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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงคุณภาพนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา การปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่า
นุ่น ตาบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจากแหล่งสารสนเทศหลากหลาย ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีพหุปัญญาและทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ของการวิจยั ครัง้ นี้จานวน 8 คน ประกอบด้วยผู้อานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูชานาญการ และ
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษ ณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้างด้วยแบบสัมภาษณ์ก่อนและหลังการศึกษาพัฒนาห้องสมุด รวมถึงการดาเนินโครงงานห้องสมุดแปดเหลีย่ ม
ซึ่งเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการลงพืน้ ทีร่ ะหว่างเดือนสิงหาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 การตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธกี ารสามเส้า ผลการวิจยั พบว่าห้องสมุดโรงเรียนแห่งนี้ประสบปั ญหาด้านทรัพยากรห้องสมุด ลักษณะทาง
กายภาพ การใช้เทคโนโลยีในห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และขาดตาแหน่ งบรรณารักษ์ประจา การดาเนินงาน
โครงงานช่วยแก้ไขปั ญหาของห้องสมุดโรงเรียน นาไปสู่การพัฒนาห้องสมุดในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดที่
ดีข้นึ การจัดหาทรัพยากรห้องสมุดที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การสร้างเว็บไซต์ห้องสมุดแปดเหลี่ยมออนไลน์ช่วย
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สร้างทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนทีท่ นั สมัย เป็ นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้กบั โรงเรียนซึ่งช่วยสร้างความสนใจให้กบั นักเรียนในการเข้าใช้หอ้ งสมุด ช่วยปลูกฝั งนิสยั รักการอ่าน ส่งเสริมการ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ครู
คาสาคัญ: ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดสาหรับเด็กปฐมวัย, สภาพปั ญหา, การพัฒนาห้องสมุด
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Abstract
The objective of this qualitative research was to study challenges pertaining to the development
of a school library in Ban Tha Nun school in Krabi Province, Thailand. In the process of this
investigation, the researchers examined and reviewed various sources and applied three theories,
namely: the Intelligence Development Theory, the Theory of Learning, and the Theory of Multiple
Intelligences, in order to establish a conceptual framework and for the purposes of data analysis.
The research consisted of eight key informants, including: the school director, the school's
institutional committee, professional level teachers and the administrative staff, respectively. Relevant
data were then collected through participants’ observations and group discussions, as well as through
semi-structured interviews, using appropriate forms, prior and after the research. The Octagon Library
Project was then implemented as a part of the field work activity from August 2020 to December 2020.
Triangulation methods were used for data analysis and for the purpose of discussions.
The research results revealed that the school’ s library encountered a number of challenges,
including: lack of suitable library materials, inadequate physical environment, lack of appropriate
technology and reading activities, as well as the absence of a fulltime librarian. Thus, the
implementation of the Library’s Project helped to resolve a number of related issues and led to a more
effective and organized library with appropriate library resources for its young users. Building an online
Octagon Library website, as a part of this research, encouraged more technology use as a new method
for reading and learning, and created more interest in using the library in general. This will likely help
to cultivate greater reading habits, support teachers’ instruction, and will assist with teaching activities.
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บทนา
การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานประกอบด้ว ยการศึก ษาซึ่ง จัด ไม่ น้ อ ยกว่ า 12 ปี ก่ อ นระดับ อุ ด มศึก ษา ให้มี
การศึกษาบังคับจานวน 9 ปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปี ท่ี7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พื้นฐานจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน และศูนย์การเรียน (Office of
