลุ่มเด็กทั่วไปเช่นจากโรงเรียน
ใกล้เคียงหรือเด็กที่ติดตามผู้ปกครองมาห้องสมุดประชาชน หรือร่วมกิจกรรมของห้องสมุดเด็ก
โดยตรง ซึ่งพิจารณาจากแนวคิดห้องสมุดเด็กเป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
แห่งหนึ่งซึ่งสามารถมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อการเรียนรู้และนันทนาการได้ 3)
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานการศึกษา เช่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็ก
ในสังกัดอบต. โรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียนในสังกัดสพฐ. ผู้นําชุมชน อาสาสมัครในเครือข่าย
ของกศน.เมืองร้อยเอ็ด และ สถาบันการศึกษา องค์กรรัฐและเอกชน ที่สนใจและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กได้มาศึกษาดูงาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ 2 และ 3 เข้าร่วมในกิจกรรมปกติของกศน.เมือง
ฯ และจังหวัดร้อยเอ็ด  เช่น กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านของทางห้องสมุด เช่น  การประกวดต่างๆ  
และการส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเปิดห้องสมุดให้บริการแก่เด็ก
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ทั่วไปได้เข้ามาร่วมศึกษาและใช้บริการห้องสมุดเป็นครั้งคราวไป  ช่วงเวลาคือวันหยุดราชการ หรือ
เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมักจะมีกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาที่มากับผู้ปกครองเข้ามาร่วมใช้บริการต่างๆ 
ในห้องสมุดบ้าง และมีบางส่วนที่เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์  โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นนั้นใช้
งบประมาณจากการประสานความร่วมมือ ของ กศน. เมืองร้อยเอ็ดทั้งสิ้น 

ส่วนกิจกรรมให้บริการที่ต่อเนื่อง 5 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นการให้บริการ
สําหรับกลุ่มเด็กและผู้ปกครองภายในโครงการศาลาแม่และเด็ก ซึ่งจะเปิดให้บริการ 2 ลักษณะ คือ  

1. ห้องสมุดไทยคิดเป็นที่พบปะและประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และพี่เลี้ยงเด็ก 
โดยยามเช้าผู้ปกครองมาส่งเด็ก เด็กและ/หรือผู้ปกครองสามารถใช้เวลาว่างก่อนเข้าเรียน
ใช้เวลาว่างเล่นและอ่านหนังสือในห้องสมุดก่อนเวลาเข้าเรียนตอนเช้า  และช่วงเย็นรับเด็ก
กลับบ้าน  เด็กสามารถเล่นและอ่านหนังสือรอผู้ปกครองในห้องสมุดได้ หรือผู้ปกครองมา
รอรับเด็กและใช้เวลาศึกษาหนังสือต่างๆ เพื่อเป็นเนื้อหาสําหรับสอนเด็กที่บ้านต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีหนังสือเกี่ยวกับนิทานที่สะท้อนความคิด ความเชื่อและวิถีชีวิตแบบไทย 
เช่น ขูลูนางอั้ว ผาแดงนางไอ่ ฯลฯ ที่ครูพี่เลี้ยง/ผู้ปกครองเด็กกลุ่มที่สูงวัยและรู้จักให้ความ
สนใจอ่านแล้วนําเนื้อไปเล่าเป็นนิทานสอนคติธรรมก่อนนอนที่บ้าน 

2. การจัดกิจกรรมให้เด็กมาใช้บริการโดยตรง ซึ่งศาลาแม่และเด็กได้จัดเป็นตารางให้เด็กแต่
ละชั้นหมุนเวียนกันมาใช้ห้องสมุดโดยมีครูพี่เลี้ยงประจําชั้นคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  เด็กใน
แต่ละชั้นจะมีชั่วโมงที่ครูพาเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดเด็กนี้อย่างน้อยคนละ 1 ชั่วโมงต่อ
วัน นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมเสริมในและนอกห้องสมุดบ้าง ในห้องสมุดเช่น กิจกรรม
เสริมการอ่านด้วยการเล่านิทาน การจัดแสดงละครหุ่นมือ ศิลปินน้อยฝึกระบายสีหรือผลิต
งานศิลปะฯลฯ กิจกรรมนอกห้องสมุด เช่น เบบี้ไอสไตน์ ทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆ หรือ
กิจกรรมร่วมในวันสําคัญต่างๆ ทางศาสนา หรือสังคมเช่นวันพ่อ จัดให้เด็กประดิษฐ์การ์ด
ด้วยตัวเองและมอบให้พ่อ เป็นต้น สําหรับสื่อเทคโนโลยี่ เกมส์คอมพิวเตอร์เด็กในโครงการ
ศาลาแม่และเด็ก มีเด็กเป็นส่วนน้อยที่เล่น เป็นเด็กที่มีอายุ 7-12 ปี  ที่ติดตามผู้ปกครอง 
หรือในโอกาสที่กศน.เมืองร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อสังคมแล้วเปิดห้องสมุดไทยคิด 
ร่วมด้วยเด็กจึงจะได้เล่น แต่ก็มักมีปัญหากับเครื่องเสีย (เครื่องแฮง) ประจํา และไม่
เพียงพอสําหรับเด็กในยามที่มีเด็กเข้ามาใช้บริการมาก  
เนื่องจากการบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการ

ศาลาอนามัยแม่และเด็ก มีบุคลากรประจําต่อเนื่อง 2 คนที่เป็นครูพี่เลี้ยง และเป็นครูที่หมุนเวียน
จากโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ส่วนเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนยังไม่มี
บทบาทในการบริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพ การเปิดให้บริการตามปกติทุกวันในรูปแบบที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ เฉพาะกลุ่มเด็กภายในโครงการศาลาแม่และเด็ก ด้วยข้อจํากัดด้านบุคลากร 
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งบประมาณ และสื่อที่ยังมีอยู่น้อยไม่เพียงพอ สื่อหนังสือมีประมาณ 400 เล่มแต่หนังสือแต่
ประเภทมีจํานวนน้อย เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องพร้อมสื่อเทคโนโลยี แผ่นCD/VCD 6 แผ่น จึงยัง
ไม่เปิดให้บริการอย่างครบวงจรตามมาตรฐานของห้องสมุดทั่วไปได้ เช่น การให้ยืมหนังสือ หรือสื่อ
ต่างๆ ส่วนในการพัฒนาบุคลากรในช่วงแรกมีการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ใน
และนอกห้องสมุด ซึ่งไม่เพียงพอ ส่วนความต้องการอบรมพัฒนาพัฒนาบุคลากรที่กลุ่มครูพี่เลี้ยง
ระบุ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายการผู้ปกครองและอาสาสมัครชุมชนในการร่วมพัฒนาทักษะการอ่าน
ในเด็ก  เทคนิคการจัดกิจกรรมและสร้างสื่อเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ในกลุ่มเด็ก การบริหารจัดการ
คุณภาพการบริการห้องสมุดอย่างครบวงจร การทําการวิจัยในห้องเรียน เป็นต้น     
 

2.3) ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ (Check) 
ระบบการติดตามและประเมินผลงานภายในห้องสมุดเด็กไทยคิดร้อยเอ็ด กล่าวได้ว่า ยัง

ไม่ได้รับการออกแบบและสร้างความเข้าใจในกลุ่มที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนไม่มีความชัดเจน
ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง  ปัจจัยสาเหตุที่สําคัญ ได้แก่  ทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงานห้องสมุด
ไทยคิดยังไม่ได้ระบุอย่างมีเอกภาพร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องชัดเจน การขาดแผนปฏิบัติการพัฒนา
ที่เฉพาะเจาะจง มีประชุมบุคลากรภายในของโครงการศาลาแม่และเด็ก และกศน.เมืองร้อยเอ็ด
ต่อเนื่องทุกเดือนโดยอาศัยเทคนิคการสังเกตส่วนตัว และมีการรายงานผลดําเนินงานโดยใช้
แบบฟอร์มที่ออกแบบโดย TK Park ส่วนกลาง ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว ในการสนับสนุน
ต่อเนื่องของส่วน TK Park บุคลากรในพื้นที่ระบุว่า การติดตามหนุนเสริมที่เป็นระบบต่อเนื่องจาก
ส่วนกลางถือว่ายังมีไม่เหมาะสมเพียงพอในการขับเคลื่อนห้องสมุดให้สําเร็จและเป็นต้นแบบเพื่อ
การขยายผลอย่างเต็มศักยภาพได้  
 อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาก็มีการสะท้อนปัจจัยและผลการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อเด็ก
และสังคมโดยส่วนรวมดังนี้ 

เชิงบวก       
- เป็นสถานที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบทบาทในครอบครัวระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและ

กลุ่ม ผู้สูงวัยให้มีมากขึ้น เป็นการลดช่องว่างปัญหาสังคมในครอบครัว และเป็นสถานที่ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เด็กทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในช่วงวันหยุด ที่กลุ่มผู้ปกครอง
ระบุว่าควรจะเป็นค่านิยมพื้นฐานในสังคมแทนค่านิยมนําเด็กเข้าห้างสรรพสินค้า อย่างที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

- เด็กมีพฤติกรรมที่เอ้ือการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น เช่น ร่าเริง มีความสุข การกล้า
แสดงออกทั้งการพูดและการโต้ตอบ  การอยากมาโรงเรียนในช่วงปิดเทอม การขอให้พ่อ
แม่ซื้อหนังสือให้อ่านถ้ามีโอกาสผ่านไปหรือเข้าร้านหนังสือ การขยันทําการบ้าน การรู้รัก
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วางตัวเหมาะสมและมีจิตคารวะต่อผู้ปกครองผู้สูงอายุ  ฯลฯ ซึ่งห้องสมุดถือเป็นปัจจัย
ดึงดูดหนึ่งในหลายปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังที่
กล่าวมา 

- หนังสือที่ให้บริการมีความเหมาะสมกับวัยเด็ก และสะท้อนวิถีชีวิตประจําวัน หลากหลาย 
มีความเหมาะสมกับเพศ เช่น เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบหนังสืออ่านเล่น ถ้าเป็นเด็กผู้ชาย
ชอบหนังสือแนววิทยาศาสตร์และการผจญภัยเกี่ยวกับธรรมชาติ และดึกดําบรรพ์  เช่น
ไดโนเสาร์ หรือหุ่นยนต์กลไกเป็นต้น 

- จุดเด่นของการของตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในของห้องสมุดมีความโดดเด่นและไม่
เหมือนใคร ซึ่งนอกจากหนังสือแล้ว ตัวต่อรูปหกเหลี่ยมแบบรังผึ้ง การมีบันไดขึ้นลง และ
ทรงแบบถํ้าก็มีส่วนอย่างมากในการสร้างบรรยากาศให้เด็กเข้าร่วมทํากิจกรรมในห้องสมุด 
ที่ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมได้ง่าย   

- ครูพี่เลี้ยงเป็นครูอาชีพที่มีพื้นฐานความรู้เรื่องเด็กและมีจิตใจรักเด็ก มีทัศนคติต่อการ
ทํางานเป็นทีมที่ดี  

- ภาพรวมของสถานที่ทั้งภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกร่มรื่น บรรยากาศเสมือนบ้าน 
เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยแก่เด็ก โดยเฉพาะมีความวางใจ เชื่อมั่นจาก
ผู้ปกครอง 

 

เชิงลบ 

- สื่อหนังสือและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอ และยังไม่มีสื่อท่ี
หลากหลายเพียงพอ ควรมีสื่อประดิษย์อ่ืน เช่น หุ่นมือ เป็นต้น 

- ตัวอาคารตํ่า มีปัญหาเกี่ยวระบบระบายอากาศ ระบบแสงส่องสว่าง การป้องกันฝนสาด
และการระบายน้ําในฤดูฝน เป็นอาคารที่ไม่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงาน 

- บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงและขาดแรงจูงใจที่ดีพอ เนื่องจากอาศัยใช้ครูศร ช.จาก
โครงการอ่ืนร่วมด้วย  ครูพี่เลี้ยงบางส่วนไม่สาสามารถต้ังค่าตอบแทนได้โดยตรง  

- บุคลากรบางส่วนมาจากวิธีการหมุนเวียนครูจากโครงการศรช. มาช่วยงานเป็นรายปีไป 
และบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพียงพอ เช่น  การ
ทําหน้าที่บรรณารักษ์ การวิจัยปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้เสริม และการมีระบบติดตามและ
ประเมินผลภายในเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างครบวงจรต่อเนื่อง 
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2.4 ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Act) 
การดําเนินงานของห้องสมุดเด็กไทยคิด ยังไม่ ไ ด้ออกแบบและดําเนินการร่วม

ระหว่างกศน.ร้อยเอ็ดและ TK Park อย่างครบวงจรที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ที่มีการสะท้อน
ข้อมูลผลการติดตามและประเมินภายใน มาสะท้อนและเอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่องเพื่อการเป็นต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษาและองค์กร
ต่างๆ ในสังคม โดยกระบวนการและความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งควรที่จะดําเนินในการดังนี้ให้สําเร็จลุล่วงในระยะที่เหลือต่อไป 
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3. วิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงาน 

3.1 แนวคิดและจุดประสงค์ของการให้บริการห้องสมุดไทยคิด 

 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดไทยคิด 
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หากวิเคราะห์ถึงแนวคิดและจุดประสงค์ของการให้บริการห้องสมุดไทยคิดร้อยเอ็ด โดย
คณะผู้ ศึกษาประมวลตามกรอบแนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาห้องสมุด คือ การจัดปรับ
สภาพแวดล้อมและให้บริการของห้องสมุดซึ่งรวมถึงการจัดการกิจกรรมเรียนรู้เสริมในและนอก
ห้องสมุดให้มีความน่าสนใจและดึงดูดเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี เข้ามาอ่านหนังสือและมีส่วนร่วมทํา
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนผู้ใช้บริการห้องสมุดเด็กไทยคิด  การสร้างสัมพันธ์ภาพ
และบทบาทของสถาบันครอบครัว ให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง  โดยเชื่องโยงการใช้ทุนทางสังคม
ที่มีอยู่ เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกศน.เมือง
ร้อยเอ็ด ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความเข้มแข็งและร่วมมือเป็นเครือข่ายใน
การจัดการพัฒนา สามารถและใช้ประโยชน์ห้องสมุดเด็กไทยคิด เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤติสังคม
ได้ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนในภาวะปัจจุบัน แต่การดําเนินงานของห้องสมุดเด็กไทยคิด 
ยังไม่ได้ออกแบบและดําเนินการร่วมระหว่างกศน.ร้อยเอ็ดและ TK Park  อย่างครบวงจรที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุภาพต่อเนื่องเพื่อการเป็นต้นแบบ
ห้องสมุดมีชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในสังคม   

 

ข้อคิดเห็นจากเวทีการสะท้อนข้อมูลจากกลุ่มผู้ปกครอง 
1. ความคาดหวังบทบาทห้องสมุดต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

- เด็กมีค่านิยมและพฤติกรรม รักเรียนรู้  เข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ง่าย กล้าแสดงออก 
รู้จักทําหน้าที่ตนเอง เข้ากับสังคม/เพื่อนฝูง 

- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่าย 

- เฉลียวฉลาด เก่ง มีคุณธรรม 

- สามารถแก้ปัญหา/กล้าเผชิญปัญหา/ยอมรับและรับผิดชอบต่อการกระทํา 

- มีเป้าหมาย และเห็นคุณค่าของวิถีไทย 

2. แนวทางการเสริมสร้างเด็กให้เป็นไปตามคาดหวัง 

- ผู้ปกครองต้องมีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ต้องการให้เด็กเป็น 

- สอนให้ช่วยตนเองทําหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบต่อตนเอง และครอบครัว 

- สอนแบบ “สุ จิ ปุ ลิ” ซึ่งเป็นผลมาจากการพื้นฐานการรักการอ่าน จึงต้องสร้างให้เด็ก
มีนิสัยรักการอ่านสร้างให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์เป็น ด้วยภูมิปัญญาตนเอง 

- ครอบครัวพ่อแม่ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสอนลูก  วางข้อตกลงเพื่อพัฒนาการ
ของลูก  หมั่นสังเกตว่าลูกชอบอะไร พร้อมร่วมมือกับโรงเรียน 
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- ร่วมกันเป็นเครือข่าย แสวงหาห้องเรียนธรรมชาติเพื่อฝึกปฏิบัติ สร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้เสริมแก่เด็ก  และเชื่อมโยงวิถีชีวิตชนบทในอดีตกับการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็ก 

3. ผลสะท้อนต่อพัฒนาการของเด็กและการดําเนินของห้องสมุด  

- เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เช่น ร่าเริงมีความสุข  การกล้าแสดงออกทั้งการพูดและการ
โต้ตอบ  การอยากมาโรงเรียนในช่วงปิดเทอม การขอให้พ่อแม่ซื้อหนังสือให้อ่านถ้ามี
โอกาสผ่านไปหรือเข้าร้านหนังสือ การขยันทําการบ้าน (บางคนลักขโมยหนังสือ
กลับไปอ่านท่ีบ้าน) การรู้รักวางตัวเหมาะสมและมีจิตคารวะต่อผู้ปกครองผู้สูงอายุ
ฯลฯ  

- หนังสือที่บริการมีความเหมาะสมกับวัยเด็ก และสะท้อนวิถีชีวิตประจําวัน หลากหลาย 
มีความเหมาะสมกับเพศ เช่น เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบหนังสืออ่านเล่น ถ้าเป็น
เด็กผู้ชายชอบหนังสือแนววิทยาศาสตร์และการผจญภัยเกี่ยวกับธรรมชาติ และดึกดํา
บรรพ์เช่นไดโนเสาร์ หรือหุ่นยนต์กลไก เปน็ต้น 

- มีจุดเด่นของการของตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในของห้องสมุดมีความโดดเด่นและ
ไม่เหมือนใคร ตัวต่อรูปหกเหลี่ยวแบบรังผึ้งการมีบันไดขึ้นลง และรูปทรงแบบถ้ําก็มี
ส่วนอย่างมากในการสร้างบรรยากาศให้เด็กเข้าร่วมทํากิจกรรมในห้องสมุด ที่ครู
สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ง่าย 