the National Education Commission, 1999) การจัด การศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ในการพัฒนา
บุคคลให้มคี วามสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็ นคนดี มีวนิ ัย ภูมใิ จในชาติ มี
ทักษะการเรียนรูท้ กั ษะอาชีพ และทักษะชีวติ ทีส่ อดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก โดยต้องพัฒนา ฝึ กฝน
และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่ดี ก่อเกิดเป็ นสมรรถนะที่ตามระดับช่ว งวัย
(New National Educational Act, 2019) ห้องสมุ ด โรงเรีย น เป็ น สถานที่รวบรวมความรู้ และเป็ น แหล่งการ
เรียนรูท้ ใ่ี ห้บริการทัง้ ครู นักเรียนเป็ นหลัก ซึง่ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนทัง้ สิง่ พิมพ์ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ที นั สมัยเพื่อให้ได้ใช้ศกึ ษาค้นคว้าหาความรู้ประกอบการเรียน
การสอนและเป็ นแหล่งสร้างเสริมปั ญญา ความเจริญทุกด้านของผูใ้ ช้บริการ (Phersongsri, 2013)
เด็กปฐมวัยเป็ นวัยทีจ่ ะก้าวเข้าสูก่ ารพัฒนาของชีวติ เด็กจะเริม่ พัฒนาลักษณะความเป็ นตัวของตัวเอง
ให้ความสนใจในสิ่งรอบตัว ดังนั น้ ผู้ป กครองหรือผู้ท่ีทาหน้ า ที่ดูแ ลเด็กวัย นี้ จึงควรเข้า ใจ และยอมรับ ถึง
ลักษณะเฉพาะวัย อย่ า งถูกต้องเพื่อเป็ น การสนับ สนุ น และสามารถดูแลเด็กวัย นี้ ได้อย่ างเหมาะสมซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ของร่างกายจากลักษณะทัวไปหรื
่
อง่ ายๆ ไปสู่ลกั ษณะเฉพาะที่มคี วามซ้าซ้อนมากขึน้
เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในขนาด และการทาหน้าที่ และพัฒนาการก็เป็ นการเปลีย่ นแปลงในโครงสร้างของระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกายอย่างมีทศิ ทาง มีระเบียบ แบบแผนสืบเนื่องกัน รวมทัง้ ด้านอารมณ์สงั คม สติปัญญา เป็ น
การเปลีย่ นแปลงทางด้านคุณภาพเกิดความเพิม่ พูนทักษะ และความสามารถใหม่ ๆ อันเนื่องจากการเรียนรู้ทม่ี ี
จุดมุ่งหมาย หรือเกิดขึน้ จากประสบการณ์ของบุคคล และจากสิง่ แวดล้อมรอบ ๆ ตัว (Chumai, 2016)
สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ได้นิยามความหมายของห้องสมุดโรงเรียน
ไว้ว่า เป็ นสถานทีท่ ม่ี อบสารสนเทศ แนวคิดพืน้ ฐานสูก่ ารทางานอย่างประสบความสาเร็จ โดยห้องสมุดโรงเรียน
ได้บรรจุทกั ษะการเรียนรูร้ ะยะยาว และการพัฒนาด้านความคิดเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเป็ นพลเมือง
ทีด่ มี คี วามรับผิดชอบในสังคม (The International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA,
2019) ส่วนห้องสมุดแห่งชาตินิวซีแลนด์ ได้ให้ความหมายของห้องสมุดโรงเรียนไว้ว่า ห้องสมุดโรงเรียน เป็ น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ที่ให้บริการและทรัพยากรสนับสนุ นตัว
ผู้เรียน เจ้าหน้ าที่ และครอบครัว ที่มีศกั ยภาพอย่างมากที่จะช่ว ยสร้า งความแตกต่างให้กบั ตัว ผู้เรียน เกิด
ความสาเร็จ และความเสมอภาคทางการศึกษา และมีความเป็ นอยู่ทางอารมณ์ สังคมที่ดี (National Library
New Zealand, 2018) และ สมาคมบรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรียนอเมริกนั ได้กาหนดมาตรฐานการสร้างห้องสมุด
โรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพประสิทธิผล ห้องสมุดควรมีบรรณารักษ์ผ่านการรับรองและดารงตาแหน่ งอย่างชัดเจน
มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผเู้ รียนมี
โอกาสทีจ่ ะได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ ง (American Association of School Librarians, 2018)
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ในประเทศไทยได้ศึกษามาตรฐานห้องสมุ ดโรงเรียนและตัว บ่งชี้เพื่อการพัฒ นาคุ ณภาพห้องสมุด
โรงเรียนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน นามาใช้เป็ นแนวทางสาหรับโรงเรียนเพื่อการ
ประเมินผลการดาเนินงานและพัฒนา นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง พุ ทธศักราช 2552-2561 โดยมีวิสยั ทัศน์ ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ การ
ปรับปรุงมาตรฐานในส่วนที่สาคัญ ๆ ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านครูหรือบุคลากรบรรณารักษ์ ผู้มหี น้ าที่ในการ
แนะนา การใช้ห้องสมุด การสอนวิชาการใช้ห้องสมุด และการรับรู้เข้าถึง และ ใช้ประโยชน์ จากสารสนเทศ
จัดเก็บสถิตกิ ารใช้บริการ และมีทกั ษะ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ด้านการอ่านของนักเรียนที่ ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การอ่านหนังสือขัน้ ต่า ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกาหนด และด้านการ
จัดการทรัพยากร สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา ในปั จจุบนั และอนาคต
(Office of the Basic Education Commission, 2013)
จากการทบทวนงานวิจยั ภายในประเทศเกีย่ วกับการบริหาร สภาพปั ญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน พบว่าได้มกี ารศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนในด้านการใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนหลายแห่ง
เช่น Prachasuk & Chalermvongsave (2020) ศึกษาความต้องการที่จาเป็ นต่อการใช้บริการห้องสมุ ด ของ
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยั พบว่าความต้องการจาเป็ นต่อการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3 ด้านหลักคือ หนังสือ บรรณารักษ์ และบรรยากาศ ซึง่ แนวทางการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จึงเป็ นการสนับสนุ นด้านงบประมาณและการจัดการเพื่อพัฒนา
ห้องสมุด 3 ด้าน คือ หนังสือดี บรรณารักษ์ดี และบรรยากาศดีให้เพียงพอ ทันสมัยและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้มากที่สุด สาหรับด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ในงานวิจยั Sanghaow, Pollharn, &
Ubonlert (2020) ได้ศกึ ษา แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าระดับการปฏิบตั ิตามแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ น
สถานศึกษามีระดับผลการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
มีค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนากิจกรรมที่ ส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนแนวทางการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาในด้านต่างๆได้แก่ความรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อม
อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม ให้มคี วามพร้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรูอ้ ย่าง
หลากหลาย ส่งเสริมให้ผเู้ รียนแสวงหา เข้าร่วมกิจกรรมในแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ทัง้ ภายใน ภายนอกสถานศึกษา
ตามความสนใจ รวมถึงให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบตั ิจริงด้วยตนเอง นอกจากนี้
Charernsri & Hemchayart (2020) ได้ศกึ ษาเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดสาหรับเด็กในห้องสมุด
เพื่อการเรียนรูก้ รุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่ามีการแบ่งพืน้ ทีส่ าหรับเด็กเป็ นสัดส่วน มีแสงสว่างเพียงพอ
พืน้ ทีเ่ อื้อต่อกิจกรรมเด็ก พืน้ ทีเ่ ด็กใกล้ประตูเพื่อความสะดวก มีประตูรกั ษาความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ
ความสะอาด การจัดครุภณ
ั ฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ขนาดครุภณ
ั ฑ์เหมาะสม ปลอดภัยกับเด็ ก มีการเลือกสรร
สื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นภาษาหลากหลาย ทั น สมัย สะท้ อ นวัฒ นธรรมไทยและชุ ม ชน ติ ด ป้ ายก ากั บ ค า
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ตามชัน้ นาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ นักเรียนหยิบใช้ได้สะดวกปลอดภัยด้วยตนเอง สื่อการเรียนรูแ้ ละของเล่นมี
สภาพสมบูรณ์ สะอาด เป็ นต้น
โรงเรียนบ้านท่านุ่ น สังกัด สพฐ.กระบี่ ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยความร่วมมือของประชาชน ใน
ท้องถิน่ ซึง่ เป็ นผูป้ กครองของนักเรียนทีเ่ ห็นความสาคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ โดยให้ใช้
ทีส่ าธารณะประโยชน์โดยมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 25 ไร่ 50 ตารางวา ซึง่ ได้รบั จากนายฉลอง กัลยาณมิตร ผูว้ ่าราชการ
จังหวัดกระบีใ่ นขณะนัน้ ต่อมาประชาชนได้ช่วยร่วมมือกันเสียสละทรัพย์ในการสร้างอาคารเรียนชั ่วคราวขึน้ จน
ประสบความสาเร็จ เปิ ดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปั จจุบนั
มีจานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 68 คน โดยมีครูสอนจานวน 5 คน ผูอ้ านวยการสถานศึกษาจานวน 1 คน และลูกจ้าง
เหมาจานวน 1 คน ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 126 หมู่ ที่ 4 ตาบลเหนือคลอง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ห่างจาก
อาเภอเหนือคลอง 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกระบี่จานวน 20 กิโลเมตร ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่านุ่ น มี
ลักษณะอาคารเป็ นทรงแปดเหลี่ยม ตัง้ อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านท่านุ่ น จังหวัดกระบี่ โดยมีทรัพยากร
ภายในห้องสมุด เช่น หนังสือ หนังสือภาพ นิตยสาร แผ่นพับ หนังสือเตรียมสอบ สารานุ กรม ส่วนใหญ่ได้รบั
จากการบริจาค มีการจัดหมวดหมู่ทรัพ ยากรในห้องสมุด โดยใช้รูปแบบการจั ดหมวดหมู่แ บบทศนิยมดิวอี้
(Dewey Decimal Classification System) และมีสงิ่ อานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเก่าที่
ได้รบั บริจาคจากโรงเรียนในตัวจังหวัด การจัดวางทรัพยากร อุปกรณ์ และที่นัง่ อ่านหนังสือ จะยึดตามรูปแบบ
ของตัวอาคารเป็ นหลัก มีการจัดชัน้ วางหนังสือเป็ นหมวดหมู่ในแต่ละมุมห้อง 8 มุม มีลกั ษณะเป็ นชัน้ แขวนยึด
ติดกับผนัง โดยมีครูผู้รบั ผิดชอบดูแลห้องสมุด ซึ่งเป็ น ครูผู้สอนในวิช าต่า งๆและนั กเรียนช่วยงานห้อ งสมุ ด
(Banthanun School, 2019) จากการสารวจเบื้องต้น ด้วยวิธีการการสังเกต และการสัมภาษณ์ ครูอรวรรณ