- ครูพี่เลี้ยงเป็นครูอาชีพที่มีพื้นฐานความรู้เรื่องเด็กและมีจิตใจรักเด็ก มีทัศนคติต่อการ
ทํางานเป็นทีมที่ดี 

-  ภาพรวมของสถานที่ทั้งภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกร่มรื่น บรรยากาศเสมือน
บ้าน เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยแก่เด็ก โดยเฉพาะมีความวางใจ เชื่อมั่น
จากผู้ปกครอง 

- ควรมีกิจกรรมเสริมเรียนรู้ต่อเนื่องระหว่างห้องสมุดและกลุ่มผู้ปกครอง/ชุมชนร่วมกัน 

หากพิจารณาถึงประเด็นคําถามสําคัญอ่ืน เช่น ความสอดคล้องห้องสมุดไทยคิดกับ
วัตถุประสงค์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการและผลผลิตโครงการเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบนําไปใช้ได้จริง และพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของการให้บริการห้องสมุดไทยคิด  โดยกระบวนการและผลผลิตของโครงการเหล่านี้ 
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของภาคี หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง  คณะ
ผู้ศึกษามีความเห็นว่าควรที่โครงการจะนําไปเป็นกรอบในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องให้สําเร็จ
ลุล่วงในระยะเวลาที่เหลือต่อไป 
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3.2 การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน 

 คณะผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ (ก) 
ตารางการประเมินวิเคราะห์การดําเนินงานห้องสมุดไทยคิด (ข) ตารางแสดงผลวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งตามกรอบ PDCA (ค) การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค ดังต่อไปนี ้

 

ก. ตารางการประเมินวิเคราะห์การด าเนินงานห้องสมุดไทยคิด 

 

ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1.การวางแผน (Plan) 

 1)มีการวางแผนงาน เช่น การมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วม 

     

2) การประเมินสถานการณ์และจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
พัฒนาห้องสมุด ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดผลงาน 

     -การวางระบบ/บทบาท แผนงาน
และ M&E ภายใน และร่วมกันไม่
เพียงพอ 

 

3) กิจกรรมการเชื่อมโยงนโยบาย
ผู้นํา/คณะกก.บริหารที่สําคัญและ
เชื่อมโยงกับบริบทและศักยภาพพื้นที่ 

     -ความพร้อมในภาวะผู้นํา /ภารกิจ
และบทบาทภาคีสนับสนุนจาก 
กศน. ตาม MOU เอื้ออํานวย 

4) บุคลากรและโครงสร้างการ
มอบหมายหน้าที่ในองค์กร 

     -ความพร้อมในภาวะผู้นํา /ภารกิจ
และบทบาทภาคีสนับสนุนจาก 
กศน. ตาม MOU เอื้ออํานวย 

5)มีแผนการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาท
หน้าที่ที่คาดหวัง 

     -การงบหมายงาน/จัดโครงสร้าง
องค์ไม่ชัดเจน บรรณารักษ์ไม่มี
ส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้นอย่าง
เหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย การวางแผน (Planning) = 2.6 

2.การให้บริการ(Do) 
 1)กระบวนการคัดเลือกหนังสือ  สื่อ      -การสนับสนุนจากอุทยานการ
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

และอุปกรณ์ ,กลุ่มเนื้อหาของสื่อที่มี
อยู่สอดคล้องกับช่วงวัยหรือ
พัฒนาการ   

เรียนรู้TK Park 

2)การให้บริการหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
ปริมาณการยืม/คืน และผลสะท้อน
ความเพียงพอของหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์ 

     -ยังไม่มีการให้บริการแบบครบ
วงจร 

3)การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือ
สร้างนิสัยรักการอ่านที่เชื่อมโยงกับ
บริบทและศักยภาพพื้นที่ ประเภท
และจํานวนกิจกรรมรวมถึง
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและผล
การดําเนินงาน 

      

4)การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเกี่ยวข้อง 
เอกชน รัฐและท้องถิ่น  การสร้าง
สัมพันธ์ภาพในครอบครัว รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากร เช่น บรรณารักษ์ 
เหมาะสมตามแผน 

     -กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย
ภาคีเกี่ยวข้องเชิงรุกไม่เพียงพอ 

5)การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมดึงดูดให้เด็กเยาวชน
เข้าร่วม  

     -เป็น อัตลั กษณ์ เฉพ าะของ TK 

Park 

ค่าเฉลี่ย การให้บริการ(Doing) = 3.0 

3.การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Check)  
1)มีระบบการติดตามและประเมินผล
ภายใน,การเก็บข้อมูลเพื่อการติดตาม
และประเมินผลเป็นระบบต่อเนื่อง 

     -ยังไม่การวางระบบ/บทบาท 
แผนงานและ ระบบ M&E ภายใน 
และร่วมกันเพียงพอ 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2)การจัดการงบประมาณและมีการ
ดูแลรักษา(Maintenance)เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
สม่ําเสมอ 

      

3) การสื่อสารภายในและภายนอก
จากผลการติดตามภายใน 

      

4)มีการนิเทศติดตามผลงานภายใน
และจากส่วนกลาง(TK Park)
เหมาะสม  

     -ขาดการติดตามหนุนเสริมจาก
สวนกลางต่อเนื่อง 

5)ผลต่อการพัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

     -เป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่น
ระบบการจัดดารเรียนรู้ /บุคลากร
ฯลฯ 

ค่าเฉลี่ย การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Checking) = 2.4 

4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ(Act) 
1)มีข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อพัฒนา
ระบบ  กระบวนการ ผลผลิตหรือ
นวัตกรรมต่างๆเป็นทางการอันเป็นผล
มาจากการติดตามตรวจสอบ 

     -ยังไม่การวางระบบ ระบบM&E 

ภายใน และร่วมกันอย่างครบ
วงจร PDCAเพียงพอ 

2)มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
ตามข้อเสนอ  

      

3)มีการกําหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานการทํางานใหม่ที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

      

4)มีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา
หรือปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 

      

5)มีการสรุปบทเรียน การเป็นต้นแบบ 
สร้างเครือข่าย หรือเพื่อการขยายผล
รูปแบบ 
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ประเด็นการประเมิน 

 

ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

ค่าเฉลี่ย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีมีพัฒนาการ(Action) = 2.0 

ค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกประเด็น = 2.50 

ประเด็นการประเมินทั้ง 20 การดําเนินงานห้องสมุดไทยคิด จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับ
คะแนน 2.0-3.0 ซึ่งด้านการให้บริการมีระดับคะแนนสูงสุด และน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้ประเมินระดับค่าเฉลี่ยภาพรวมของ
ห้องสมุดไทยคิดขอนแก่นทุกด้านพบว่าได้ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50 

 

 ข. ตารางแสดงผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามกรอบ PDCA 

 

 

 

จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

Planning -ความพร้อมในภาวะผู้นํา กระบวน
ทัศน/์ภารกิจและบทบาทภาคีสนับสนุน
จาก กศน. ตาม MOU  
-ปัจจัยอาคาร/สถานที่เอื้ออํานวย 

-มีฐานกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ศาลาแม่
และเด็ก 

-จังหวัดให้ความสนใจและสําคัญ ช่วย
ประสานภาคี ร่วมมือดําเนินการทั้ ง
จังหวัด และให้มีทุกอําเภอ 

-การวางระบบ/บทบาท แผนงานและ 
M&E ภายใน และร่วมกันไม่เพียงพอ 

-การเชื่อมโยงทุนเดิมฐานเรียนรู้ดินน้ํา
ลมไฟ และศักยภาพของพื่นที่/ชุมชน/
ภาคี ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เหมาะสมกับTK 

Park 

-ไม่รู้เรื่องการจัดการงบประมาณ 

-การงบหมายงาน/จัดโครงสร้างองค์ไม่
ชัดเจน บรรณารักษ์ไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่
เริ่มต้น 

-แผนดําเนินงานและพัฒนาไม่ชัดเจน
เพียงพอ 



 

119 

 

 

 

จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

Doing -บรรยากาศ/การเข้าถึงสถานที่และ
กลุ่มเป้าหมาย สะดวก ปลอดภัย  
-เตรียม/พัฒนาบุคคลากรกิจกรรมเสริม
รักการอ่านโดย กศน. + TK Park 

-สื่อการเรียนรู้ที่เป็นเอกสาร ดึงดูด และ
เหมาะสมกับเด็ก 

-เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้  ดู ง า น ข อ ง ภ า คี
เกี่ยวข้อง/ชุมชนอื่นๆ 

-งบประมาณขาดความต่อเนื่องไม่มี
สําหรับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาบุคลากรเพียงพอ 

-แรงจูงใจ/บุคลากรไม่เพียงพอ 

-สื่อไม่หลากหลายเพียงพอกับเด็ก 

-คอมพิวเตอร์เสีย แฮง  
-พื้นอาคาร หลังคาตํ่า ไม่โปร่ง มีปัญหา
หน้าฝน และการระบายอากาศ 

Checking -มีระบบติดตามผล รายงาน -ระบบรายงานสื่อทางเดียวและเป็น
ภาระงานยุ่งยาก 

-ขาดการเกาะติดพื้นที่ /เสริมพลังจาก 
TK park เพียงพอ 

Action -เตรียมจัดหาและพัฒนาบุคคลากร -ระบบข้อมูล/เพื่อ M&E ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

 

 

ค. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อและปัจจัยอุปสรรค  
 ความพึงพอใจและปัจจัยเอื้อ 

1. จังหวัด (เคย) ให้ความสนใจและสําคัญ ในเชิงนโยบาย ช่วยประสานภาคีและอําเภอต่างๆ 
ร่วมมือดําเนินการทั้งจังหวัด และมุ่งให้มีห้องสมุดเด็กแบบไทยคิดในทุกอําเภอ 

2. ความพร้อมในภาวะผู้นํา กระบวนทัศน์/ภารกิจและบทบาท ภาคีสนับสนุนจาก กศน. ตาม 
MOU 

3.  รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นเอกลักษณ์ สื่อเกมส์ซึ่งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อการเรียนรู้ที่เป็นหนังสือที่หลากหลายพอควร สามารถดึงดูด และเหมาะสมกับเด็ก มี
ประโยชน์ต่อการสร้างพัฒนาการของเด็ก  

4. ปัจจัย อาคาร/สถานที่เอ้ืออํานวย   บรรยากาศ/การเข้าถึงสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย 
สะดวก ปลอดภัย และการมีฐานกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ศาลาแม่และเด็ก 
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5. เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานขององค์กรต่างๆ ที่มีแนวคิดในการสร้างห้องสมุดสําหรับการ
เรียนรู้ของเด็ก ได้เป็นที่ศึกษาดูงานจนผู้ใหญ่ในจังหวัดเห็นความสําคัญของโครงการสร้าง
นิสัยรักการอ่าน  

6. มีการเตรียม/พัฒนาบุคคลากรกิจกรรมเสริมรักการอ่านโดย กศน.และ TK Park ในระยะ
เริ่มต้น 

และบุคคลากรได้เรียนรู้เทคนิคการเล่านิทาน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ต่างๆ  วิธีคิด  
รูปแบบในการจัดนิทรรศการและกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมโครงการ   
 

ปัจจัยปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการห้องสมุดไทยคิด 

1. การออกแบบกระบวนการดําเนินโครงการไม่เหมาะสม ขาดแผนยุทธศาสตร์รองรับที่มุ่งให้
มีรูปแบบหรือขยายผลอย่างเป็นระบบในระดับอําเภอ/จังหวัด และขาดการบูรณาการ
บทบาทภาคีเหมาะสม  

2. ระบบติดตามประเมินผลภายใน ไม่เ อ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ไม่มีการสรุปงานชุดประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ การติดตามประสานงานระหว่างผู้ให้การสนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุนไม่
ต่อเนื่อง  ระบบรายงานสื่อทางเดียวและเป็นภาระงานยุ่งยาก  การเกาะติดพื้นที่/เสริมพลัง
จาก TK park ไม่เพียงพอ   

3. การจัดองค์กร การมอบหมายงาน แรงจูงใจและพัฒนาบุคลากรไม่เหมาะสมเพียงพอ  เป็น
การระดมบุคคลากรที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านอ่ืนอยู่มาดําเนินการร่วมกัน 
บุคคลากรบางส่วนจึงมีความสามารถไม่ตรงกับสาขาที่ให้บริการ บุคลากร มีการ
เปลี่ยนแปลงและขาดแรงจูงใจที่ดีพอ เนื่องจากอาศัยใช้ครูศรช.จากโครงการอ่ืนร่วมด้วย  
ครูพิ่เลี้ยงบางส่วนไม่สาสามารถต้ังค่าตอบแทนได้โดยตรง นอกจากนั้น บุคลากรเหล่านี้
ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพียงพอและต่อเนื่อง เหมาะกับการดูแลเนื่องจากเป็น
ห้องสมุดของเด็ก ซึ่งไม่สามารถให้เด็กใช้บริการตามลําพังได้รวมถึงความจําเป็น
ดําเนินงานแบบเชิงรุกที่เป็นองค์รวมเชื่องโยงกับกลไกชุมชนและผู้ปกครอง ตลอดจน
ภารกิจปกติและแนวคิดพื้นฐานอ่ืนๆ ของกศน.เมืองและจังหวัดร้อยเอ็ด 

4. จํานวนสื่อและหนังสือแต่ละประเภทน้อย ไม่หลากหลายและไม่เพียงพอสําหรับการ
ให้บริการสําหรับเด็กแบบครบวงจรการให้ยืม  เนื่องจากเด็กมีความสนใจในหนังสือเล่ม
เดียวกันก็จะเกิดการยื้อแย่งกันของเด็กเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับหนังสือ  และสื่อ
อ่ืนๆ เช่น คอมพิวเตอร์  
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5. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อเนื่อง และขาดการเชื่อมโยงกลไกภาคีหรือ
ทุนเดิมทางศักยภาพของภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม  

6. สถานที่ไม่เหมาะกับการให้บริการในฤดูฝน เพดานตํ่า  ฝนสาด และอากาศถ่ายเทไม่
สะดวกจึงต้องใช้เครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายขององค์กร 

7.  งบประมาณขาดความต่อเนื่องไม่มีสําหรับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และจูงใจบุคลากร
เพียงพอ 

 

3.3 ข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ตารางที่  1  จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ - หญิง 

- ชาย 

36 

28 

56.2 

43.8 

2.  อาย ุ - 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

- 11 

- 12 

- 13 

- 14 

- 15 

1 

1 

22 

18 

2 

2 

1 

2 

3 

6 

2 

2 

1 

1 

1.6 

1.6 

34.4 

28.1 

3.1 

3.1 

1.6 

3.1 

4.7 

9.4 

3.1 

3.1 

1.6 

1.6 

3.  การศึกษา -  ยังไม่เข้าโรงเรียน 

- เตรียมอนุบาล/Nursery 

- ชั้นอนุบาล 

1 

39 

4 

1.6 

60.9 

6.2 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

- ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

- ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

- มัธยมศึกษา 

3 

13 

4 

4.7 

20.3 

6.2 

4.  ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ - บิดา-มารดา 

- บิดา 

- มารดา 

- ตา ยาย/ปู่ ย่า 

- ลุง ป้า/น้า อา 

55 

1 

4 

1 

3 

85.9 

1.6 

6.2 

1.6 

4.7 

5. อาชีพของผู้ปกครอง - รับราชการ 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- ธุรกิจส่วนตัว 

- ค้าขาย 

- พนักงานบริษัท 

- แม่บ้าน 

- เกษตรกรรม 

- รับจ้างทั่วไป 

32 

2 

9 

7 

4 

1 

3 

6 

50.0 

3.1 

14.1 

10.9 

6.2 

1.6 

4.7 

9.4 

6.  ก่อนเข้าห้องสมุดไทยคิดเคยเข้า
ห้องสมุดบ้างหรือไม่ 

- เคย มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
- เคย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครัง้/สัปดาห ์

- ไม่เคย เนื่องจากตั้งอยู่ไกลบ้าน 

- ไม่เคยเนื่องจากไม่มีใครมาส่ง 

- ไม่เคย เนื่องจากไม่รู้จัก 

- ไม่เคย เนื่องจากย้ายมาจากต่างจังหวัด/พึ่ง
ย้ายมาอยู่ 

10 

33 

9 

5 

7 

0 

15.6 

51.6 

14.1 

7.8 

10.9 

0 

7.  ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

- มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
- 3-4 ครั้ง/สัปดาห ์

- 1-2 ครั้ง/สัปดาห ์

- 3-4 ครั้ง/เดือน 

- 1-2 ครั้ง/เดือน 

- น้อยกว่า 1ครั้ง/เดือน 

7 

13 

17 

3 

19 

5 

10.9 

20.3 

26.6 

4.7 

29.7 

7.8 

n = 64 

 



 

123 

 

จากตารางที่ 1  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.2)  และเป็นเพศ
ชาย (ร้อยละ 43.8) มีอายุ 3 ปี (ร้อยละ 34.4) มากที่สุด   รองลงมามีอายุระหว่าง 4 ปี (ร้อยละ 
28.1) และอายุ 11 ปี (ร้อยละ 9.4) มีการศึกษาสูงสุดระดับเตรียมอนุบาล/Nursery  (ร้อยละ 
60.9)  รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 (ร้อยละ 20.3) และมัธยมศึกษา (ร้อยละ 6.2) 
ตามลําดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา (ร้อยละ 85.9) รองลงมาพักอยู่กับมารดา (ร้อยละ 
6.2) และพักอยู่กับลุง ป้า/น้า อา (ร้อยละ 4.7) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ (ร้อย
ละ 50) รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 14.1) และประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 10.9) 
ตามลําดับ  

ก่อนมีห้องสมุดไทยคิดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการห้องสมุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 
ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 51.6) รองลงมาเคยเข้าห้องสมุดมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 15.6) และ
ไม่เคยเนื่องจากไม่รู้จัก (ร้อยละ 10.9) ตามลําดับ 

ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ห้องสมุด 1-2ครั้ง/เดือน 
(ร้อยละ 26.7) รองลงมาใช้ห้องสมุดไทยคิด 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 26.6) และใช้ห้องสมุดไทย
คิดมากกว่า 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 20.3) ตามลําดับ 

 

ตารางที่  2  จํานวนและร้อยละข้อมูลด้านการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะบริการของห้องสมุด ทําเป็น
ประจํา 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ทําบ้าง
บางครั้ง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
22. อ่านหนังสือ 22 

(34.4) 

38 

(59.4) 

2 

(3.1) 

2 

(3.1) 

23. ทํารายงาน ทําการบ้าน 12 

(19.0) 

29 

(46.0) 

21 

(33.3) 

1.6) 

24. ยืม คืน หนังสือ 7 

(10.9) 

16 

(25.0) 

39 

(60.9) 

2 

(3.1) 

25. เล่น Internet 8 

(12.5) 

14 

(21.9) 

41 

(64.1) 

1 

(1.6) 

26. เล่นเกมของ TK park ในคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ ผีกุ๊ก กุ๊ก กู,๋สุโขทัย,อยุธยา,
รามเกียรติ์  

9 

(14.1) 

18 

(28.1) 

36 

(56.2) 

1 

(1.6) 



 

124 

 

ลักษณะบริการของห้องสมุด ทําเป็น
ประจํา 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ทําบ้าง
บางครั้ง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
27. สื่อในคอมพิวเตอร์ หนังสือเสียง 

ขุมทรัพย์แห่งแผน่ดิน 

9 

(14.1) 

24 

(37.5) 

30 

(46.9) 

1 

(1.6) 

28. ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด เช่น ฟัง
นิทาน ทํางานศิลปะ ประดิษฐส์ิ่งของ
ต่าง ๆ  

14 

(21.9) 

30 

(46.9) 

19 

(29.7) 

1 

(1.6) 

n =64 

 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้บริการห้องสมุดโดยกิจกรรม
ที่ใช้บริการเป็นประจํามากที่สุดคือ อ่านหนังสือ (ร้อยละ 34.4) รองลงมา ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด 
เช่น ฟังนิทาน ทํางานศิลปะ ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ (ร้อยละ 21.9) และทํารายงาน ทําการบ้าน 
(ร้อยละ 19) ตามลําดับ ส่วนกิจกรรมที่ทําเป็นบ้างครั้งเมื่อใช้บริการห้องสมุดไทยคิดกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะใช้บริการอ่านหนังสือ (ร้อยละ 59.4) และกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้
บริการเลยคือ เล่น Internet (คิดเป็นร้อยละ 64.1) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการ 
 

ตารางที่  3   จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
เด็กผู้ใช้บริการ 

ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
ด้านบุคลากร 

1. เจ้าหน้าที่เดินมาดูแลบ่อยๆ 16 

(25.0) 

31 

(48.4) 

12 

(18.8) 

3 

(4.7) 

0 

(0) 

2 

(3.1) 

3.15 

มาก 

1.458 

2. เจ้าหน้าที่จัดหนังสือเพื่อให้หา
และหยิบอ่านได้ง่าย 

21 

(32.8) 

37 

(57.8) 

2 

(3.1) 

2 

(3.1) 

0 

(0) 

2 

(3.1) 

3.42 

มาก
ที่สุด 

1.431 

3. เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย 
เช่น หาหนังสือไม่เจอ 

21 

(32.8) 

29 

(45.3) 

10 

(15.6) 

0 

(0) 

1 

(1.6) 

3 

(4.7) 

3.40 

มาก
ที่สุด 

1.711 

4. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 26 

(40.6) 

29 

(45.3) 

4 

(6.2) 

2 

(3.1) 

0 

(0) 

3 

(4.7) 

3.56 

มาก
ที่สุด 

1.713 

ด้านอาหารสถานท่ีและบรรยากาศ 

1. ใช้เวลาน้อยในการเดินทางมา
ห้องสมุดหรือสามารถเดินทางมา
เองได้ 

24 

(37.5) 

25 

(39.1) 

9 

(14.1) 

4 

(6.2) 

0 

(0) 

2 

(3.1) 

3.29 

มาก
ที่สุด 

1.524 

2. ห้องสมุดสะอาดเรียบร้อย 24 

(37.5) 

36 

(56.2) 

1 

(1.9) 

1 

(1.6) 

0 

(0) 

2 

(3.1) 

3.51 

มาก
ที่สุด 

1.146 

3. ห้องสมุดอากาศไม่ร้อน ไม่
หนาวเกินไป มีต้นไม้สวยงาม   

21 

(32.8) 

38 

(59.4) 

2 

(3.1) 

1 

(1.6) 

0 

(0) 

2 

(3.1) 

3.45 

มาก
ที่สุด 

1.408 

4. โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ
สวยงาม 

24 

(37.5) 

33 

(51.6) 

3 

(4.7) 

1 

(1.6) 

0 

(0) 

3 

(4.7) 

3.57 

มาก
ที่สุด 

1.681 
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ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
5. ไม่เคยประสบอุบัตเิหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบตัิเหตใุนห้องสมดุไทย
คิด 

18 

(28.1) 

24 

(37.5) 

3 

(4.7) 

9 

(14.1) 

8 

(12.5) 

2 

(3.1) 

2.76 

มาก 

1.785 

ด้านทรัพยากรห้องสมดุและส่ือการเรียนรู ้
1. หนังสือในห้องสมุดมีพอสําหรับ
ทุกคน 

14 

(21.9) 

34 

(53.1) 

13 

(20.3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(4.7) 

3.29 

มาก
ที่สุด 

1.632 

2. หนังสือน่าอ่าน ทันสมัย 22 

(34.4) 

32 

(50.0) 

7 

(10.9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(4.7) 

3.51 

มาก
ที่สุด 

1.669 

3. หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง 
ไม่ฉีกขาด 

15 

(23.4) 

30 

(46.9) 

15 

(23.4) 

1 

(1.6) 

0 

(0) 

3 

(4.7) 

3.25 

มาก 

1.656 

4. คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมีพอ
สําหรับทุกคน 

7 

(10.9) 

26 

(40.6) 

12 

(18.8) 

14 

(21.9) 

2 

(3.1) 

3 

4.7) 

2.67 

มาก 

1.708 

ด้านบริการและการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
1. เวลาเปิด-ปิดห้องสมดุตรงกับ
เวลาว่าง 

18 

(28.1) 

29 

(45.3) 

13 

(20.3) 

3 

(4.7) 

0 

(0) 

1 

(1.6) 

3.07  

มาก 

1.202 

2. กิจกรรมที่ห้องสมุดสนุกสนาน 

น่าสนใจ 

19 

(29.7) 

31 

(48.4) 

9 

(14.1) 

1 

(1.6) 

2 

(3.1) 

2 

(3.1) 

3.21 

มาก 

1.521 

3. ห้องสมุดจัดกิจกรรมบ่อยๆ 

 

15 

(23.4) 

24 

(37.5) 

19 

(29.7) 

0 

(0) 

4 

(6.2) 

2 

(3.1) 

2.93 

มาก 

1.563 

4. การยืม-คืนหนังสือเป็นเรื่อง
ง่ายๆ 

10 

(15.6) 

32 

(50.0) 

5 

(7.8) 

2 

(3.1) 

12 

(18.8) 

3 

(4.7) 

2.73 

มาก 

1.907 

n = 64 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุดแต่ละด้าน  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการห้องสมุดไทยคิดด้านบุคลากร
มากที่สุดในประเด็น เจ้าหน้าที่เดินมาดูแลบ่อยๆ  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย เช่น 
หาหนังสือไม่เจอ และเจ้าหน้าที่ย้ิมแย้มแจ่มใส  ตามลําดับ 
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ด้านอาคารสถานที่และบรรยากาศมากที่สุดในประเด็น ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบัติเหตุในห้องสมุดไทยคิด  รองลงมาคือ ใช้เวลาน้อยในการเดินทางมาห้องสมุดหรือ
สามารถเดินทางมาเองได้  และโต๊ะเก้าอี้ ชั้นวางหนังสือสวยงาม  ตามลําดับ 

ด้านทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็น  คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมี
พอสําหรับทุกคน  รองลงมาคือ หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง ไม่ฉีกขาด และหนังสือในห้องสมุดมี
พอสําหรับทุกคน) ตามลําดับ และด้านบริการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็น
การยืมคืนหนังสือเป็นเรื่องง่าย ๆ รองลงมาคือ ห้องสมุดจัดกิจกรรมบ่อยๆ และกิจกรรมที่ห้องสมุด
สนุกสนานน่าสนใจ ตามลําดับ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

ตารางที่  4   จํานวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
1. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้อยากมา
ห้องสมุดบ่อยๆ 

61 

(95.3) 

1 

(1.6) 

2 

(3.1) 

2. เกมและสื่อในคอมพิวเตอร์สนุก ทําให้
อยากมาห้องสมุดบ่อย ๆ 

52 

(81.2) 

10 

(15.6) 

2 

(3.1) 

3. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้ชอบอ่าน
หนังสือมากขึ้น 

59 

(92.2) 

3 

(4.7) 

2 

(3.1) 

4. อ่านหนังสือสนุกกว่าเล่นเกม
คอมพิวเตอร์หรือดูทีวี 

53 

(82.8) 

9 

(14.1) 

2 

(3.1) 

5. พ่อแม่ ผู้ปกครองเคยมาห้องสมุด
ด้วยกัน 

53 

(82.8) 

9 

(14.1) 

2 

(3.1) 

6. เคยนํากิจกรรมที่ทําในห้องสมุดไทยคิด
กลับไปทําที่บ้านหรือโรงเรียน 

49 

(76.6) 

13 

(20.3) 

2 

(3.1) 

7. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้มีความคิด
หรือไอเดียใหม่ๆ มากขึ้น 

57 

89.1) 

5 

(7.8) 

2 

(3.1) 
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ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
8. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้กล้าคิด กล้า
ทํา กล้าแสดงออก เช่น การถามคุณครูและ
ตอบคําถามในห้องเรียน 

57 

(89.1) 

5 

(7.8) 

2 

(3.1) 

n =64 

จากตารางที่  4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายหลังการใช้ห้องสมุดไทยคิดเห็นด้วยในประเด็น มีห้องสมุดแล้วทําให้อยากมาห้องสมุดบ่อย ๆ 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมา มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้ชอบอ่านหนังสือมากขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 92.2 และ กิจกรรมหรือหนังสือทําให้มีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆ มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
89.1 ตามลําดับ 

ส่วนในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในประเด็น เคยนํากิจกรรม
ที่ทําในห้องสมุดไทยคิดกลับไปทําที่บ้านหรือโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.3 รอลงมา เกมและสื่อใน
คอมพิวเตอร์สนุก ทําให้อยากมาห้องสมุดบ่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 15.6 และ อ่านหนังสือหรือเล่น
เกมส์คอมพิวเตอร์สนุกกว่าดูทีวี และพ่อแม่ ผู้ปกครองเคยมาห้องสมุดด้วยกัน เท่ากัน คิดเป็นร้อย
ละ 14.1 ตามลําดับ 

 
4. ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ 
4.1 ข้อเสนอแนะต่อ TK Park 

1. TK Park ไทยคิดควรมีการติดตามความต่อเนื่องและให้การสนับสนุนในการทํากิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการอ่านของเด็กแก่ห้องสมุดให้เพียงพอ  และร่วมเป็นที่ปรึกษาหรือ
หุ้นส่วน กําหนดแนวทางการสร้างห้องสมุดในชุมชนเพื่อความสะดวกในการใช้ห้องสมุด
ของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ร่วมกัน ตลอดจนต้องมีการ
วางระบบรองรับภาระที่เกิดขึ้นของการให้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  น่าจะ
มีงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการลงทุนในการสร้างให้กับสังคม  สร้างบรรยากาศ 
พัฒนานําสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับเด็กอย่างครบวงจร   

4.2 ข้อเสนอต่อห้องสมุดไทยคิด จ.ร้อยเอ็ดและภาคี 
1. ควรผลักดันและสานต่อการเป็นวาระจังหวัดร้อยเอ็ด  ห้องสมุดเด็กรักการอ่านสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ อันเป็นเจตนารมณ์เดิมของผู้บริหารให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับ
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เครือข่ายกศน.อําเภอและตําบล ท่ีสามารถขยายผลมีต้นแบบครอบคลุม ในทุกอําเภอโดย
พิจารณา 

- พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนดําเนินงานโครงการ และบริหารแบบเป็นโครงการ
ต่อเนื่องระยะยาวจนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ 

- ประสานบทบาทความร่วมมือและทรัพยากรระดมกองทุน/ทรัพยากร สนับสนุน
เครือข่ายองค์กรทํางาน พัฒนาเด็กต่างๆ  มีเวทีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร
ท้องถิ่น เอกชน นําสู่การมี MOU ร่วมกันภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 

- มีการบริหารยุทธศาสตร์ห้องสมุดที่ระบุเป้าหมาย เครื่องวัดความสําเร็จ ที่เกิดจาก
ภาคีมีส่วนร่วมชัดเจนและพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ครบวงจร PDCA 

- มีการดําเนินงานในห้องสมุดเด็กไทยคิด ร้อยเอ็ดต้นแบบที่ครบวงจร และเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการภายใต้ห้องสมุดประชาชนหรือภายใต้สถานศึกษา 
อย่างชัดเจน มีการสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ เข้าถึงชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั่วถึง และ
รวมถึงการสร้างเครือข่ายการการเรียนรุ้และมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. สร้างพัฒนารูปแบบห้องสมุดเด็กรักการอ่านฯแบบ HOPE Model ท่ีหลากหลายตาม
ประเภทองค์กร สังคม เช่น สําหรับชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนตําบล (กศน.ตําบล) ห้องสมุดที่ทํา
การองค์ปกครองท้องถิ่น  โรงเรียน หน่วยงานรัฐ และเอกชน  โดย ห้องสมุดเด็กช่วยพัฒนา
และแก้ไขปัญหาปัญหาเด็กและครอบครัว ในภาวะปัจจุบันและสร้างสรรค์สังคมเรียนรู้ใน
อนาคต 

3. พัฒนาบุคคลากร (บรรณารักษ,์ นักจัดการเรียนรู้, นักพัฒนาองค์กรเครือข่าย) และพัฒนา 
สร้างอาสาสมัครรักการอ่านสู่ชุมชนและร่วมมือเป็นเครือข่าย รวมจัดบุคคลากรที่มีทักษะ
และความรู้ที่เหมาะสมรับผิดชอบโตยตรงร่วมด้วย 

4. ส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ที่สร้างสรรค์สู่ผลลัพธ์ 
เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถสร้างนิสัยรักการอ่าน ,การรู้เท่าทันสื่อและสังคม 
การสร้างค่านิยมพฤติกรรม เป้าหมายเฉพาะเจาะจงอ่ืนๆ เช่นกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ 
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ห้องสมุดไทยคิด 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. สภาพท่ัวไปและความเป็นมา 
ก่อนเข้าร่วมโครงการห้องสมุดไทยคิด 

สภาพทั่วไปของห้องสมุด เป็นห้องสมุดรวมกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ามาใช้ห้องสมุด
มาความหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง เด็กเป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาใช้บริการมาก เนื่องจากพื้นที่
ห้องสมุดอยู่ในบริเวณโรงเรียน  

การแบ่งพื้นที่การใช้ห้องสมุด แต่เดิมพบว่า มีการแบ่งพื้นที่การใช้สมุดสําหรับเด็ก (มุม
เด็ก) และเป็นที่นิยมมากสําหรับเด็ก ข้อจํากัดสําหรับการใช้ห้องสมุดของเด็กที่พบก่อนการมี
ห้องสมุดไทยคิด คือ การส่งเสียงขณะใช้ห้องสมุดของเด็ก ทั้งนี้  เนื่องจากพฤติกรรมการอ่านของ
เด็กกับผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันตามพฤติกรรมตามช่วงวัย ประกอบกับเงื่อนไขกฎระเบียบของ
การใช้ห้องสมุดถือเป็บข้อจํากัดของการแสดงออกเชิงพฤติกรรมสําหรับเด็ก เช่น ห้ามส่งเสียงดัง 
ห้ามรับประทานอาหารในห้องสมุด ฯลฯ ผลที่ตามมา เด็กถูกตําหนิ ต่อว่า ซึ่งบรรณารักษารักษ์ 
แสดงความคิดเห็นว่า ข้อจํากัดระหว่างช่วงวัยกับการใช้ห้องสมุด ส่งผลให้เด็กมิได้แสดงออกเต็มที่ 
ทั้งนี้พฤติกรรมการอ่านของช่วงวัยนี้ จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการมีอิสระในการ
แสดงออก  

การบริหารจัดการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ พบว่า เป็นการบริหารจัดการที่เปิดพื้นที่ให้
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห้องสมุดในรูปของคณะกรรมการห้องสมุด ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วย ประชาชนชนในท้องถิ่น
มีความหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ข้าราชการครูอาวุโสที่เกษียณอายุและยังไม่เกษียณอายุ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชนทั่วไปเหล่านี้ทําให้มีประชาชนในพื้นที่เข้ามาใช้
บริการจากห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเป็นจํานวนมาก 

ซึ่งแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการอ่านที่ผ่านมา (ก่อนที่จะมีห้องสมุดไทย
คิด)  

จากการศึกษาพบว่า บรรณารักษ์มีฐานคิดเพื่อการส่งเสริมการอ่าน จากการสัมภาษณ์ 
สรุปได้ดังนี้ นอกจากนี้ยังพบว่า 

1. แนวคิด “รักการอ่าน” พบว่า บรรณารักษ์เป็นผู้ที่รักการอ่าน ทําให้เป็นผู้มีความเข้าใจถึง 
การเลือกหนังสือ การสร้างบรรยากาศในการอ่าน (บริบทแวดล้อมที่ดึงดูดการอ่าน) 
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2. แนวคิด/ความรู้ เกี่ยวกับ “ธรรมชาติพัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์” พบว่า บรรณารักษ์
มีความเข้าใจธรรมชาติของเด็ก กล่าวคือ มีฐานคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ทําให้การจัด
กิจกรรมหรือการเลือกหนังสือสําหรับเด็กสามารถตอบสนองพัฒนาตามช่วงวัย และมีการ
จัดพื้นที่ในห้องสมุดสําหรับเด็ก แต่ข้อจํากัดที่พบคือ แม้มีการแบ่งโซนแยกระหว่างเด็กกับ
ผู้ใหญ่ แต่ทั้งนี้ด้วยธรรมชาติของเด็กทําให้บางครั้งรบกวนการอ่านของผู้ใหญ่ เช่น ส่ง
เสียงดัง วิ่งเล่น กินขนม ฯลฯ และมีการตําหนิ ทําให้เด็กบางส่วนไม่เข้ามาใช้ห้องสมุด   