ไพชานาญ (Paichumnan, 2020) ผู้รบั ผิดชอบดูแลห้องสมุดโรงเรียนในการลงพื้นที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
พบว่าห้องสมุดโรงเรียนแห่งนี้ประสบปั ญหาต่าง ๆ เช่น ไม่มที รัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของ
นักเรียนปฐมวัยและชัน้ ประถมศึกษาเช่น หนังสือ การ์ตูน วิดโี อ คอมพิวเตอร์ หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่
ช่วยดึงดูดให้นักเรียนสนใจเข้ามาใช้หอ้ งสมุด นอกจากนี้ ยงั ไม่มี งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ทีท่ าให้ไม่มกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องสมุด และนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจเข้าใช้หอ้ งสมุดเพื่อ
การอ่านในหลายปี ทผ่ี ่านมา
การศึกษาปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดสาหรับเด็กปฐมวัย กรณีศกึ ษาในโรงเรียนบ้านท่านุ่ น จังหวัด
กระบี่ จึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อโรงเรียน ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน รวมถึงชุมชน โครงงานห้องสมุ ด
แปดเหลี่ยมเป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั ที่จดั ทาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านทรัพยากร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และด้านกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ให้มลี กั ษณะของห้องสมุดโรงเรียนที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้ทเ่ี ป็ นเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์การวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อศึกษาการปรับ ปรุ งและพัฒ นาของห้องสมุ ด โรงเรีย นบ้า นท่ า นุ่ น
จังหวัดกระบี่
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนดังนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการคัดเลือกจากบุคลากรภายในโรงเรียนบ้านท่า
นุ่ น จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็ นโรงเรียนชุมชนขนาดเล็ก ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนตัง้ แต่ 1-10 ปี ขึน้ ไป และชาวบ้าน
จากชุมชนบ้านท่านุ่ นที่มคี วามรับผิดชอบหลักในการบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ดูแลห้องสมุด
โรงเรียน ผู้ดูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน
ประกอบด้วยผูอ้ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูชานาญการ และเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
2. การเก็บรวมรวมข้อมูล คณะผูว้ จิ ยั การลงพืน้ ที่เป็ นการลงพืน้ ทีส่ ารวจห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่านุ่น มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคของโรงเรียนทางด้านกายภาพ และด้านทรัพยากรของห้องสมุด
ครัง้ แรกในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคของโรงเรียน ทางด้านกายภาพและด้าน
ทรัพยากรของห้องสมุด และมีการลงพื้นที่ห้องสมุดครัง้ ที่สอง ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้น โดยการดาเนินโครงงานห้องสมุดแปดเหลี่ยมซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงห้องสมุด ทางด้า น
กายภาพ วางแผนซ่อมแซม และซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด จัดเรียงชัน้ วางหนัง สือตามทฤษฎีพหุ
ปั ญญา โดยแบ่งหมวดหมู่ตามเนื้อหาสาขาวิชา ทาความสะอาดอาคารห้องสมุดโรงเรียน และจัดทาโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์รบั บริจาคหนังสือและอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับห้องสมุด คัดสรรเลือกทรัพยากรให้มคี วามสอดคล้อง
กับความต้องการและพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย จัดทาเว็บไซต์ ห้องสมุดแปดเหลี่ยมออนไลน์ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลของโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ท่สี ามารถเข้าถึงได้
หลากหลาย การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง
3. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล คณะผู้วิจ ัย ใช้ก ารด าเนิ น โครงงานห้ อ งสมุ ด แปดเหลี่ย ม
แบบสัมภาษณ์ ก่อนการศึกษาและพัฒ นาห้องสมุ ดเพื่อศึกษาสภาพปั ญหาของห้องสมุ ดโรงเรีย น และแบบ
สัมภาษณ์หลังการพัฒนาห้องสมุด ทัง้ นี้คณะผูว้ จิ ยั ได้สง่ แบบสัมภาษณ์ให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ และแก้ไขตาม
คาแนะนาให้สมบูรณ์ก่อนใช้สมั ภาษณ์จริง
4. วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วทาการตรวจสอบด้วยวิธกี ารสามเส้าด้านข้อมูล ด้านผูว้ จิ ยั หรือผู้
เก็บข้อมูล และด้านทฤษฎีดงั นี้
4.1 ด้ า นข้อ มู ล เป็ นการตรวจสอบว่ า ข้อ มู ล ที่ผู้ วิจ ัย ได้ ม านั น้ ถู ก ต้ อ งหรือ ไม่ จ ะเน้ น การ
ตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้มาจากแหล่งต่าง ๆ ว่ามีความเหมือนกันหรือไม่ ซึง่ ถ้าทุกแหล่งสารสนเทศพบได้ขอ้ ค้นพบ
มาเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มคี วามถูกต้อง เช่น เปรียบเทียบข้อมูลจากการสั งเกตกับการสัมภาษณ์