3. แนวคิด “การส่งเสริมการอ่านเชิงรุก” ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤตินิสัยไม่
ชอบอ่านหนังสือ ประกอบกับมีวิถีชีวิตแบบหาเช้ากินคํ่า จึงมีการจัดกิจกรรมนอก
ห้องสมุดเพื่อการส่งเสริมการอ่าน เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมรับสมาชิกห้องสมุดฟรี 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น เซียมซี ตอบปัญหาชิงรางวัล มีอ๋ังเปาความรู้ ฯลฯ ซึ่งในการ
ทํากิจกรรมนอกห้องสมุด หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก จึงเป็นโอกาสที่ทําให้
บรรณารักษ์ได้สํารวจความต้องการประเภทหนังสือของประชาชนในพื้นที่ด้วย 

จากแนวคิดที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ห้องสมุดมีกลุ่มประชาชนเข้ามา
ใช้บริการเป็นจํานวนมาก และหลากหลายช่วงวัย 

ข้อจํากัด  
1. เดิมมีอัตราเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 3 คน ตอนนี้ลดอัตรากําลัง คือ บรรณารักษ์ 1 คน 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 คน จากนั้นเหลือบรรณารักษ์ 1 คน นักการภารโรง 1 คน  
2. การจัดพื้นที่ใช้ร่วมระหว่างพื้นที่ของผู้ใหญ่ร่วมกับห้องสมุดเด็ก แม้มีการแบ่งพื้นที่สําหรับ

เด็ก แต่ปัญหาท่ีพบ กลุ่มเด็กที่เข้ามาใช้บริการอายุระหว่าง 1-12 ปี ซึ่งผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติจะมีกลุ่มอายุที่หลากหลาย เมื่อมีเด็กเข้ามาใช้บริการส่งเสียงดัง 
วิ่งเล่น กินขนม รบกวนผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ใหญ่ที่ต้องการใช้สมาธิในการอ่านหนังสือ กลุ่ม
เด็กเหล่านี้มักโดนดุ ห้ามปราม ทําให้บางส่วนไม่อยากเข้ามาใช้บริการในห้องสมุดอีก 

3. วินัยในการใช้ห้องสมุดของเด็ก กล่าวคือ เด็กหลายคนมีพฤติกรรมการฉีกหนังสือ หยิบ
หนังสือกลับบ้าน ด้วยเพราะเด็กไม่รู้วิธีการยืมหนังสือที่ถูกต้องหรือการที่เจ้าหน้าที่กล่าว
ตักเตือนเด็ก ทําให้เด็กไม่กล้าเข้าไปคุยสนทนากับเจ้าหน้าที่โดยตรง เมื่อต้องการหนังสือ
จึงใช้วิธีการแอบฉีกหนังสือไปเป็นสมบัติส่วนตัว 
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4. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การเลือกหนังสือ” การเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
เด็ก เจ้าหน้าที่ห้องสมุดไม่มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือที่เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละช่วงวัย 
หรือไม่มีความรู้ในการจัดวางหนังสือที่เหมาะสําหรับเด็ก ดังคํากล่าว  

“เมื่อก่อนมีโครงการห้องสมุดไทยคิด ห้องสมุดเด็กอยู่บนตึกรวมกันใน
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ บรรณารักษ์ไม่มีจิตวิทยาเด็กและไม่มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเด็ก   เมื่อไปเลือกซื้อหนังสือก็คัดหนังสือมาโดยไม่ได้รู้ว่า
หนังสือเล่มไหนเหมาะสมกับเด็กวัยไหน” (ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอสันกําแพง, 2553) 

ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ความเครียดและความกดดันที่ต้องแสดงพฤติกรรม
เรียบร้อย เพื่อไม่ให้ถูกเจ้าหน้าที่ห้องสมุดดุหรือตักเตือนจากการส่งเสียงดัง  ภาวการณ์ฝืน
ธรรมชาติของเด็ก และการเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ใหญ่ โดยการฉีกหนังสือเพื่อ
เก็บกลับไปอ่านหรือเล่นต่อที่บ้าน ฯลฯ นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดจากการเลือกซื้อหนังสือที่ไม่เหมาะ
กับช่วงวัยและการจัดหมวดหมู่ลักษณะของหนังสือ เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกซื้อและจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือสําหรับเด็ก ทําให้เด็กไม่มีแรงดึงดูดใจในการเข้ามาอ่าน
หนังสือในห้องสมุดเด็ก และปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังทําให้เด็กจํานวนไม่น้อย ไม่อยากเข้า
มาใช้บริการในห้องสมุดอีก   

ดังนั้น การเข้ามาของโครงการห้องสมุดไทย จึงเป็นโอกาสที่ทั้งผู้บริหารห้องสมุด 
คณะกรรมการห้องสมุด เห็นพ้องร่วมกันในการจัดทําห้องสมุดสําหรับเด็ก เพื่อการพัฒนาและ
ส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายเด็ก  

หลังเข้าร่วมโครงการห้องสมุดไทยคิด   
ห้องสมุดไทยคิด เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้มีห้องสมุด

เฉพาะสําหรับเด็กในอําเภอสันกําแพง ซึ่ งก่อนรับโครงการมีการประชุมเครือข่าย คือ 
คณะกรรมการห้องสมุด และเล็งเห็นพ้องกันถึง “โอกาสที่เด็กจะได้รับในการมีห้องสมุดสําหรับเด็ก
โดยเฉพาะ” ดังคํากล่าวของบรรณารักษ์ที่ว่า “...นึกถึงเด็กในชุมชน ที่จะได้สิ่งดีๆ...”  

ซึ่งสภาพห้องสมุดหลังจากโครงการฯ เข้ามา เป็นพื้นที่แยกเฉพาะ(ห้องสมุดสําหรับเด็ก) 
เป็นเอกเทศสําหรับเด็ก และได้รับการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะกับเ ด็ก ทําให้เด็ก
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาใช้บริการมากขึ้น  ดังที่บรรณารักษ์
ได้สะท้อนคําพูดของเด็กดังนี้  

“หลังจากที่ห้องสมุดไทยคิดเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ พื้น
ฐานความรู้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารหลังใหม่แล้ว เด็ก ๆ ที่เข้ามาใช่
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บริการมักจะบอกว่า ห้องสมุดสีสันสดใส ชอบที่อ่านหนังสือ เพราะแปลกดี 
ได้นอนอ่านเล่นสนุกดี และ ที่สําคัญหนังสือมีความหลากหลายและน่าสนใจ” 

พัฒนาการหลังจากโครงการห้องสมุดไทยคิดเข้ามา 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการห้องสมุดไทยคิด หรือห้องสมุดสําหรับเด็กมีการ

เปลี่ยนแปลง โดยสรุป ดังนี้  
1. พัฒนาการด้านสถานที่ ห้องสมุดไทยคิดของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสัน

กําแพง เป็นห้องสมุดที่มีอาคารแยกเฉพาะเป็นเอกเทศ มีรูปแบบเฉพาะตัว ที่ถูกปรับให้
เหมาะกับเด็ก เช่น ชั้นวางหนังสือ พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ การใช้สี มีมุมหนังสือ ฯลฯ หนังสือ
มีความหลากหลายและน่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กเข้าไปใช้บริการ
ห้องสมุด   

2. พัฒนาการด้านความรู้/แนวคิด หลังจากเข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ได้รับการ
ส่งเสริมด้านความรู้และแนวคิดในการส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็ก เช่น อบรมเรื่องการ
เลือกหนังสือสําหรับเด็ก การเขียนแผนพัฒนาห้องสมุด เทคนิคการจัดกิจกรรม เทคนิคการ
เล่านิทาน ฯลฯ  

3. พัฒนาการด้านกิจกรรม มีการพัฒนากิจกรรมเพื่อดึงดูดและส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน
ของเด็ก โดยใช้ฐานความรู้จากการเรียนมาในระดับปริญญาตรี การอบรมของไทยคิด และ
การติดตามชมรายการของ TK Park ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กที่มาใช้บริการ กิจกรรมที่บรรณารักษ์สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง 
อาทิ กิจกรรมเซียมซีความรู้ อ่ังเปาความรู้ เป็นต้น 

4. พัฒนาการเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดของเด็ก การใช้บริการห้องสมุดสําหรับเด็กเมื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการไทยคิดเข้ามา พบว่า  จํานวนเด็กกลุ่มเป้าหมายเข้า
มาใช้บริการมากขึ้น ดังเห็นได้จากสถิติการยืมและคืนหนังสือของเด็กเพิ่มขึ้น จํานวน
สมาชิกห้องสมุดเด็กมากขึ้น จํานวนเด็กที่เข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุดมีมากขึ้น  อัตรา
การอ่านหนังสือของเด็กมากขึ้น โดยสังเกตุจากพฤติกรรมของเด็กที่มีการแนะนําหนังสือ 
และเล่าสาระเนื้อหาของหนังสือให้เพื่อนฟัง ตลอดจนมีการถ่ายทอดความรู้จากหนังสือที่
ตนเองสนใจให้เพื่อน พ่อแม่ ครู หรือ บรรณารักษ์ห้องสมุดฟัง เด็กเข้ามาใช้บริการจะเล่น
และอ่านหนังสืออย่างมีความสุข สนุกสนานมากกว่าเดิม เป็นต้น  
และสําคัญเด็กมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดที่มีวินัยมากขึ้น ดังเห็นได้

จาก เด็กไม่ฉีกหนังสือของห้องสมุด เนื่องจากบรรณารักษ์เน้นการบอกกล่าวให้เด็กเข้าใจถึงคุณค่า
ของหนังสือ เว้นการตําหนิและให้อิสระในการอ่านอย่างมีความสุขของเด็ก โดยให้เด็กสามารถ
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พูดคุย ซักถามกับเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ได้โดยตรง รวมทั้งเด็กได้เรียนรู้วิธีการยืมคืนหนังสือที่
ถูกต้อง เพื่อสร้างวินัยในการใช้หนังสือร่วมกันทําให้พฤติกรรมการฉีกหนังสือน้อยลง  

นอกจากนี้ ยังพบว่า มีครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้ามาสํารวจรายการหนังสือของ
ห้องสมุดไทยคิด เพื่อนําไปซื้อหาเพิ่มเติมให้ห้องสมุดของโรงเรียน เนื่องจากมีนักเรียนที่เคยมาใช้
บริการบอกต่อให้มราบถึงความน่าสนใจของหนังสือในห้องสมุดไทยคิด  

ช่วงเวลาที่เด็กนิยมมาใช้บริการห้องสมุดไทยคิด ได้แก่ ช่วงเปิดเทอม เป็นช่วงที่มีเด็กมาใช้
บริการเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะช่วงพักกลางวันและช่วงหลังเลิกเรียนเพื่อรอผู้ปกครองมารับ ซึ่ง
บางกรณีผู้ปกครองต้องรอให้เด็กสนุกกับการอ่านหนังสือก่อนจึงจะกลับบ้าน ส่วนช่วงปิดเทอมหรือ
วันหยุด มีเด็กเข้ามาใช้บริการน้อยลง ซึ่งเด็กที่เข้ามาใช้บริการจะให้ผู้ปกครองมาส่งที่ห้องสมุด 
หรือการชักชวนกันระหว่างเพื่อนเพื่อมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดไทยคิด จนมีประโยคที่เรียกติดปาก
ว่า “ไปไทยคิด” นั่นเอง 

ดังนั้น ผลหลังจากที่โครงการห้องสมุดไทยคิดเข้ามาดําเนินการ ทําให้เด็กๆ มีพื้นที่
สร้างสรรค์ เป็นพื้นที่ทางเลือกสําหรับการเรียนรู้มากขื้น โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านหนังสือ ซึ่งผล
พวงที่เกิดขึ้นตามมาคือ ความรู้ของประชาชนที่ต้องการให้ห้องสมุดไทยคิดดํารงอยู่ต่อไป ดังเห็นได้
จากคํากล่าวร่วมกันของคณะกรรมการห้องสมุด ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่เข้าไปมามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ กล่าวว่า  

“ห้องสมุดนี้เป็นห้องสมุดสําหรับเด็กที่ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน เด็กได้อ่าน
หนังสืออย่างอิสระในความเป็นเด็ก ไม่ถูกปิดกั้น ไม่ถูกผู้ใหญ่ดุ อยากให้ห้องสมุด
นี้มีอยู่ต่อไป” (คณะกรรมการห้องสมุด, เมื่อวันที่ 23 สิหาคม พ.ศ.2553)  

 

2. ผลการติดตามการด าเนินการพัฒนาห้องสมุดไทยคิด  
 

2.1 ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมการ (Plan)   
ก่อนที่โครงการฯ เข้ามา ทางห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

โครงการห้องสมุดไทยคิดคัดเกณฑ์ ได้แก่  
1. การเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการห้องสมุด  
2. การเตรียมความด้านสถานที่ ซึ่งมีการปรับอาคารสถานที่ โดยงบประมาณที่ใช้เพื่อการ

ปรับอาคารพื้นที่ มาจากเงินกองทุนของคณะกรรมการห้องสมุด  
3. การมีกลุ่มเป้าหมายเด็ก ช่วงอายุ 0-12 ปี ด้วยห้องสมุดเฉลิพระเกียรติ ใช้พื้นที่ในบริเวณ

โรงเรียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการห้องสมุดโดยตรง   
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โดย TK Park เป็นผู้สนับสนุนในส่วนของการตกแต่งภายใน เช่น ชั้นวางหนังสือ โด๊ะ พื้นที่
นั่งอ่านหนังสือ และหนังสือที่ใช้ในห้องสมุด 

หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ มีการวางแผนเพื่อการพัฒนาห้องสมุดไทยคิด (ห้องสมุด
สําหรับเด็ก)  

ผู้บริหารห้องสมุดต้องการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการของห้องสมุดไว้เป็น
แนวทาง เพื่อให้มีการดําเนินงานห้องสมุดเด็กอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ห้องสมุดสันกําแพง  อีกทั้งการกําหนดเป็นนโยบายนี้จะสามารถทําให้องค์กรท้องถิ่นอย่างเช่น 
อบต. รับทราบและเข้าใจแนวทางของห้องสมุด จะเป็นการส่งเสริมให้มีการประสานงานการ
ดําเนินงานของห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น 

 

2.2 ขั้นตอนการให้บริการ (Doing)  

 การให้บริการของห้องสมุดไทยคิด เปิดให้บริการแก่เด็กต้ังแต่ จันทร์ถึงอาทิตย์ โดยมี
บริการยืมคืน และรับสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การพัฒนา
ห้องสมุดเพื่อให้เอื้อต่อการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทางเจ้าหน้าที่มีการพัฒนากิจกรรม
ควบคู่ไปกับการบริการด้านการอ่าน หรือบริการด้านหนังสือ คือ เน้นกระบวนเรียนรู้ผ่านหนังสือ 
สื่อ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้   
 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการให้บริการของห้องสมุดไทยคิด มีดังนี้ 

1. บริการด้านการอ่าน เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการยืมคืนหนังสือสําหรับเด็ก ทั้งใน
เวลา คือ ช่วงพัก และหลังเลิก หมายรวมถึงวันหยุด และช่วงปิดเทอม ตลอดจนมีบริการ
ยืมกลับบ้าน โดยใช้ระบบสมาชิกที่ไม่ต้องเสียค่าสมัคร 

2. บริการด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นกิจกรรมที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัด
ขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ TK PARK สนับสนุน เช่น อินเตอร์เน็ต ฯลฯ และส่วนหนึ่งเป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเองเพื่อดึงดูความสนใจในการใช้ห้องสมุด เช่น การเล่านิทาน เซียมซี
ความรู้ อังเปาความรู้ เป็นต้น  

 นอกจากน้ียังมี บริการด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนมีห้องสมุด
ไทยคิด ที่ยังดําเนินการอยู่ ส่วนหนึ่งเพื่อเผยแพร่การใช้ห้องสมุดไทยคิด ห้องสมุดสําหรับเด็ก เช่น 
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมตอบคําถามแจกของรางวัล ฯลฯ  
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2.3 ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ (Checking) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดไทย ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ ยังไม่ได้มี

การดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม แต่มีปรากฎการณ์ของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการเข้า
มาใช้ห้องสมุดไทยคิด (ห้องสมุดสําหรับเด็ก) ที่สามารถสังเกตได้ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ห้องสมุด
สําหรับเด็กก่อนและหลังมีโครงการไทยคิดเข้ามา พบว่า  จํานวนเด็กกลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการ
มากขึ้น และเด็กมีพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดที่มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีพัฒนาการด้านการอ่านที่
ดีขึ้น เมื่อสังเกตุจากกลุ่มเด็กที่มาใช้บริการ ดังเห็นได้จาก 

- สถิติการยืมและคืนหนังสือของเด็กเพิ่มขึ้น 

- มีจํานวนสมาชิกห้องสมุดเด็กมากขึ้น  
- จํานวนเด็กที่เข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุดมีมากขึ้น 

- อัตราการอ่านหนังสือของเด็กมากขึ้น โดยเด็กจะมีการถ่ายทอดความรู้จาก
หนังสือที่ตนเองสนใจให้เพื่อน พ่อแม่ ครู หรือ บรรณารักษ์ห้องสมุดฟังมากขึ้น 

- เด็กๆ ที่เข้ามาใช้บริการจะเล่นและอ่านหนังสืออย่างมีความสุข สนุกสนาน
มากกว่าเดิม 

- เด็กที่มาใช้บริการหลายคนมีความสุขจากการอ่านหนังสือ เช่น มีการเล่าเรื่องจาก
หนังสือเรื่องที่ได้อ่านให้เพื่อน ให้ครูฟัง  

- เด็กมีพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดที่มีระเยบวินัยมากขึ้น เห็นได้จาก จํานวนหนังสือ
ที่เสียหายน้อยลง การจัดเก็บหนังสือมีความเป็นระเบียบมากขึ้น เป็นต้น 

ดังนั้น ขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบห้องสมุดไทยคิด ของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ      
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ แม้ว่าไม่มีขั้นตอนที่มีกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม แต่สามารถสังเกตได้
จากพฤติกรรมเด็กที่เข้ามาใช้บริการ จํานวนเด็กเข้ามาใช้บริการพิจารณาผ่านระบบสมาชิกและ
การยืมคืนหนังสือ  
 

2.4 ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Action) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ยังไม่มีการวาง

แผนการพัฒนาที่เป็นระบบ ทั้งนี้เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องของการใช้และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ซึ่งยังไม่งบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาและดูแลห้องสมุดไทยคิดโดยตรง และ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต้นสังกัด  

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า การดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดที่ผ่านมา 
ได้แก่ การพัฒนาด้านการจัดหาหนังสือเพิ่มเติม เพื่อให้หนังสือมีความพอเพียงกับเด็กที่เข้าใช้
บริการ และชดเชยในส่วนของหนังสือที่ห่ายไปหรือเกิดการชํารุดเสียหาย ซึ่งการใช้งบประมาณ
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จัดซื้อหนังสือ ใช้งบประมาณในส่วนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเป็นหลักสําคัญ ซึ่งยังไม่มีแผนการ
พัฒนาที่ชัดเจน  

แต่ทั้งนี้ในส่วนของผู้บริการห้องสมุดและคณะกรรมการห้องสมุด มีความว่า ห้องสมุดไทย 
หรือห้องสมุดเด็กจะต้องดํารงอยู่ต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากเป็นห้องสมุดที่เกิดประโยชน์จริง ดังนั้น 
ขณะนี้ได้มีการกล่าวถึง การวางแผนการพัฒนาห้องสมุด โดยจะดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของห้องสมุดร่วมกัน แต่ยังไม่มีรูปธรรม
ในเชิงแผนงานที่ชัดเจน   
 

3. วิเคราะห์ผลการติดตามการด าเนินงาน 

 

3.1 แนวคิดและจุดประสงค์ของการให้บริการห้องสมุดไทยคิดจังหวัดเชียงใหม่ 
แนวคิดและจุดประสงค์ของการดําเนินงานของห้องสมุดไทยคิด อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่  

คือ 

1. แนวคิด “รักการอ่าน” จากการที่บรรณารักษ์เป็นผู้ที่รักการอ่าน ทําให้เป็นผู้มีความเข้าใจ
ถึงการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด และการสร้างบรรยากาศในการอ่าน (บริบทแวดล้อมที่
ดึงดูดการอ่าน)  

2. แนวคิด/ความรู้ เกี่ยวกับ “ธรรมชาติพัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์” พบว่า บรรณารักษ์
มีความเข้าใจธรรมชาติของเด็ก กล่าวคือ มีฐานคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ทําให้การจัด
กิจกรรมหรอืการเลือกหนังสือสําหรับเด็กสามารถตอบสนองพัฒนาตามช่วงวัย และมีการ
จัดพื้นที่ในห้องสมุดสําหรับเด็ก ถือได้ว่าเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็ก อย่างไรก็
ตามยังมีข้อจํากัดอยู่บ้าง คือ แม้มีการแบ่งโซนแยกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ แต่ทั้งนี้ด้วย
ธรรมชาติของเด็กทําให้บางครั้งรบกวนการอ่านของผู้ใหญ่ เช่น ส่งเสียงดัง วิ่งเล่น กินขนม 
ฯลฯ และมีการตําหนิ ทําให้เด็กบางส่วนไม่เข้ามาใช้ห้องสมุด  

3.  แนวคิด “การส่งเสริมการอ่านเชิงรุก” ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤตินิสัยไม่
ชอบอ่านหนังสือ ประกอบกับมีวิถีชีวิตแบบหาเช้ากินคํ่า จึงมีการจัดกิจกรรมนอกห้องสมุด
เพื่อการส่งเสริมการอ่าน เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมรับสมาชิกห้องสมุดฟรี กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน เช่น เซียมซี ตอบปัญหาชิงรางวัล มีอ่ังเปาความรู้ ฯลฯ ซึ่งในการทํา
กิจกรรมนอกห้องสมุด หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก จึงเป็นโอกาสที่ทํา ให้
บรรณารักษ์ได้สํารวจความต้องการประเภทหนังสือของประชาชนในพื้นที่ด้วย 
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จากแนวคิดการดําเนินงานของห้องสมุดเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีกลุ่มประชาชนเข้ามาใช้บริการ
เป็นจํานวนมาก และหลากหลายช่วงวัย 

 

3.2 การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน 

คณะผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ (ก) การ
วิเคราะห์ผ่านรูปแบบตารางแสดงผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามกรอบ PDCA (ข) การวิเคราะห์
ผ่านรูปแบบตารางการประเมินการดําเนินโครงการห้องสมุดไทยคิด (ค) การวิเคราะห์ปัจจัยเอ้ือ
และปัจจัยอุปสรรค ดังต่อไปนี ้

 

ก. ตารางการประเมินวิเคราะห์การด าเนินงานห้องสมุดไทยคิด 

 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1.การวางแผน (Planning) 

 1)มีการวางแผนงาน เช่น การมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วม 

      

2) การประเมินสถานการณ์และจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
พัฒนาห้องสมุด ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดผลงาน 

      

3) กิจกรรมการเชื่อมโยงนโยบาย
ผู้นํา/คณะกก.บริหารที่สําคัญและ
เชื่อมโยงกับบริบทและศักยภาพพื้นที่ 

     - มีการดึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารห้องสมุด 
ในรูปของ คณะกรรมการห้องสมุด 
ซึ่งคณะกรรมการห้องสมุดมีความ
เห็นชอบให้มีห้องสมุดไทยคิด 

-การดําเนินกิจกรรมของห้องสมุด
ไ ท ย คิ ด ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ในเขต
พื้นที่โรงเรียน ทําให้กลุ่มเด็กมาใช้
บริการจํานวนมาก   
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

4) บุคลากรและโครงสร้างการ
มอบหมายหน้าที่ในองค์กร 

     -บุคล าก รมี จํ า นวน จํ า กั ด  แ ต่
บุคคลกร เจ้ าหน้าที่  ผู้บริหาร
ห้องสมุด ตลอดจนคณะกรรมการ
ห้องสมุดเล็งเห็นความสําคัญของ
การมีห้องสมุดไทยคิด โดยเฉพาะ
บรรณารักษ์ มีความเข้าใจและมี
ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึง
ทําให้การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การใช้และการอ่านหนังสือของ
เ ด็ ก  ต ล อ ด จ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ห้ อ ง ส มุ ด แ ก่ เ ด็ ก  ส า ม า ร ถ
สร้างสรรค์และดึงดูดการเข้ามาใช้
บริการได้ ดังเห็นได้จากจํานวน
ผู้ใช้บริการ จํานวนสมาชิกและ
จํานวนการยืมคืนที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ 

 

5)มีแผนการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับภารกิจและบทบาท
หน้าที่ที่คาดหวัง 

      

ค่าเฉลี่ย การวางแผน (Planning) = 3.6 

2.การให้บริการ(Doing) 
 1)กระบวนการคัดเลือกหนังสือ  สื่อ
และอุปกรณ์ ,กลุ่มเนื้อหาของสื่อที่มี
อยู่สอดคล้องกับช่วงวัยหรือ
พัฒนาการ   

     - ก า ร คั ด เ ลื อ ก ห นั ง สื อ ข อ ง
ห้องสมุดไทยคิด บรรณารักษ์ให้
ความสําคัญ และเป็นผู้คัดเลือก
หนังสือด้วยตนเอง ตามที่ได้รับ
การอบรมจาก TK PARK 
นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อหนังสือ
เพิ่ม เ ติมเพื่ อทดแทนหนังสือที่
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ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน ข้อสังเกต 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

ชํารุดและสูญหายอย่างต่อเนื่อง 

2)การให้บริการหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
ปริมาณการยืม/คืน และผลสะท้อน
ความเพียงพอของหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์ 

     - ห้องสมุดไทยคิด ได้รับความ
สนใจจากเด็กเป็นจํานวนมาก ดัง
เ ห็ น ไ ด้ จ า ก  จํ า น ว น ส ม า ชิ ก 
ปริมาณการยืมคืน และจํานวน
ผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น  แต่
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ สื่อการ
เรียนรู้  เช่น คอมพิวเตอร์  และ
จํานวนหนังสือไม่มี เพียงพอต่อ
จํานวนผู้ใช้บริการ ฯลฯ 

3)การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือ
สร้างนิสัยรักการอ่านที่เชื่อมโยงกับ
บริบทและศักยภาพพื้นที่ ประเภท
และจํานวนกิจกรรมรวมถึง
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและผล
การดําเนินงาน 

     - การจัดกิจกรรมเพื่อหนุนเสริม
การเรียนรู้และส่งเสริมลักษณะ
นิสัยการอ่าน พบว่า บรรณารักษ์ 
เ จ้ า ห น้ า ที่  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการอ่าน 
เช่น กิจกรรมเล่านิทาน เซียมซี
ค ว า ม รู้  อ่ั ง เ ป า ค ว า ม รู้  ฯ ล ฯ 
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนา
กิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อสร้างแรง
ดึง ดูดและแรงจู ง ใจในการใช้
ห้องสมุดมากขึ้น 

4)การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเกี่ยวข้อง 
เอกชน รัฐและท้องถิ่น  การสร้าง
สัมพันธ์ภาพในครอบครัว รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากร เช่น บรรณารักษ์ 
เหมาะสมตามแผน 

     -มีคณะกรรมการห้องสมุดที่มา
จ า ก ภ า ค ส่ ว น ต่ า ง ๆ  อ ย่ า ง
หลากหลาย และ การได้มาซึ่ ง
ห้ อ ง ส มุ ด ไ ท ย คิ ด ก็ ผ่ า น ก า ร
เ ห็ น ช อ บ ร่ ว ม กั น ข อ ง
คณะกรรมการห้องสมุด  และ 
เงินกองทุนที่ใช้ในการปรับปรุง
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อาคารเพื่อใช้เป็นห้องสมุดไทยคิด 
ม า จ า ก เ งิ น ก อ ง ทุ น ข อ ง
คณะกรรมการห้องสมุด 

5)การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมดึงดูดให้เด็กเยาวชน
เข้าร่วม  

     - มีพื้นที่ห้องสมุดไทยคิดที่ เป็น
เอกเทศ แยกเป็นอาคารเฉพาะทํา
ให้เด็กมีอิสระในการแสดงออก
มากกว่า ที่มีพื้นที่ห้องสมุดร่วมอยู่
ในอาคารเดียวกับห้องสมุดผู้ใหญ่ 
เนื่องจากพฤติกรรมโดยธรรมชาติ
ของ เ ด็ก ต้องการ อิสระในการ
แสดงออก ดังนั้น การมีพื้นที่ที่เป็น
เอกเทศทําให้ช่วยสร้างบรรยากาศ
ที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเด็กผู้มาใช้
บริการได้เป็นอย่างดี 

ค่าเฉลี่ย การให้บริการ(Doing) = 5.0 

3.การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Checking)  
1)มีระบบการติดตามและประเมินผล
ภายใน,การเก็บข้อมูลเพื่อการติดตาม
และประเมินผลเป็นระบบต่อเนื่อง 

      

 2)การจัดการงบประมาณและมีการ
ดูแลรักษา(Maintenance)เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
สม่ําเสมอ  

      

3) การสื่อสารภายในและภายนอก
จากผลการติดตามภายใน 

      

4)มีการนิเทศติดตามผลงานภายใน
และจากส่วนกลาง(TK Park)
เหมาะสม  
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5)ผลต่อการพัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

     1) เด็กมีอิสระในการแสดงออก
ของการใช้ห้องสมุดสําหรับเด็ก
อย่างเต็มที่ เช่น สามารถนอนอ่าน 
เ ล่ น กั น  เ สี ย ง ดั ง  ฯ ล ฯ  ใ น
ขณะเดียวกัน มีข้อสั ง เกต คือ 
เด็กๆ มีพฤติกรรมที่มีวินัยในการ
อ่ า น ม า ก ขึ้ น  เ ช่ น  ก า ร รั ก ษ า
หนังสือ  ส่ ง เสียงรบกวนเพื่ อน
น้อยลง ฯลฯ  
2) มีความสนใจในการอ่านและ
เรียนรู้การถ่ายทอด ดังเห็นได้จาก 
เด็กที่มีใช้ห้องสมุด มีอัตราความถี่
ของการเข้าใช้ที่บ่อยครั้งมากขึ้น 
อัตราการยืมคืนสูงขึ้น และข้อ
สังเกตุที่น่าสนใจ คือ เด็กมีการ
อ่าน เล่า และแนะนําหนังสือให้
เพื่อนอ่านได้ 
 

ค่าเฉลี่ย การบริหารจัดการภายในห้องสมุด(Checking) = 3.4 

4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ(Action) 
1)มีข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนา
ระบบ  กระบวนการ ผลผลิตหรือ
นวัตกรรมต่างๆ เป็นทางการอันเป็น
ผลมาจากการติดตามตรวจสอบ 

      

2)มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
ตามข้อเสนอ  
 

      

3)มีการกําหนดเป้าหมายหรือ       
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มาตรฐานการทํางานใหม่ที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  
4)มีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา
หรือปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 

      

5)มีการสรุปบทเรียน การเป็นต้นแบบ 
สร้างเครือข่าย หรือเพื่อการขยายผล
รูปแบบ 

      

ค่าเฉลี่ย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีมีพัฒนาการ(Action) = 3.8 

ค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกประเด็น = 3.95 

ประเด็นการประเมินทั้ง 20 การดําเนินงานห้องสมุดไทยคิดอําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ทุกด้านนับได้ว่าอยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะด้านการให้บริการ รองลงมาเป็นด้านการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ ด้านการวางแผน และด้านการบริหารจัดการภายในห้องสมุด 

อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้ประเมินระดับค่าเฉลี่ยภาพรวมของห้องสมุดไทยคิดอําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  3.95 

 

 

ข. ตารางแสดงผลวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามกรอบ PDCA 

 

 

 

จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

Planning -การมีคณะกรรมการห้องสมุดที่เข้มแข็ง 
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปหลากหลายสาขาอาชีพ 
การที่จะทํากิจกรรมใดๆกรรมการจะมีการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็น วางแผนงาน
ร่วมกันก่อน  

-ยังไม่มีแผนงานเฉพาะเกี่ยวกับ
ห้อง สมุดไ ทย คิด (ห้ อง สมุด
สําหรับเด็ก) 
-ขาดงบประมาณรองรับในการ
พัฒนากิจกรรมของห้องสมุด
ไทยคิด  

Doing -บรรณารักษ์มีความเข้าใจถึงพัฒนาการ
เด็ก และธรรมชาติของความเป็นเด็ก ทําให้

-กิจกรรมสําหรับเด็กที่จัดขึ้นเพื่อ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น  เ ป็ น
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จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

บรรณารักษ์มีความเข้าใจ อดทน และใส่ใจ
ในการให้บริการเด็กที่เข้ามาใช้ห้องสมุด
เป็นพิเศษ 

-บุคลากรของ  กศน .  ที่ ทํ าหน้ าที่ เป็ น
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุดเด็กมีการช่วยกัน
ทํ า ง า น เ ป็ น ที ม  ทํ า ใ ห้ ง า น ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จ เช่น การทําห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ฯลฯ 

-ก า ร แ ย ก ห้ อ ง ส มุ ด เ ด็ ก อ อ ก ม า จ า ก
ห้องสมุด เ ดิม  และมีอาคารพื้นที่ ของ
ห้องสมุดที่เป็นเอกเทศ ทําให้เด็กมีอิสระใน
การแสดงพฤติกรรมการใช้ห้องสมุด
สําหรับเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถทํา
กิจกรรม และผ่อนคลายอิริยาบถขณะอ่าน
หนังสือได้อย่างเต็มที่  เด็กจึงชอบที่จะเข้า
ไปใช้ห้องสมุดในการอ่านหนังสือ 

กิจกรรมที่เด็กรวมเป็นประจําทุก
วัน  ทํา ให้ เ ด็ก เกิดความรู้ สึ ก
ซ้ําซาก ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่ เห็น
ร่วมกันว่าควรจะมีการพัฒนา
กิจกรรมให้มีความหลากหลาย
มากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
เข้ามาใช้บริการของเด็ก และเกิด
ความรู้ต่ืนเต้นไม่ซ้ําซากจําเจ 

-งบประ มาณที่ จั ดสรรมาใช้
สําหรับห้องสมุดยังมีไม่เพียงพอ 

-ขาดเจ้าหน้าที่  บรรณารักษ์ที่
ดูแลห้องสมุดเด็ก ซึ่ง ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ต้องผลัดกันดูแล และ
ทําหน้าที่หลายงาน จึงไม่มีเวลา
ดูแลห้องสมุดเด็กอย่างเต็มที่ 
-การดําเนินงานของห้องสมุด
เด็กในช่วงแรกเกิดปัญหาจาก
การประสานงานกันกับทาง
จังหวัด  ทําให้การดําเนินงาน
ของห้องสมุดไม่ราบรื่นและไม่ได้
รับการสนับสนุน 

-กิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ด้วย
ภาระงานที่มาก ต้องรับผิดชอบ
ทั้งในส่วนของห้องสมุดรวมและ
ห้ อ ง ส มุ ด เ ด็ ก   ป ร ะ กิ บ กั บ
บุคลากรที่มีจํากัด   

Checking -สามารถติดตามตรวจสอบพัฒนาการของ
การใช้ห้องสมุดได้จาก จํานวนสมาชิก
ห้องสมุด การยืม คืนหนังสือมีมากขึ้น 

-ยังไม่มีการติดตามตรวจสอบ
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เชิงสถิติ 
หรือ การจัดทําแบบประเมิน 
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จุดแข็ง 
(Strength)  