เปรียบเทียบกับสิง่ ทีพ่ ูด เพื่อตรวจสอบความแน่ นอนของคาพูดในเรื่องเดียวกันแต่ละเวลาเปรียบเทียบมุมมอง
ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษา เปรียบเทียบข้อมูลเรื่องเดียวกันทีไ่ ด้มาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
หลายคน
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4.2 ด้านผูว้ จิ ยั หรือผูเ้ ก็บข้อมูล เป็ นการตรวจสอบจากผูว้ จิ ยั หรือผูเ้ ก็บข้อมูลต่างกันนามา
เปรียบเทียบว่าได้คน้ พบทีเ่ หมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรซึง่ ถ้าผูว้ จิ ยั หรือผูเ้ ก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบ
ทีไ่ ด้มามีความเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มามีความถูกต้อง
4.3 ด้านทฤษฎี เป็ นการใช้มุมมองของทฤษฎีแตกต่างกันได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎี
พหุปัญญา มาพิจารณาตีความ วิเคราะห์ อภิปรายผลจากการรวบรวมข้อมูล
4.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับมนุ ษยนิยม (Humanism Theory) เป็ นทฤษฎีการ
เรียนรูท้ เ่ี สนอโดยอับราฮัม มาสโลว์ คาร์ล โรเจอร์ส และเจมส์เอฟ. ที. บูเกิล ในช่วงต้นศตวรรษ ที่ 20 สาระของ
ทฤษฎีน้ี ใ ห้ความส าคัญ กับ ทางเลือ กของนั กเรีย นโดยเน้ น นั ก เรีย นเป็ น ศูน ย์กลาง พวกเขาควรได้ร ับ การ
สนับสนุนให้ควบคุมการศึกษาของตนเอง โดยการเลือกกิจกรรมประจาวันไปจนถึงเป้ าหมายในอนาคต ครูทใ่ี ช้
การเรียนรู้ตามทฤษฎีน้ีเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชื่อว่าการค้นหาแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรูจ้ ะ
เกิดขึน้ เมื่อนักเรียนเลือกเรียนรูเ้ กี่ยวกับสิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการทราบอย่างแท้จริง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ท่ปี ลอดภัย ทัง้ ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ช่วยส่งเสริมสมาธิกบั การเรียนรู้ด้วย (Western Governors
University, 2020)
4.3.2 ทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญา (Multiple Intelligence) โฮเวิ ร์ ด การ์ ด เนอร์ (Howard
Gardner) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เสนอทฤษฎีการเรียนรูแ้ ละปั ญญานี้ว่ามีความฉลาดของ
มนุษย์มหี ลากหลายด้านแต่มคี วามสามารถแต่ละด้านไม่เท่ากัน (Edutopia, 2022)
• ด้านภาษาหรือการใช้ภาษา เป็ นความสามารถของบุคคลใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและผลิตงานทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น สุนทรพจน์ หนังสือ และอีเมล์
• ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์เป็ นความสามารถในการพัฒนาสมการ
และการพิสจู น์ การคานวณ และแก้ปัญหาทีเ่ ป็ นนามธรรม
• ด้านมิติ บุคคลสามารถแสดงออกด้วยภาพ มองเห็นรูปลักษณ์ของ
สิง่ ต่างๆ มีจนิ ตนาการทีด่ ี และอ่านแผนทีแ่ ผนภูมไิ ด้ดี
• ด้านดนตรี เป็ นความสามารถในการสร้างและให้ความหมายของ
เสียง มีความชอบร้องเพลง ฟั งเพลง เล่นดนตรี แยกแยะทานองจังหวะดนตรี และรูจ้ กั โครงสร้างของดนตรี
• ด้านธรรมชาติ บุคคลมีความสามารถในการระบุและแยกแยะ
ระหว่างพืช สัตว์ และการก่อตัวของสภาพอากาศต่างๆ ทีพ่ บในโลกธรรมชาติ
• ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย เกิดจากการใช้ร่างกายของ
ตนเองเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือแก้ปัญหา มีความสามารถด้านกีฬา
• ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสะท้อนความสามารถในการรับรู้
เข้าใจอารมณ์ ความปรารถนา แรงจูงใจ และความตัง้ ใจของผูอ้ ่นื
• ด้านความเข้าใจบุคลิกของตนเอง มีความคิดระดับสูง และมีเหตุผล
สนใจติดตามสิง่ ทีต่ นเองสนใจเป็ นพิเศษ มีสมาธิ เป็ นคนทีม่ จี ติ ใจอ่อนโยน
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5. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม คณะผูว้ จิ ยั ติดต่อและขอความอนุ เคราะห์ก่อนการสัมภาษณ์จริง และได้
แจ้งวัตถุประสงค์ในกาดาเนินงานวิจยั แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยทีค่ ณะผูว้ จิ ยั จะเปิ ดเผยข้อมูลตามทีผ่ ใู้ ห้ส ั มภาษณ์
อนุ ญาตเท่านัน้ และได้ขออนุ ญาตนาข้อความมาใช้ประกอบการนาเสนอในงานวิจยั ในส่วนของข้อมูลที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่ประสงค์จะเผยแพร่ ผูว้ จิ ยั จะทาการเก็บข้อมูลไว้เป็ นความลับโดยไม่ทาการเผยแพร่
6. นาเสนอข้อมูลด้วยวิธกี ารนาเสนอผลการวิจยั ในเชิงพรรณนา

สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ว่าห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่านุ่ น ประสบปั ญหาในต่างๆเช่น ปั ญหาในด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ด้านทรัพยากรที่ไม่ตรงกับความต้องการของเด็กปฐมวัย ด้านเทคโนโลยีในห้องสมุด กิจกรรม
การส่งเสริมการอ่าน และด้านบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพพบว่าห้องสมุดมีความไม่เป็ นระเบียบ ไม่มกี ารจัดหมวดหมู่หนังสือ
พืน้ ทีใ่ นการอ่านแออัด มีความอับชืน้ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก สภาพทรุดโทรม มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และมี
ปลวกทาลายหนังสือ ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยซึง่ เป็ นวัยทีก่ าลัง
เรียนรู้
2.ด้านทรัพยากรในห้องสมุดพบว่าไม่ตรงกับความต้องการไม่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการการเรียนรู้
ของผูใ้ ช้หอ้ งสมุดซึง่ เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา หนังสือล้าสมัย ไม่ได้รบั การคัดสรร ขาดแคลนหนังสือสาหรับ
เด็ก แต่มที รัพยากรสารสนเทศอื่นๆ เช่น วารสารทีไ่ ด้รบั บริจาคซึง่ ไม่มคี วามทันสมัย ไม่สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย
3.ด้านการใช้เทคโนโลยีในห้องสมุด พบว่าอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ทม่ี อี ยู่ชารุด ขาด
การบารุงรักษา ถูกนามาวางไว้และไม่ได้รบั การใช้งาน
4.ด้านกิจกรรมการอ่านเพื่อสนับสนุนการเข้าใช้หอ้ งสมุดพบว่าโรงเรียนไม่มแี ผนและแนวการส่งเสริม
กิจกรรมการอ่านทีแ่ น่นอน ทีผ่ ่านมาเป็ นการจัดกิจกรรมบ้างนานๆครัง้
5.ด้า นบุ คลากรห้องสมุ ดโรงเรียนแห่งนี้ ไม่ มีครูบรรณารักษ์ หรือบรรณารักษ์ โ รงเรียนผู้ร บั ผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งส่งผลทาให้ไม่มผี รู้ บั ผิดชอบหลักเพื่อดูแล พัฒนาห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย
จากสภาพปั ญหาข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวางแผนและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพือ่ ปรับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพดังนี้
1. ปรับเปลีย่ นแสงสว่างภายใน และบริเวณรอบห้องสมุดให้มคี วามเหมาะสม เพื่อสร้างทัศนียภาพ และ
มีความปลอดภัย โดยการติดตัง้ โคมไฟภายในหรือภายนอกห้องสมุดเพิม่ เติม และติดตัง้ บล็ อกแก้วบริเวณ
ก าแพงห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้ แ สงธรรมชาติ ล อดผ่ า นช่ ว ยเพิ่ ม ความสว่ า งให้ บ ริ เ วณภายในห้ อ งสมุ ด
ดังภาพ
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ภาพที่ 1 การออกแบบติดตัง้ บล็อกแก้ว
2. ติดตัง้ พัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศภายในห้องสมุดถ่ายเทได้อย่างสะดวก ไม่เกิดความอับชืน้
ร้อนอบอ้าวเกินไปในช่วงอากาศร้อนและแดดยามบ่าย ดังภาพ

ภาพที่ 2 การออกแบบการติดตัง้ พัดลม
3. ติดตัง้ มุง้ ลวดตาข่ายดักแมลง และใช้สมุนไพรในการป้ องกันแมลงทีจ่ ะเข้ามาภายในห้องสมุด
เพื่อป้ องกันความเสียหายแก่ทรัพยากรภายในห้องสมุด โดยจะติดตัง้ มุง้ ลวดบริเวณหน้าต่าง และช่องหลังคา
ส่วนตรงร่องหลังคา ซ่อมแซมช่องโหว่หลังคาด้วยการใช้สเปรย์โฟมอเนกประสงค์ ดังภาพ

41

TLA Research Journal

Vol 15 No. 1 January-June 2022

ภาพที่ 3 การออกแบบติดตัง้ มุง้ ลวดและตาข่ายดักแมลง
4. ตกแต่งภายในห้องสมุดให้มสี ภาพแวดล้อมทีด่ ขี น้ึ เช่น การตกแต่งโดยใช้โปสเตอร์ทเ่ี กี่ยวกับสาระ
การเรียนรูข้ องเด็กในแต่ละมุมทัง้ หมด 8 มุม และจัดเรียงทรัพยากรในห้องสมุด โดยยึดหลักแนวคิดทฤษฎี พหุ
ปั ญญาของการ์ดเนอร์ได้แนะนาความฉลาดทีแ่ ตกต่างกันแปดประเภทซึ่งประกอบด้วย ภาษาศาสตร์ ตรรกะ/
คณิตศาสตร์ เชิงพื้นที่ กาย-การเคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภายในบุคคล และ
นักธรรมชาติวทิ ยา (Marenus, 2020)
5.ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ภายนอกห้องสมุดให้มสี ภาพแวดล้อมที่ดขี ้นึ เช่น ปลูกต้นโกสนให้เป็ นรัว้ บริเวณ
รอบห้องสมุด และจัดทาป้ ายนาทางห้องสมุด
6. ติดตัง้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมลงโปรแกรมเพื่ออานวยความสะดวกฝึ กใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สร้างเอกสาร การสืบค้นสารสนเทศดิจทิ ลั เพื่อการเรียนรูแ้ ละความบันเทิง
สาหรับการพัฒนากิจกรรมการอ่านของห้องสมุด คณะผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ส่อื การเรียนรู้ แนะนา
แหล่งความรู้ นิทานสาหรับเด็กการจัดทาหนังสือเสียงออนไลน์ หรือรายการเสียงประจาห้องสมุดออนไลน์
จัด ทาโปสเตอร์ออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ใ นการรับบริจาคทรัพยากรที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีม่ คี วามจาเป็ นในห้องสมุด โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การสื่อสารภายในชุมชน
การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ เป็ นต้น
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ภาพที่ 4 โปสเตอร์รบั บริจาคหนังสือสาหรับเด็ก อุปกรณ์สาหรับห้องสมุด และเว็บไซต์หอ้ งสมุด

อภิ ปรายผล
ผลการวิจยั นาไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีในห้องสมุด และกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
ลักษณะทายกายภาพ การจัดวางชัน้ วางหนังสือให้เป็ นระเบียบ แยกหมวดหมู่การจัดชัน้ วางหนังสือได้
อย่างชัดเจน ผูใ้ ช้สามารถใช้ทรัพยากรได้ง่ายขึน้ ภายในอาคารห้องสมุดมีอากาศทีถ่ ่ายเทดี ยงิ่ ขึน้ ทีส่ อดคล้อง
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ กี่ยวกับมนุษยนิยม (Humanism Theory) ทีเ่ สนอแนวคิดเรื่องการตระหนักรูใ้ นความต้องการ