จุดอ่อน 

(Weakness) 

จํานวนเด็กที่เข้ามาใช้บริการ ตลอดจน
พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของเด็กที่มี
ระเบียบวินัมากขึน เห็นได้จาก หนังสือที่
ชํารุดมีจํานวนน้อยลง นอกจากนี้ยังพบ
พฤติกรรมรักการอ่านที่สังเกตุได้จาก เด็กมี
การแนะนําหนังสือให้เพื่อนอ่านได้และ
สามารถเล่าสาระจากการอ่านให้เพื่อน พ่อ
แม่ และครูฟังได้  

ฯลฯ 

Action -ผู้บริหาร คณะกรรมการห้องสมุด และ
เจ้าหน้าที่ มีแนวคิดที่พัฒนาห้องสมุดไทย 
ห้องสมุดสําหรับเด็กให้เป็นห้องสมุดของ
ชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีแนวคิดที่จะดึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการของห้องสมุดไทยคิดและต้องการ
กระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าและสร้าง
ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของห้องสมุดร่วม 
เป็นต้น   

-การพัฒนาวางแผนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพห้องสมุดยังไม่
แ น ว น โ ย บ า ย  ห รื อ ก า ร ว า ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ เป็น
รูปธรรม 

 

ตารางข้างต้นนี้เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งตามกรอบแนวคิด PDCA แต่ละประเด็นได้
แสดงให้เห็นจุดแข็ง และจุดอ่อน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริม/พัฒนาจุดแข็งและหาวิธีการ
ปรังปรุงแก้ไขจุดอ่อน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมตารางข้างต้นสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนเชิงระบบที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการติดตามตรวจสอบ และการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ 

 

ค. การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค 

  

 ปัจจัยเอื้อต่อห้องสมุดไทยคิด 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยเอื้อต่อห้องสมุดไทยคิด สามารถสรุประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 
1. การมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และผู้บริหารห้องสมุดที่มีความเข้าใจและมีแนวคิด “รักการ

อ่าน” แนวคิด “ธรรมชาติพัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์” และแนวคิด“การส่งเสริมการ
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อ่านเชิงรุก” ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อที่ทําให้ห้องสมุดไทยคิดของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกีบ
รติ มีกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงดึงดูดและจูงใจให้กลุ่มเด็กเข้ามาใช้บริการในจํานวนมาก
และต่อเนื่อง จนสามารถสังเกตุถึงพฤติกรรมของเด็กกับการเข้ามาใช้บริการ 

2. คณะกรรมการห้องสมุดมีความเข้มแข็ง และมีการทํางานเป็นทีม ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ 
ที่หลากหลาย โดยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดําเนินการ
ห้องสมุดทั้งในส่วนของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดไทยคิด ซึ่งการ
เกิดขึ้นของห้องสมุด เกิดมาจากความเห็นพ้องร่วมกันของคณะกรรมการห้องสมุด 
ผู้บริหารห้องสมุด และเจ้าหน้าที่  

3. พื้นที่อาคารที่ต้ังห้องสมุดมีความเป็นเอกเทศ และอยู่ในรั้วพื้นที่เดียวกับโรงเรียน เป็น
ปัจจัยเอ้ือที่ทําให้การเข้ามาใช้บริการของกลุ่มเด็กสะดวก และเข้าถึงบริการของห้องสมุด
ได้ง่าย ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นเอกเทศของห้องสมุด ถือเป็นพื้นที่ที่เป็นเอกเทศสําหรับเด็ก
เช่นกัน เนื่องจากสามารถตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กได้ดี ทั้งนี้
เนื่องจากในพื้นที่ห้องสมุดไทยคิด สามารถต้ังกฎระเบียบการใช้ห้องสมุดที่เหมาะสม
สําหรับเด็ก เช่น ไม่ห้ามกินขนม ส่งเสียงดังได้ สามารถเล่นกันได้ แต่ต้องรักษาหนังสือ
ร่วมกัน ส่งหนังสือคืนตามเวลาที่กําหนด เก็บหนังสือเข้าที่เมื่ออ่านเสร็จ ฯลฯ เหล่านี้ส่งผล
ให้เด็กที่เข้ามาใช้บริการมีพัฒนาการการเรียนรู้ผ่านการอ่านที่ดีขึ้น  

4. ประชาชนในพื้นที่เห็นความสําคัญและสนับสนุนให้บุตรหลานเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
ไทยคิด จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ปกครองซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการห้องสมุด กล่าวว่า 
“จากการสังเกตพฤติกรรมของลูกที่เข้ามาใช้บริการ มีการยืมและอ่านหนังสือมากขึ้น” ซึ่ง
ปัจจัยนี้จะเอื้อให้ห้องสมุดได้รับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืน      

   

 ปัจจัยอุปสรรค 

 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการดําเนินงานของห้องสมุดไทยคิด 
สามารถสรุปได้ด้ังนี้ 

1. ผู้บริหารต้นสังกัด ไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนโครงการห้องสมุดไทยคิด   
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ให้การสนับสนุนมากนัก ซึ่งทางคณะกรรมการห้องสมุด 

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุด เห็นร่วมกันว่า จะต้องกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนงบประมาณ
เฉพาะในการส่งเสริมห้องสมุดไทยคิด ซึ่งควรจะมีการผลักดันให้เป็นกิจกรรม/โครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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3. ขาดการวางระบบ แผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ในการบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิด 
ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ไม่มีแผน 

4. บุคคลากรในการดําเนินงานห้องสมุดไทยคิดมีจํากัด แม้ว่าการดําเนินงาน การดูแล และ
การพัฒนากิจกรรมของห้องสมุดไทยคิดเป็นไปได้ด้วยดี แต่ด้วยจํานวนบุคลากรที่มีจํากัด
และต้องดําเนินงานในหลายบทบาทหน้าที่ ทําให้การพัฒนาทิศทางในมิติอ่ืน ๆ เกิด
ข้อจํากัด เช่น การวางระบบงาน การจัดทําแผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม การกระจาย
บทบาทหน้าที่ ฯลฯ   

 

3.3 ข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตารางที่  1  จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ - หญิง 

- ชาย 

67 

89 

42.9 

57.1 

2.  อาย ุ - 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

- 11 

- 12 

- 13 

- 15 

2 

3 

3 

31 

61 

46 

7 

2 

1 

1.3 

1.9 

1.9 

19.9 

39.1 

29.5 

4.5 

1.3 

0.6 

3.  การศึกษา -  ยังไม่เข้าโรงเรียน 

- เตรียมอนุบาล/Nursery 

- ชั้นอนุบาล 

- ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 

- ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

- มัธยมศึกษา 

0 

0 

2 

14 

138 

2 

0 

0 

1.3 

9.0 

88.5 

1.3 

4.  ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ - บิดา-มารดา 130 83.3 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

- บิดา 

- มารดา 

- ตา ยาย/ปู่ ย่า 

- ลุง ป้า/น้า อา 

7 

13 

6 

0 

4.5 

8.3 

3.8 

0 

5. อาชีพของผู้ปกครอง - รับราชการ 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- ธุรกิจส่วนตัว 

- ค้าขาย 

- พนักงานบริษัท 

- แม่บ้าน 

- เกษตรกรรม 

- รับจ้างทั่วไป 

15 

1 

9 

40 

10 

5 

10 

66 

9.6 

0.6 

5.8 

25.6 

6.4 

3.2 

6.4 

42.3 

6.  ก่อนเข้าห้องสมุดไทยคิดเคยเข้า
ห้องสมุดบ้างหรือไม่ 

- เคย มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
- เคย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ครัง้/สัปดาห ์

- ไม่เคย เนื่องจากตั้งอยู่ไกลบ้าน 

- ไม่เคยเนื่องจากไม่มีใครมาส่ง 

- ไม่เคย เนื่องจากไม่รู้จัก 

- ไม่เคย เนื่องจากย้ายมาจากต่างจังหวัด/พึ่ง
ย้ายมาอยู่ 

33 

88 

12 

14 

9 

0 

21.2 

56.4 

7.7 

9.0 

5.8 

0 

7.  ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

- มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
- 3-4 ครั้ง/สัปดาห ์

- 1-2 ครั้ง/สัปดาห ์

- 3-4 ครั้ง/เดือน 

- 1-2 ครั้ง/เดือน 

- น้อยกว่า 1ครั้ง/เดือน 

35 

42 

35 

16 

10 

18 

22.4 

26.9 

22.4 

10.3 

6.4 

11.5 

n = 156 

 

จากตารางที่ 1  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.1)  และเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 42.9) มีอายุ 10 ปี (ร้อยละ 39.1) มากที่สุด   รองลงมามีอายุระหว่าง 11 ปี (ร้อยละ 
29.5) และอายุ 9 ปี (ร้อยละ 19.9) มีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ร้อยละ 88.5)  
รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ร้อยละ 9) และชั้นอนุบาล และมัธยมศึกษา เท่ากัน (ร้อยละ 
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1.3) ตามลําดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา (ร้อยละ 83.3) รองลงมาพักอยู่กับมารดา 
(ร้อยละ 8.3) และพักอยู่กับบิดา (ร้อยละ 4.5) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
(ร้อยละ 42.3) รองลงมาเป็นค้าขาย (ร้อยละ 25.6) และประกอบอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 9.6) 
ตามลําดับ  

ก่อนมีห้องสมุดไทยคิดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการห้องสมุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 
ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 56.4) รองลงมาเคยเข้าห้องสมุดมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 21.2) และ
ไม่เคยเนื่องจากไม่มีใครมาส่ง (ร้อยละ 69) ตามลําดับ 

ความถี่ในการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ห้องสมุด 2-3 ครั้ง/
สัปดาห์ (ร้อยละ 26.9) รองลงมาใช้ห้องสมุดไทยคิด 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ และใช้ห้องสมุดไทยคิด
มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 22.4) และ 3-4 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 10.3) ตามลําดับ 

 

ตารางที่  2  จํานวนและร้อยละข้อมูลด้านการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะบริการของห้องสมุด ทําเป็น
ประจํา 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ทําบ้าง
บางครั้ง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
29. อ่านหนังสือ 50 

(32.1) 

102 

(65.4) 

4 

(2.6) 

0 

(0) 

30. ทํารายงาน ทําการบ้าน 33 

(21.2) 

36 

(23.1) 

87 

(55.8) 

0 

(0) 

31. ยืม คืน หนังสือ 21 

(13.5) 

29 

(18.6) 

106 

(67.9) 

0 

(0) 

32. เล่น Internet 12 

(7.7) 

33 

(21.2) 

111 

(71.2) 

0 

(0) 

33. เล่นเกมของ TK park ในคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ ผีกุ๊ก กุ๊ก กู,๋สุโขทัย,อยุธยา,
รามเกียรติ์  

8 

(5.1) 

22 

(14.1) 

126 

(80.2) 

0 

(0) 

34. สื่อในคอมพิวเตอร์ หนังสือเสียง 
ขุมทรัพย์แห่งแผน่ดิน 

14 

(9.0) 

31 

(19.9) 

111 

(71.2) 

0 

(0) 

35. ร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด เช่น ฟัง
นิทาน ทํางานศิลปะ ประดิษฐส์ิ่งของ

18 

(11.5) 

71 

(45.5) 

66 

(42.3) 

1 

(0.6) 
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ลักษณะบริการของห้องสมุด ทําเป็น
ประจํา 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ทําบ้าง
บางครั้ง 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
ต่าง ๆ  

n = 156 

 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้บริการห้องสมุดโดยกิจกรรม
ที่ใช้บริการเป็นประจํามากที่สุดคือ อ่านหนังสือ (ร้อยละ 32.1) รองลงมา ทํารายงาน ทําการบ้าน 
(ร้อยละ 21.2) และ ยืม คืน หนังสือ (ร้อยละ 13.5) ตามลําดับ ส่วนกิจกรรมที่ทําเป็นบ้างครั้งเมื่อใช้
บริการห้องสมุดไทยคิดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้บริการอ่านหนังสือ (ร้อยละ 65.4) และกิจกรรม
ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการเลยคือ เล่นเกมของ TK park ในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ผีกุ๊ก 
กุ๊ก กู๋,สุโขทัย,อยุธยา,รามเกียรต์ิ  (คิดเป็นร้อยละ 80.8) 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการ 

 

ตารางที่  3   จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
เด็กผู้ใช้บริการ 

ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
ด้านบุคลากร 

1. เจ้าหน้าที่เดินมาดูแลบ่อยๆ 40 

(25.6) 

57 

(36.5) 

38 

(24.4) 

16 

(10.3) 

5 

(3.2) 

0 

(0) 

2.71 

มาก 

1.060 

2. เจ้าหน้าที่จัดหนังสือเพื่อให้หา
และหยิบอ่านได้ง่าย 

62 

(39.7) 

63 

(40.4) 

22 

(14.1) 

6 

(3.8) 

3 

(1.9) 

0 

(0) 

3.12 

มาก 

.925 

3. เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย 
เช่น หาหนังสือไม่เจอ 

40 

(25.6) 

62 

(39.7) 

25 

(16.0) 

19 

(12.2) 

10 

(6.4) 

0 

(0) 

2.66 

มาก 

1.172 

4. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 57 

(36.5) 

48 

(30.8) 

27 

(17.3) 

14 

(9.0) 

10 

(6.4) 

0 

(0) 

2.82 

มาก 

1.205 

ด้านอาหารสถานท่ีและบรรยากาศ 
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ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
1. ใช้เวลาน้อยในการเดินทางมา
ห้องสมุดหรือสามารถเดินทางมา
เองได้ 

56 

(35.9) 

53 

(34.0) 

27 

(17.3) 

15 

(9.6) 

5 

(3.2) 

0 

(0) 

2.89 

มาก 

1.097 

2. ห้องสมุดสะอาดเรียบร้อย 72 

(46.2) 

64 

(41.0) 

17 

(10.9) 

2 

(1.3) 

1 

(0.6) 

0 

(0) 

3.30 

มาก
ที่สุด 

.767 

3. ห้องสมุดอากาศไม่ร้อน ไม่
หนาวเกินไป มีต้นไม้สวยงาม   

62 

(39.7) 

64 

(41.0) 

24 

(15.4) 

5 

(3.2) 

1 

(0.6) 

0 

(0) 

3.16 

มาก 

.846 

4. โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ
สวยงาม 

66 

(42.3) 

60 

(38.5) 

25 

(16.0) 

4 

(2.6) 

1 

(0.6) 

0 

(0) 

3.19 

มาก 

.843 

5. ไม่เคยประสบอุบัตเิหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบตัิเหตใุนห้องสมดุไทย
คิด 

53 

(34.0) 

34 

(21.8) 

22 

(14.1) 

34 

(21.8) 

13 

(8.3) 

0 

(0) 

2.51 

น้อย 

1.370 

ด้านทรัพยากรห้องสมดุและส่ือการเรียนรู ้
1. หนังสือในห้องสมุดมีพอสําหรับ
ทุกคน 

75 

(48.1) 

53 

(34.0) 

23 

(14.7) 

4 

(2.6) 

1 

(0.6) 

0 

(0) 

3.26 

มาก 

.851 

2. หนังสือน่าอ่าน ทันสมัย 69 

(44.2) 

54 

(34.6) 

25 

(16.0) 

7 

(4.5) 

1 

(0.6) 

0 

(0) 

3.17 

มาก 

.903 

3. หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง 
ไม่ฉีกขาด 

28 

(17.9) 

61 

(39.1) 

43 

(27.6) 

19 

(12.2) 

5 

(3.2) 

0 

(0) 

2.56 

มาก 

1.023 

4. คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมีพอ
สําหรับทุกคน 

18 

(11.5) 

39 

(25.0) 

49 

(31.4) 

42 

(26.9) 

8 

(5.1) 

0 

(0) 

2.10 

น้อย 

1.087 

ด้านบริการและการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
1. เวลาเปิด-ปิดห้องสมดุตรงกับ
เวลาว่าง 

50 

(32.1) 

73 

(46.8) 

23 

(14.7) 

8 

(5.1) 

2 

(1.3) 

0 

(0) 

3.03 

มาก 

.890 

2. กิจกรรมที่ห้องสมุดสนุกสนาน 

น่าสนใจ 

66 

(42.3) 

62 

(39.7) 

18 

(11.5) 

10 

(6.4) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.17 

มาก 

.876 

3. ห้องสมุดจัดกิจกรรมบ่อยๆ 

 

44 

(28.2) 

66 

(42.3) 

35 

(22.4) 

10 

(6.4) 

1 

(0.6) 

0 

(0) 

2.91 

มาก 

.904 
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ประเด็นการสํารวจความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

X  S.D. 