ของตนเองแต่ละคนของมนุ ษย์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สามารถเคลื่อนไปสู่การตอบสนองความ
ต้องการหรือไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ ดังนัน้ การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือครูใน
ห้องเรียนสามารถช่วยเติมเต็มความต้องการทางอารมณ์และร่างกายของนักเรียน ทาให้พวกเขามีสถานที่ท่ี
ปลอดภัย สะดวกสบายในการเรียนรู้ และได้รบั การสนับสนุ นที่จาเป็ น ก็จะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสที่จะ
ประสบความสาเร็จมากยิง่ ขึน้ (Western Governors University, 2020) ซึ่งเป็ นทิศทางเดียวกับการศึกษาการ
จัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดสาหรับเด็กในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุ งเทพมหานครของ Charernsri &
Hemchayart (2020) การจัดพืน้ ที่ ลักษณะการแบ่งพืน้ ทีส่ าหรับเด็กเป็ นสัดส่วน ถือเป็ นเรื่องสาคัญในการจัด
สภาพแวดล้อมของห้องสมุดสาหรับเด็ก
ทรัพยากรห้องสมุด ได้คดั สรรทรัพยากรห้องสมุดที่ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ระดับปฐมวัย
มากขึ้น มีการพัฒนาการจัดเรียงทรัพยากรให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้น ทาเป็ น การส่งเสริม การใช้
ห้องสมุดของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Prachasuk & Chalermvongsave (2020) โดยพบว่า
ในด้านของหนังสือ หนังสือทีด่ มี สี ่วนส่งเสริมการเรียนรู้ เกิดพัฒนาการ เกิดการคิด การวิเคราะห์เกิดขึน้ ในตัว
ของผู้ใช้ ห้องสมุดมีส่ วนจาเป็ นอย่างมากในการจัดหาและคัดเลือกทรัพ ยากรหนังสือที่ดี มีคุณค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อให้ผใู้ ช้ได้เข้าถึงหนังสือเหล่านัน้ ภายในห้องสมุด ในปั จจุบนั นัน้ หนังสือทีด่ แี ละมี
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ประโยชน์นัน้ มีอยู่แพร่หลาย ทัง้ หนังสือภายในประเทศและหนังสือต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่สง่ เสริมการเรียนรู้
และส่งเสริมพัฒนาการของผูใ้ ช้ หนังสือทีม่ ตี รงกับความต้องการของนักเรียนมีสว่ นช่วยในการขยายโอกาสทาง
การศึกษาของนักเรียน ช่วยให้มโี อกาสในการศึกษาในด้านต่างๆทีม่ ากขึน้ มีแหล่งความรูท้ ห่ี ลากหลาย และผูใ้ ช้
สามารถน าเอาหลักความรู้ ไม่ ว่ า จะเป็ นหลักความรู้ทางวิช าการ หลักความรู้ทางการปฏิบตั ิไปต่อยอดใน
การศึกษาและการใช้ชวี ติ ต่อไป
การสร้างเว็บไซต์ห้องสมุดแปดเหลีย่ มออนไลน์ ที่ช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการค้นคว้า
และยัง เป็ นการสร้ า งทางเลือ กในการเรีย นรู้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ เป็ นการพัฒ นาแหล่ ง เรีย นรู้ท่ีเ ข้ าถึ ง ผ่ า นเครือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตให้กบั ห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sanghaow, Pollharn, & Ubonlert (2020)
ที่พบว่าแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมของห้องสมุด
สามารถพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั สถานศึกษา ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา และร่วมกิจกรรมในแหล่ง
เรียนรูอ้ ่นื ๆ ได้การส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน เพื่อสนับสนุนการเข้าใช้หอ้ งสมุดโรงเรียนบ้านท่านุ่น จังหวัดกระบี่
หลังการปรับปรุงและการพัฒนาห้องสมุดแปดเหลี่ยม ช่วยส่งเสริมกิจกรรมการอ่านซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการเข้าใช้หอ้ งสมุดของผูใ้ ช้
จากการปรับปรุงและการพัฒนาห้องสมุดแปดเหลีย่ มช่วยสร้างความสนใจให้กบั นักเรียนในการเข้าใช้
ห้องสมุดเพื่อแสวงหาความรู้ และส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมแก่ครู และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องทาให้หอ้ งสมุดเป็ น
แหล่งเรียนรูท้ ช่ี ่วยสนับสนุ นการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Manichot (2010) ผลการวิจยั
พบว่าการพัฒนาห้องสมุดช่วยในการส่งเสริมผูใ้ ช้ในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านของการจัดกิจกรรม ด้านการ
ส่งเสริมการอ่านของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เกิดการเรียนรู้เพิม่ มากขึ้น มีใจรักในการอ่าน รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ในการหาความรูใ้ ส่ตวั ทัง้ นี้หอ้ งสมุดทีด่ คี วรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผใู้ ช้ได้เกิด
การเรียนรูด้ ยี งิ่ ขึน้ ทันสมัยมากขึน้ และทันต่อสารสนเทศใหม่ๆ การพัฒนาห้องสมุดจึงมีส่วนสาคัญเป็ นอย่าง
มากในการส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ ได้พฒ
ั นาตัวเอง ค้นหาตัวตนว่ามีความสามารถใดตามทฤษฎีพหุ
ปั ญญาทัง้ 8 ด้าน และสามารถประยุกต์ความรูท้ ่ไี ด้เพื่อนาไปใช้ในชีวติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้ าหมายของการจัด
การศึกษาของตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 แก่เด็กปฐมวัยช่วงวัยที่ส่อี ายุเกิน 6 ปี
จนถึง 12 ปี ให้มนี ิสยั ในการสังเกตและใฝ่ รู้ มีทกั ษะในการเรียนรู้ รูจ้ กั และรูเ้ ท่ าทันการใช้เทคโนโลยีหาความรู้ มี
ทักษะในการอ่าน เขียน มีความรูใ้ นภาพกว้างของโลก (New National Educational Act, 2019) นอกจากนี้การ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของห้องสมุดโรงเรียนมีความสาคัญมากต่อการเรียนรูข้ องเด็กตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
มนุ ษยนิยมช่วยจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ่ปี ลอดภัย ทัง้ ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ช่วยส่งเสริม
สมาธิการเรียนรูแ้ ก่นักเรียนในขณะอ่าน ค้นคว้าและทากิจกรรมอื่นๆ ในห้องสมุด
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ภาพที่ 5 ห้องสมุดแปดเหลีย่ มโรงเรียนบ้านท่านุ่นก่อนและหลังการปรับปรุง

ภาพที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้รบั การซ่อมแซม และตัวอย่างหนังสือทีเ่ หมาะสมเด็กปฐมวัย
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ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
คณะผู้วจิ ยั เสนอแนะถึงผู้เกี่ยวข้องกับห้องสมุด โรงเรียนประกอบด้วยบรรณารักษ์ ครู ผู้อานวยการ
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าชุมชนและผูป้ กครองดังนี้
บรรณารักษ์หรือครูผไู้ ด้รบั มอบหมายให้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน ว่าให้ความสาคัญกับการดูแลห้องสมุด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถใช้บริการในห้องสมุดได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด พืน้ ทีแ่ ละทรัพยากรของห้องสมุดให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด นอกจากนี้ควรจัดการประชาสัมพันธ์ขอรับ
บริจาคทรัพยากรและอุปกรณ์ต่างๆ แก่ห้องสมุดโรงเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย การพัฒนาเว็บไซต์ของ
โรงเรียนให้มคี วามทันสมัย เพื่อสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีและการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศจาก
อินเทอร์เน็ต
ครูประจำห้องเรียนควรมีสว่ นช่วยให้นักเรียนพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ สร้ำงแรงจูงใจในกำรมีสว่ นร่วมใน
ห้องเรียน และให้มที ำงเลือกในกำรเรียนรูต้ ำมควำมถนัด ดังนัน้ ครูควรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้น
ให้นักเรียนเป็ นศูนย์กลำงโดยผนวกกับกิจกรรมกำรใช้หอ้ งสมุดอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสยั รัก
กำรอ่ำน สร้ำงเสริมทักษะกำรค้นหำสำรสนเทศได้ดว้ ยตนเอง เพำะบ่มบุคลิกลักษณะของผู้ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน เพื่อกำร
เป็ นพลเมืองของประเทศทีม่ คี ุณภำพต่อไป
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็ นผู้มีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำย แผนกำรบริหำรจัดกำรอำคำร
สถำนที่ ครุภณ
ั ฑ์ ทรัพยำกรสำรสนเทศ บุคลำกร และงบประมำณให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณภำพห้องสมุด
โรงเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พ.ศ. 2552 มีหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแล บริหำรจัดกำร
พัฒนำโรงเรียนในสังกัดซึง่ โรงเรียนประถมศึกษำแต่ละแห่งจะมีขนำดและจำนวนนักเรียนแตกต่ำงกันให้พฒ
ั นำ
ห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียนและชุมชน เพื่อเป็ นกำรพัฒนำกำรศึกษำและคุณภำพผูเ้ รียนให้มคี วำม
รอบรู้ทนั เหตุกำรณ์เป็ นบุคคลทีมนี ิสยั รักกำรอ่ำนกำรค้นคว้ำอย่ำงต่อเนือง (Office of the Education Council
(OEC), 2009) นอกจำกนี้ ผู้อำนวยกำรโรงเรีย นควรแบบอย่ ำงที่ ดีแก่ ครูแ ละนักเรีย นในกำรอ่ ำนใช้บริกำร
ห้องสมุด
คณะกรรมกำรสถำนศึก ษำ ผู้น ำชุ ม ชน และผู้ป กครองควรมีส่ว นร่ ว มในกิจ กรรมและกำรพัฒ นำ
ห้องสมุดโรงเรีน โดยกำรช่วยบริจำคทุนทรัพย์หรือจัดกิจกรรมรณรงค์ระดมทุน ที่จะมำช่วยสรรค์สร้ำง พัฒนำ
ห้องสมุ ด เป็ น กระบอกเสีย งในกำรประชำสัม พัน ธ์กิจ กรรมของห้องสมุ ด และกำรขอรับ บริจ ำคทรัพ ยำกร
สำรสนเทศ อุปกรณ์ และของเล่นทีเ่ หมำะสมกับเด็ก เพราะห้องสมุดโรงเรียนช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ที่ช่วยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ถูกต้องผู้ปกครอง ชุมชนได้เข้าถึงแหล่ง
ของการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ในอนาคต
การศึกษาวิจยั ในอนาคต ควรจะขยายขอบเขตการศึกษาไปยังห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่ตงั ้ อยู่ในชุมชนหรือวัด ที่จงั หวัดอื่นๆ ของพื้นที่ภาคใต้
ด้วยการใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสม (Mixed method) เพื่อการนาผลการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ผลักดันสูก่ ารสร้างนโยบาย
การเรียนรู้ การอ่านของเด็กปฐมวัย การส่งเสริมให้มีการผลิตครูบรรณารักษ์โรงเรียนเพื่อจะได้รบั ผิด ชอบ
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