มากที่สุด 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

มาก 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

น้อย
ที่สุด 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้/ไม่มี
บริการ 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่ตอบ 

 

 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
4. การยืม-คืนหนังสือเป็นเรื่อง
ง่ายๆ 

54 

(34.6) 

53 

(34.0) 

21 

(13.5) 

19 

(12.2) 

9 

(5.8) 

0 

(0) 

2.79 

มาก 

1.206 

n = 156 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการให้บริการสูงสุดแต่ละด้าน  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจของเด็กผู้ใช้บริการห้องสมุดไทยคิดด้านบุคลากร
มากที่สุดในประเด็น เจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ถ้าสงสัย เช่น หาหนังสือไม่เจอ  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
เดินมาดูแลบ่อยๆ และ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ตามลําดับ 

ด้านอาคารสถานที่และบรรยากาศมากที่สุดในประเด็น ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ หรือ มี
เพื่อนเจออุบัติเหตุในห้องสมุดไทยคิด รองลงมาคือ ใช้เวลาน้อยในการเดินทางมาห้องสมุดหรือ
สามารถเดินทางมาเองได้  และห้องสมุดอากาศไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป มีต้นไม้สวยงาม ตามลําดับ 

ด้านทรัพยากรห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็น  คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมี
พอสําหรับทุกคน รองลงมาคือ หนังสือและคอมพิวเตอร์ไม่พัง ไม่ฉีกขาด และหนังสือน่าอ่าน
ทันสมัย ตามลําดับ และด้านบริการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดในประเด็นการยืมคืน
หนังสือเป็นเรื่องง่าย ๆ รองลงมาคือ ห้องสมุดจัดกิจกรรมบ่อยๆ  และเวลาเปิด-ปิดห้องสมุดตรงกับ
เวลาว่าง  ตามลําดับ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิด 

 

ตารางที่  4   จํานวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับการมองตนเองและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิดของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
1. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้อยากมาห้องสมุด
บ่อยๆ 

135 

(86.5) 

21 

(13.5) 
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ประเด็นการมองตนเอง ความเห็นต่อข้อความ 

เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 

(ร้อยละ) 
2. เกมและสื่อในคอมพิวเตอร์สนุก ทําให้อยากมา
ห้องสมุดบ่อย ๆ 

100 

(64.1) 

56 

(35.9) 

3. มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้ชอบอ่านหนังสือ
มากขึ้น 

129 

(82.7) 

27 

(17.3) 

4. อ่านหนังสือสนุกกว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือดู
ทีวี 

103 

(66.0) 

53 

(34.0) 

5. พ่อแม่ ผู้ปกครองเคยมาห้องสมุดด้วยกัน 66 

(42.3) 

90 

(57.7) 

6. เคยนํากิจกรรมที่ทําในห้องสมุดไทยคิดกลับไป
ทําที่บ้านหรือโรงเรียน 

92 

(59.0) 

64 

(41.0) 

7. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้มีความคิดหรือไอเดีย
ใหม่ๆ มากขึ้น 

134 

(85.9) 

22 

(14.1) 

8. กิจกรรมหรือหนังสือทําให้กล้าคิด กล้าทํา กล้า
แสดงออก เช่น การถามคุณครูและตอบคําถามใน
ห้องเรียน 

116 

(74.4) 

40 

(25.6) 

n =156 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายหลังการใช้ห้องสมุดไทยคิดเห็นด้วยในประเด็น มีห้องสมุดแล้วทําให้อยากมาห้องสมุดบ่อยๆ 
มากที่สุด คิดเปฯ็ร้อยละ 86.5 รองลงมา กิจกรรมหรือหนังสือทําให้มีความคิดหรือไอเดียใหม่ๆ มาก
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.9 และ มีห้องสมุดไทยคิดแล้วทําให้ชอบอ่านหนังสือมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
82.7ตามลําดับ 

ส่วนในประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในประเด็น พ่อแม่ผู้ปกครอง
เคยมาห้องสมุดด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รอลงมา เกมและสื่อในคอมพิวเตอร์สนุก ทําให้อยาก
มาห้องสมุดบ่อย ๆ คิดเป็นร้อยละ 35.9 และ อ่านหนังสือสนุกกว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือดูทีวี 
ร้อยละ 34 ตามลําดับ 
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4. ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ 
จากการศึกษา พบว่า มีข้อเสนอแนะเชิงข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณะกรรมการ

ห้องสมุดที่จะพัฒนาห้องสมุดไทยคิด ดังนี้  
4.1 ข้อเสนอแนะต่อ TK Park  

ความคาดหวังเชิงเป้าหมาย: อยากให้เด็กได้แหล่งเรียนรู้ที่ดีเหมาะสม และสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ร่วมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเรียนรู้อย่างไร้พรหมแดน ผ่านโลกทาง
อินเตอร์เน็ต โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร ในประเด็นต่างๆ ได้แก่  
- ควรจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับห้องสมุด เช่น การ

อบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/การออกแบบกิจกรรมสําหรับเด็ก การอบรมความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก การให้บริการกับเด็กอย่างสม่ําเสมอ การจัดทําแผน 
ฯลฯ โดยการสนับสนุนของ TK PARK   

ข้อเสนอแนะห้องสมุดไทยคิด จ.เชียงใหม่และภาคี 
ความคาดหวังสู่ความยั่งยืน: ห้องสมุดไทยคิดเป็นของประชาชน ชุมชนเป็นเจ้าของ จึงจะ

ทําให้ห้องสมุดไทยคิดมีความยั่งยืน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ควรจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่ห้องสมุดไทยคิด เนื่องจากปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

และไม่สามารถจะอยู่ประจําที่ห้องสมุดเด็กได้ จะต้องมีการหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนกันไป
ดูแลห้องสมุดเด็ก 

2. พัฒนาระบบสื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตามความสนใจของเด็ก เช่น 
VCD, Internet, หนังสือต่างๆ และควรจะเพิ่มอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับ
เด็ก เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ จอโปรเจคเตอร์สําหรับฉายหนัง หรือการ์ตูน ฯลฯ 
ตลอดจนพัฒนารูปแบบสื่อที่มีความหลากหลายเพิ่มเติม เช่น หนังสือสําหรับเด็ก ประเภท 
pop-up เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ให้มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 

3. ขยายฐานอายุในการให้บริการ กล่าวคือ จากจุดเริ่มต้นของการมีห้องสมุดไทยคิด เพื่อ
กลุ่มเป้าหมายเด็กเป็นหลัก ชุมชนต้องการอยากให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเป็นส่วนการใช้
ประโยชน์ เป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแก่ ผู้สูงอายุ วัยรุ่น ผู้ใหญ่ แบบครบวงจร ตามความ
สนใจของแต่ละช่วงวัยในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนพบว่า มีกลุ่มเยาวชนช่วงวัยรุ่น
ตอนต้นเข้ามาใช้บริการร่วมกับเด็ก 0-12 ปี จึงควรจะมีการขยายฐานอายุ และจัดสรร
หนังสือที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเยาวชนในช่วงวัยท่ีต้องการขยายฐานร่วม
ด้วย 
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4. เพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ําด่ืม อาหารว่าง โดยเด็กสามารถใช้บริการได้อย่างอิสระ เพราะ
อุปนิสัยเด็กคือ ชอบรับประทานขนมและน้ํา ขณะอ่านหนังสือ จะเป็นการสนับการอ่านได้
อีกทางหนึ่ง 

5. พัฒนาพื้นที่แวดล้อมห้องสมุดเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศในการอ่านหรือสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้ามาใช้บริการ เช่น เพิ่มโต๊ะเก้าอ้ี มีของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ ฯลฯ  

- การกระตุ้นและดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจการของห้องสมุดไทยคิดเป็นหลัก ต้ังแต่ร่วมรับผิดชอบ ร่วมวางแผนงาน ร่วม
ดําเนินงาน กล่าวคือ ผลักดันเป็นแผนงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ดึงผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการวางแผนงาน
เกี่ยวกับห้องสมุดเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และตระหนัก
รู่รับผิดชอบร่วมกัน  

- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับห้องสมุดไทยคิด เช่น ร่วมมือโรงเรียนอนุบาลที่มี
กลุ่มเป้าหมายของห้องสมุดไทยคิด เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างเสริมพฤติกรรมรัก
การอ่าน และสร้างวินัยในการใช้ห้องสมุด ตลอดจนหนุนเสริมความรู้ให้กับ
บรรณารักษ์ด้านของการจัดทําห้องสมุดเด็ก ฯลฯ 
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บทที่ 3 

บทวิเคราะห์การบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิด ระยะที่ 1 

 

  

ในบทนี้จะวิเคราะห์ (1) การบริหารจัดการโครงการห้องสมุดไทยคิดระยะที่ 1 โดยอาศัย
ตารางวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดภายใต้กรอบประเด็น PDCA เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน 
พร้อมนําเสนอบทวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการท้ายตาราง (2) การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน
และปัจจัยอุปสรรคในภาพรวมโดยอาศัยตารางวิเคราะห์ปัจจัย พร้อมบทวิเคราะห์ท้ายตาราง และ 
(3) การวิเคราะห์แนวทางการสร้างความสําเร็จของโครงการโดยอาศัยแผนที่ผลลัพธ์ (outcome 

mapping) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

1.  การวิเคราะห์ตามกรอบ PDCA
7
 

จังหวัด 

 

                ประเด็นการประเมิน 

จังหวัด 

สิงห์บุรี 
 

สระบุรี 
 

ขอนแก่น 

 

ร้อยเอ็ด 

 

เชียงใหม่ 
 

1.การวางแผน  
(Planning) 

 P 1)มีการวางแผนงาน เช่น การมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วม 

 

 

 

 

  

 

 

 

P 2) การประเมินสถานการณ์และ
จัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการพัฒนาห้องสมุด ที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

P 3) กิจกรรมการเชื่อมโยงนโยบาย
ผู้นํา/คณะกก.บริหารที่สําคัญและ
เชื่อมโยงกับบริบทและศักยภาพพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  การประเมินระดับคะแนน Ranking ต่อไปนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบว่าห้องสมุดไทย

คิดที่ใดดีกว่า หรือ ด้อยกว่าที่ใด  เพราะห้องสมุดไทยคิดแต่ละแห่งมีปัจจัยสนับสนุนที่แตกต่างกัน เพียงแต่
ต้องการนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น และการ Ranking นี้ไม่มีผลต่อการได้รับ หรือ ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆต่อ
โครงการ อนึ่งมีเพียง           จ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ดเท่านั้นที่การ Ranking ผ่านการหารือจากพื้นที่แล้ว ส่วน 
จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี และ จ.เชียงใหม่ อาศัยการวิเคราะห์และตีความจากนักวิจัย 
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จังหวัด 

 

                ประเด็นการประเมิน 

จังหวัด 

สิงห์บุรี 
 

สระบุรี 
 

ขอนแก่น 

 

ร้อยเอ็ด 

 

เชียงใหม่ 
 

P 4) บุคลากรและโครงสร้างการ
มอบหมายหน้าที่ในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 5)มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจและ
บทบาทหน้าที่ที่คาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.การให้บริการ 
(Doing) 
 D 1)กระบวนการคัดเลือกหนังสือ  
สื่อและอุปกรณ์ ,กลุ่มเนื้อหาของสื่อที่
มีอยู่สอดคล้องกับช่วงวัยหรือ
พัฒนาการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 2)การให้บริการหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย 
ปริมาณการยืม/คืน และผลสะท้อน
ความเพียงพอของหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D 3)การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
หรือสร้างนิสัยรักการอ่านที่เชื่อมโยง
กับบริบทและศักยภาพพื้นที่ ประเภท
และจํานวนกิจกรรมรวมถึง
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและผล
การดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 4)การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเกี่ยวข้อง 
เอกชน รัฐและท้องถิ่น  การสร้าง
สัมพันธ์ภาพในครอบครัว รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากร เช่น บรรณารักษ์ 
เหมาะสมตามแผน 
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จังหวัด 

 

                ประเด็นการประเมิน 

จังหวัด 

สิงห์บุรี 
 

สระบุรี 
 

ขอนแก่น 

 

ร้อยเอ็ด 

 

เชียงใหม่ 
 

D 5)การสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมดึงดูดให้เด็กเยาวชน
เข้าร่วม  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.การบริหารจัดการภายใน 

ห้องสมุด(Checking)  
C 1)มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลภายใน,การเก็บข้อมูลเพื่อ
การติดตามและประเมินผลเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

   

 

C 2)การจัดการงบประมาณและมีการ
ดูแลรักษา(Maintenance)เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
สม่ําเสมอ 

 

 

 

 

   

 

C 3) การสื่อสารภายในและภายนอก
จากผลการติดตามภายใน 

 

 

 

 

   

 

C 4)มีการนิเทศติดตามผลงาน
ภายในและจากส่วนกลาง(TK Park)
เหมาะสม  

 

 

    

 

C 5)ผลต่อการพัฒนาการและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ที่มีพัฒนาการ(Action) 
A 1)มีข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อพัฒนา
ระบบ  กระบวนการ ผลผลิตหรือ
นวัตกรรมต่างๆเป็นทางการอันเป็นผล
มาจากการติดตามตรวจสอบ 
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จังหวัด 

 

                ประเด็นการประเมิน 

จังหวัด 

สิงห์บุรี 
 

สระบุรี 
 

ขอนแก่น 

 

ร้อยเอ็ด 

 

เชียงใหม่ 
 

A 2)มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดี
ขึ้นตามข้อเสนอ  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A 3)มีการกําหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานการทํางานใหม่ที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

   

 

A 4)มีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา
หรือปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 

 

 

 

 

   

 

 

A 5)มีการสรุปบทเรียน การเป็น
ต้นแบบ สร้างเครือข่าย หรือเพื่อการ
ขยายผลรูปแบบ 

 

 

 

 

 

   

 

ค่าเฉลี่ยรายจังหวัด 3.10 4.30 2.65
8
 2.50 3.95 

  

โดยภาพรวมของการบริหารจัดการโครงการห้องสมุดไทยคิดระยะที่ 1 พบว่า ด้านการ
ให้บริการของห้องสมุดเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนรู้และรักการอ่านของเด็ก แสดงให้เห็นว่า
การให้ความส าคัญในการให้บริการทั้งในกระบวนการคัดเลือกหนังสือ  สื่อและอุปกรณ์ ,กลุ่ม
เนื้อหาของสื่อที่มีอยู่สอดคล้องกับช่วงวัยหรือพัฒนาการ,  การให้บริการหนังสือ สื่อและอุปกรณ์
เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณการยืม/คืน และผลสะท้อนความเพียงพอของหนังสือ สื่อและอุปกรณ์, 
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือสร้างนิสัยรักการอ่านที่เชื่อมโยงกับบริบทและศักยภาพพื้นที่ 
ประเภทและจ านวนกิจกรรมรวมถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและผลการด าเนินงาน, การมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเกี่ยวข้อง เอกชน รัฐและท้องถิ่น   การสร้างสัมพันธ์
ภาพในครอบครัว รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เช่น บรรณารักษ์ เหมาะสมตามแผน และการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดึงดูดให้เด็กเยาวชนเข้าร่วม เป็นประเด็นที่ห้องสมุดควรให้ความ
สนใจ เน่ืองจากสามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้ามาใช้บริการห้องสมุด 

                                                 
8
 กรณีห้องสมุดไทยคดิ จ.ขอนแกน่การระดับคะแนนการประเมินทีป่รากฎอยู่ในรายงานวจิัยฉบับนี้เป็น

การประเมินในชว่งระหว่างรอยตอ่ของการดําเนินงานเพราะในขณะนี้ห้องสมุดไทยคดิ จ.ขอนแกน่อยู่ช่วงหยุด
ให้บริการทําให้การประเมินที่ออกมาอยู่ในระดับที่ไม่สงูนัก 
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ประเมินระดับค่าเฉลี่ยภาพรวมของห้องสมุดไทยคิดของทั้ง 5 

จังหวัดพบว่า จังหวัดสระบุรี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดร้อยเอ็ด ตามลําดับ ซึ่งทุกจังหวัดมีการวางแผน วางเป้าหมายและ
แผนการพัฒนา รวมถึงการให้บริการอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของการบริหาร
จัดการภายในห้องสมุดและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ ยังมีความแตกต่างกันอยู่มาก 
ดังนั้น จึงทําให้แต่ละจังหวัดมีระดับค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน 

 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคในภาพรวม 

 

จังหวัด 

 

                ปัจจัยสนับสนุน 

จังหวัด 

สิงห์บุรี 
 

สระบุรี 
 

ขอนแก่น 

 

ร้อยเอ็ด 

 

เชียงใหม่ 
 

กลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน ผู้ใช้บริการมีทั้งเด็ก
เล็ก เด็กโต และผู้ปกครอง 

     

การได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและ
งบประมาณต่อเนื่องจากเอกชน อปท. ภาค
ประชาชน 

  (เคยมีใน
อดีต) 

(เคยมีใน
อดีต) 

 

ผู้บริหารทุกระดับมีความต้ังใจ เอาจริงเอาจังในการ
สนับสนุนห้องสมุด 

  (เคยมีใน
อดีต) 

-  

บรรณารักษ์มีความเข้าใจพัฒนาการเด็ก และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

-  - -  

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ห้องสมุด/เป็นแหล่งเรียนรู้ 

-  -  - 

สถานที่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้      

มีการบูรณาการกับภูมิปัญญาและ/หรือบริบทพื้นที่  - - - - 

 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานโครงการห้องสมุดไทยคิดระยะที่ 1 พบว่า ทุกพื้นที่มีปัจจัย
ด้านกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน ผู้ใช้บริการมีทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ปกครอง และห้องสมุดไทย
คิดเป็นสถานที่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งสนับสนุนให้โครงการฯดํารงอยู่จนถึงปัจจุบัน 
ในขณะที่ประเด็นการได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและงบประมาณต่อเนื่องจากเอกชน อปท. 
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ภาคประชาชน ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนอีกประการหนึ่งของโครงการฯแต่บางพื้นที่ (จ.ร้อยเอ็ดและจ.
ขอนแก่น) ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาคีที่เกี่ยวข้อง  

ในขณะที่จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน อปท. ภาคประชาชน คือ  จ.สิงห์บุรี จ.
สระบุรี และ จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนแหล่งทุน เทศบาล และภาคีชุมชน
อย่างมาก ทําให้ห้องสมุดไทยคิดยังคงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นผู้บริหารทุกระดับให้ความสนใจ เอาจริงเอาจังในการสนับสนุนการดําเนิน
โครงการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญโดยเฉพาะที่จ.สิงห์บุรี จ.เชียงใหม่และจ.สระบุรี  

อีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การบูรณาการกับภูมิปัญญาและบริบทพื้นที่ เพราะมีเพียง จ.
สิงห์บุรีเท่านั้นที่ดําเนินการอย่างเด่นชัดในแง่การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ภายใต้บริบท
ของโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมจัดกิจกรรมวิชาการต่างๆ ภายในห้องสมุด 

 

 

จังหวัด 

 

                ปัจจัยอุปสรรค 

จังหวัด 

สิงห์บุรี 
 

สระบุรี 
 

ขอนแก่น 

 

ร้อยเอ็ด 

 

เชียงใหม่ 
 

การให้บริการไม่ต่อเนื่อง - -  - - 

ผู้บริหารไม่สนับสนุนการดําเนินงานเท่าที่ควร - -  -  

การขาดบุคลากรประจําในการให้บริการ และไม่ได้
รับการส่งเสริมทักษะการทํางานกับเด็กและเยาวชน 

 -  -  

การขาดการถอดบทเรียน สรุปผลการดําเนินงาน      

การขาดการสนับสนุนจาก TK Park ส่วนกลาง       

สื่ออุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือเสียหาย      

สถานที่ไม่เอ้ืออํานวย เช่น ขนาดเล็ก อากาศร้อน - - -  - 

การไม่มีการบูรณาการกับภูมิปัญญาและบริบทพื้นที่
เท่าที่ควร 

     

 

โครงการห้องสมุดไทยคิดมีปัจจัยหลายด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการ ปัจจัย
อุปสรรคหลักๆ ที่มีผลต่อทุกพื้นที่ ได้แก่ การขาดการถอดบทเรียน สรุปผลการดําเนินงาน การขาด
การสนับสนุนจาก TK Park ส่วนกลาง และการไม่มีการบูรณาการกับภูมิปัญญาและบริบทพื้นที่
เท่าที่ควร เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นของทุกพื้นที่ อนึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ 
สํานักงานอุทยาการเรียนรู้ พบว่า ในประเด็น การขาดการสนับสนุนจาก TK Park ส่วนกลาง ที่เป็น
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อุปสรรคของโครงการนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ทางสํานักงานอุทยาการเรียนรู้ได้กําหนดบทบาทของ
หน่วยงานตนเองออกเป็น (1) จัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดต้ังและการดําเนินการห้องสมุด
ไทยคิด (2)จัดทําแบบแปลนมาตรฐาน สามารถนําไปออกแบบปรับใช้กับพื้นที่ต่างๆ ได้ทันที 
(3)กําหนดคุณสมบัติจําเป็นของวัสดุครุภัณฑ์บางรายการ (4) อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการ
ห้องสมุดมีชีวิตแก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
บริหารจัดการห้องสมุดเด็ก (5) การคัดเลือกหนังสือและสื่อ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้ ให้แก่บรรณารักษ์ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ (6)แบ่งปันสื่อการเรียนรู้ของ TK Park 

(7) เป็นผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา (8) ติดตามผลการทํางาน เยี่ยมเยียน และประเมินผลโครงการ 
(เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารจัดการ “ห้องสมุดไทยคิด” โดย วัฒนชัย วินิจจะกุล) การ
กําหนดบทบาทของ สํานักงานอุทยาการเรียนรู้ ได้จัดวางบทบาทการทํางานไว้ในลักษณะที่เป็น
ผู้สนับสนุนการดําเนินงาน ในขณะที่ห้องสมุดไทยคิดแต่ละพื้นที่ต้องการการเป็นผู้สนับสนุนทั้งการ
ดําเนินงาน การประสานงาน และการให้บริการ เช่น ต้องการงบประมาณ ต้องการการติดตาม
อย่างใกล้ชิด กล่าวได้ว่า ประเด็นตรงนี้เป็นความคลาดเคลื่อนของความเข้าใจของพื้นที่ที่มีต่อ
สํานักงาน   อุทยานการเรียนรู้ ดังนั้นการพัฒนาโครงการในระยะต่อไปจึงควรสร้างการยอมรับ
ร่วมกันและชี้แจงเป้าหมาย/บทบาทของหน่วยงานทั้งสองอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความคลาด
เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้อีก  

ส่วนปัจจัยอุปสรรคที่เหลือเป็นปัจจัยอุปสรรคของแต่ละพื้นที่ เช่น การให้บริการไม่ต่อเนื่อง 

ผู้บริหารไม่สนับสนุนการดําเนินงานเท่าที่ควร การขาดบุคลากรประจําในการให้บริการ และไม่ได้
รับการส่งเสริมทักษะการทํางานกับเด็กและเยาวชนและสถานที่ไม่เอ้ืออํานวย เช่น ขนาดเล็ก 
อากาศร้อน   
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บทที่ 4 

บทสรุป 

 

 คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ภาพรวมของการบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิด ระยะที่ 1 ซึ่ง
แสดงเป็นแผนภาพ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

C 5 : อพ /
พ อ

 

พ 

 D 1 : ค อ อ/ อ 

 D 2 : อ อ
อ ์  

 

พ /  

A 5 :  ็  
ค อ  อ พอ

 

 
 D 3 : อ

อ อ
พพ   

 D 5 : 

พ อ  

1. / 

  

2.

ค  

 P 3 : อ
 /ค .

พพ  

  P 4 : ค ค
อ อ ค์  

 P 1 : / ้ ์  

 P 2 : ์  ฐ อ พอ
พ อ  อ ค อ  

 C 1 : ็
อ อ  

 A 3 :  ้ อ ฐ  
 

 C 2 : 
ค อ ออ ์  

 C 4 : 

(TK Park)  

 A 4 : ้อ ัญ  อ ัญ
อ  

 A 2 : 
อ อ 

 

พ  

 P 5 : พ ค อ อ  
อ ค อ ค  

 D 4 : พ ค   ์ 
 

 

ค อ ค์  

 C 3 : อ อ
 

  A 1 :  อ อ พอพ    

พ ค อ / ค  

 D 4 : อ อ   
ค อ   ค อ  อ  

ฐ อ   อ ค  

3. อ ค์  



 

164 

 

ค าอธิบาย 

- การวางแผน (Planning) ได้แก่  
P1 = มีการวางแผนงานอย่างไรเช่น การมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วม 

P2 = การประเมินสถานการณ์และจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาห้องสมุด ท่ี
สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงานมีประเด็นการจัดเก็บข้อมูลเรื่องอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไร 

P3 = กิจกรรมการเชื่อมโยงนโยบายผู้นํา/คณะกก.บริหารที่สําคัญและเชื่อมโยงกับบริบทและ
ศักยภาพพื้นที่ 
P4 = บุคลากรและโครงสร้างการมอบหมายหน้าที่ในองค์กรเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่หรือ 

P5 = มีแผนการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่คาดหวัง 

- การให้บริการ (Doing) ได้แก่ 
D1 = กระบวนการคัดเลือกหนังสือ  สื่อและอุปกรณ์ กลุ่มเนื้อหาของสื่อที่มีอยู่สอดคล้องกับช่วงวัย
หรือพัฒนา 

D2 = การให้บริการหนังสือ สื่อและอุปกรณ์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายใดบ้าง ปริมาณการยืม/คืน และ
ผลสะท้อนเป็นอย่างไร จํานวนหนังสือ สื่อและอุปกรณ์ เพยีงพอหรือไม่ 
D3 = การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หรือสร้างนิสัยรักการอ่านที่เชื่อมโยงกับบริบทและศักยภาพ
พื้นที่ ประเภทและจํานวนกิจกรรมอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและผลเป็นอย่างไร 

D4 = การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเก่ียวข้อง เอกชน รัฐและท้องถิ่น มี
บทบาทและสนับสนุนอะไรอย่างไรบ้าง การสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว รวมถึงการพัฒนา
บุคลากร เช่น บรรณารักษ์ เหมาะสมตามแผน 

D5 = การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดึงดูดให้เข้าร่วม  
- กระบวนการบริหารจัดการภายในห้องสมุด (Checking) ได้แก่ 

C1 = มีระบบการติดตามและประเมินผลภายใน มีการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล
เป็นระบบต่อเนื่อง 

C2 = การจัดการงบประมาณและมีการดูแลรักษา (Maintenance) เครื่องมืออุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้สม่ําเสมอ 

C3 = การสื่อสารภายในและภายนอกจากผลการติดตามภายใน 

C4 = มีการนิเทศติดตามผลงานภายในและจากส่วนกลาง (TK Park) เหมาะสม 

C5 = ผลต่อการพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีพัฒนาการ (Action) ได้แก่  
A1 = มีข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ กระบวนการ ผลผลิตหรือนวัตกรรมต่างๆ เป็นทางการ
อันเป็นผลมาจากการติดตามตรวจสอบ 
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A2 = มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามข้อเสนอ 

A3 = มีการกําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการทํางานใหม่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

A4 = มีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําหรือปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น 

A5 = มีการสรุปบทเรียน การเป็นต้นแบบ สร้างเครือข่าย หรือเพื่อการขยายผลรูปแบบ 

 

บทวิเคราะห์สรุป 

 คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์เชิงประยุกต์มาเป็นกรอบในการ สรุปผลการ
ศึกษาวิจัยและประเมินผลการดําเนินงาน ดังรายละเอียดในแผนภาพ โดยได้แบ่งกรอบประเด็น
หลักในการวิเคราะห์ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การให้บริการและการดําเนินงาน (2) การบริหาร
โครงการ และ (3) การบริหารองค์กร โดยทั้ง 3 ประเด็น มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กในฐานะผู้ใช้บริการ  ซึ่งในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การให้บริการและการด าเนินงาน 

อาจกล่าวได้ว่าในประเด็นนี้เป็นจุดแข็งโครงการห้องสมุดไทยคิดเลยก็ว่าได้ เนื่องจาก
ห้องสมุดทุกแห่งล้วนให้ความสําคัญกับการให้บริการ ทุ่มเทพลังและทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ใช้บริการ เช่น กระบวนการคัดเลือกหนังสือ  สื่อและอุปกรณ์  การให้บริการหนังสือ สื่อและ
อุปกรณ์เรียนรู้  และที่สําคัญการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดึงดูดให้เข้าร่วม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการให้บริการของห้องสมุดซึ่งมีผลทางตรงต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น เด็กและเยาวชนสนใจการอ่านมากขึ้น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และมีระเบียบวินัยมากขึ้น มีผลต่อการกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก มาก
ข้ึน9  

ทั้งนี้และทั้งนั้นประเด็นการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และรักการอ่านของห้องสมุดแต่ละ
แห่งพบข้อน่าสนใจดังนี้ ห้องสมุดไทยคิด จ. สระบุรีออกแบบกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเด็ก ห้องสมุดไทยคิด จ.สิงห์บุรีใช้การผสมผสานกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดเข้าไว้กับ
กิจกรรมของโรงเรียน  เป็นต้น ในขณะที่ห้องสมุดแห่งอ่ืนๆก็ไดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่
บ้าง ทว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกพื้นที่ ยกเว้น ห้องสมุดไทยคิด จ.สระบุรี ยังไม่มีความหลากหลาย
และขาดความต่อเนื่องเป็นกระบวนการ 

อย่างไรก็ดี ประเด็นการให้บริการนี้ก็มีข้อที่ยังต้องได้รับการหนุนเสริมโดยเฉพาะใน
ประเด็นการพัฒนากลไกเครือข่าย/ภาคีการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการพัฒนา
รูปแบบและการขยายผลซึ่งอยู่ในส่วนการให้บริการด้วยเช่นกัน คณะผู้วิจัยพบว่าทั้งสองประเด็นใน
                                                 

9
  กรุณาดูรายละเอียดทัง้ในขอ้มูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชงิปริมาณโดยเฉพาะส่วนท่ี 3 ประเด็น

เกี่ยวกับการมองตนเองและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายหลังจากการใช้ห้องสมุดไทยคิด 
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ทุกพื้นที่ต้องได้รับการหนุนเสริมทั้งหน่วยงานที่ปรึกษา TK Park และ หน่วยงานในพื้นที่เช่น อบต. 
เทศบาล แหล่งทุนต่างๆที่สนับสนุนห้องสมุดไทยคิด 

2. การบริหารโครงการ  
การบริหารโครงการห้องสมุดไทยคิดเป็นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินงานและพัฒนาโครงการ

ในระยะยาว อาจกล่าวได้ว่า หากโครงการห้องสมุดไทยคิดมีความสําเร็จอย่างสูงในประเด็นการ
ให้บริการและผลทางบวกต่อเด็กและเยาวชนผู้ใช้บริการ ทว่าการบริหารโครงการนั้นกลับไม่พบว่า
ห้องสมุดไทยคิดในแต่ละแห่งสร้างหรือพัฒนาระบบบริหารโครงการเพื่อนําสู่ความยั่งยืนของ
โครงการมากนัก ประกอบกับส่วนกลาง TK Park เองก็มีบทบาทเพียงผู้ริเริ่ม ผู้ประสานงานและ
ประสานทรัพยากรโครงการ ในระยะต้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ในส่วนของการบริหารโครงการเริ่มต้ังแต่
กระบวนการวางแผนงาน เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วม การแสวงหาเครือข่ายและการเชื่อมโยง
กับบริบทเชิงพื้นที่ที่ห้องสมุดแต่ละแห่งยังทําได้ไม่ดีนักเพราะโครงการห้องสมุดไทยคิดมีรูปแบบที่
ตายตัวอาจมีส่วนที่ละเลยประเด็นความสอดรับกับพื้นที่แม้แต่ประเด็นการสร้างระบบการจัดการ
งบประมาณ ระบบการติดตามประเมินผล ระบบการนิเทศงานจากส่วนกลาง และระบบการ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ ทั้งสี่ระบบนี้ต้องมีการจัดการ เช่น 
ต้องให้ความสําคัญระบุไว้ในแผนบริหารงานขององค์กร หรือ มีการกําหนดกลไกรองรับที่ชัดเจน 
ทว่าในความเป็นจริงมีเพียง ห้องสมุดไทยคิด จ.สระบุรีที่ระบุการพัฒนาระบบทั้งงบประมาณ การ
ติดตามภายในไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพุกร่าง ปี พ.ศ. 2552 – 2554 ในขณะที่ห้องสมุด
อ่ืนๆยังไม่ได้กําหนดชัดเจน มีบางแห่งให้ห้องสมุดไทยคิดเป็น “งานฝาก” ในภารกิจประจําโดย
จัดสรรงบประมาณบริหารจัดการ การจัดวางกําลังคนจํานวนน้อยซึ่งยังไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ดังนั้น ในประเด็นการบริหารโครงการห้องสมุดไทยคิดจึงมีความน่าเป็นห่วงต่อการพัฒนา
โครงการในระยะยาว รวมไปถึงความยั่งยืนของโครงการซึ่งหากส่วนกลาง TK Park หรือ แหล่งทุน
สนับสนุนลดการสนับสนุนลงไปย่อมส่งผลกระทบอย่างสูงต่อโครงการห้องสมุดไทยคิดของแต่ละ
พื้นที่อย่างแน่นอน 

3. การบริหารองค์กร 
แม้ว่าการบริหารองค์กรจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นการ

บริหารองค์กรที่สัมพันธ์โครงการห้องสมุดไทยคิด กล่าวคือ ประเด็นการมีแผนการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องที่ชัดเจน และการสื่อสารภายในและภายนอกจากผลการ
ติดตามภายในกรณีนี้หากองค์กรในมีแผนการพัฒนาบุคลากรและมีกิจกรรมที่เป็นการพัฒนา
บุคลากรจริง เช่น การพัฒนาบรรณารักษ์ การส่งบรรณารักษ์ไปศึกษาดูงาน การจัดอบรม
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บรรณารักษ์โดย TK Park อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและนําไปสู่การพัฒนาองค์กร 

 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยติดตามผลห้องสมุดไทยคิด ระยะที่ 1 มีข้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป ดังต่อไปนี ้
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อส านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
1. สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ควรพิจารณาการสนับสนุนการนิเทศงาน และ

ฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านกับเด็กเยาวชน รวมถึงการบริหาร
จัดการห้องสมุดไทยคิดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้การสนับสนุนในการทํากิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของห้องสมุดในแง่งบประมาณ และเทคนิคความรู้ 

2. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ควรสร้างระบบการติดตามความต่อเนื่อง และเป็น
การประเมินแบบสองทาง กล่าวคือ เป็นการเปิดโอกาสให้พื้นที่ได้สะท้อนข้อมูลกลับ เพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของห้องสมุดไทยคิดร่วมกัน  หรือ อาจใช้การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สื่อสารกับพื้นที่ เช่น ใช้การอีเมล์ การสร้างเว็ปไซต์ /ชุมชนออนไลน์เพื่อการรับฟังความ
คิดเห็นระหว่างกัน 

3. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ควรการจัดกิจกรรมและติดต่อสื่อสารกับห้องสมุด
เป็นประจ า และควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้บริหารและ
บรรณารักษ์ในการให้บริการห้องสมุดของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายหรือสถาบันการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
สนับสนุนบุคลากรอย่างต่อเน่ืองทุกระดับ 

4. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ควรบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการอ่านกับ
หน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น ส านักส่งเสริมและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, กระทรวงศึกษาธิการ  

5. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ควรผสมผสานแนวคิดเร่ืองพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กและเยาวชนมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน 

6. ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ควรพิจารณาเร่ืองการขยายฐานอายุในการให้บริการ 
กล่าวคือ จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ห้องสมุดไทยคิด เป็นห้องสมุดเด็ก แต่อย่างไรก็
ตาม จากการศึกษา พบว่า มีผู้ใช้บริการที่หลากหลาย ดังนั้นจึงควรขยายพื้นที่เพิ่มเป็นส่วน
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การใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแก่ ผู้สูงอายุ วัยรุ่น ผู้ใหญ่ แบบครบวงจร ตาม
ความสนใจของแต่ละช่วงวัย  

 

 

ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการห้องสมุดไทยคิดแต่ละพื้นที่ 
1. ห้องสมุดไทยคิดควรมีความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ 

ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และควรเป็นความร่วมมือและการ
สนับสนุนระยะยาว 

2. ห้องสมุดไทยคิดควรมีการสร้าง และพัฒนาแผนการด าเนินงานและแผนพัฒนาบุคลากรเข้า
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. ห้องสมุดไทยคิดควรมีการจัดท าฐานข้อมูลการใช้บริการห้องสมุด เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ระบบการให้บริการในระยะยาว 

4. ห้องสมุดไทยคิดควรมีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปในกิจกรรมส าหรับเด็ก  
5. ห้องสมุดไทยคิดควรจัดสรรบรรณารักษ์ที่มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก และมี

ทักษะในการท างานกับเด็ก 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ที่สร้างสรรค์สู่
ผลลัพธ์ เช่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถสร้างนิสัยรักการอ่าน การรู้เท่าทันสื่อและ
สังคม การสร้างค่านิยมพฤติกรรม ฯลฯ 

2. ควรมีการวิจัยประเมินผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง เพื่อนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
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