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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่

ควรจะเป็นในการพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ 2)             

เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน

กลุ่มศรีพุทธ และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ

โรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เลือกประชากรใน

การศึกษาแบบเจาะจง คือ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

โรงเรียนกลุม่ศรีพุทธ จ านวน 81 คน ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จ านวน 4 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(𝜇) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)หาค่าความต้องการจ าเป็นโดยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNI Modified) 

และการวิเคราะห์เนือ้หา 

 ผลการศึกษาพบว่า  1)  สภาพที่เป็นจริงในการพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ของโรงเรียนกลุม่ศรีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวม

และจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาห้องสมุดส าหรับ

รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  2)  ความต้องการ

จ าเป็นเพ่ือการพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 พบว่า มีความต้องการจ าเป็นทุกรายการ ล าดับ

ความส าคัญสูงที่สุด  คือ ดา้นกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน (0.66) และต่ าที่สุด คือ ดา้นการเรียนการสอน (0.41) 

ค าส าคัญ :  ห้องสมุดโรงเรียน ,  การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
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ABSTRACT 

 This study is a survey study. With the objective 1) to study the actual situation and the 

condition that should be in the development of the library for learning in the 21st century of the Sri 

Phuddhi School Group 2) To assess the need for 21st century learning of the Sri Phuddhi School 

Group And 3) to study the guidelines for developing a library for learning support in the 21st century 

of the Sri Phuddhi School Group. Under the Office of Samut Prakarn Primary Educational Service 

Area 1, selected the population in the specific study, consisting of 81 deputy director of academic 

administration and the head of the learning group in the Sri Phuddhi School Group The interviewees 

were 4 people. The tools used for data collection were questionnaires and interview forms. And 

analyze the data by finding the percentage (Percentage), mean (μ), standard deviation (σ) 

Determine the needs value by using the improved Priority Needs Index (PNI Modified) method and 

content analysis  

 The results of the study revealed that 1) The actual situation in the development of the 

library for support learning in the 21st century of the Sri Phuddhi School Group. Under the Office of 

Samut Prakarn Primary Educational Service Area 1, as a whole and classified in each aspect found 

that it is at a medium level And the condition that it should be in the development of libraries for 

learning support in the last century 21 of the Sri Phuddhi School Group Under the Office of Samut 

Prakarn Primary Educational Service Area 1, overall and classified in each aspect found that it is in 

the high level to the highest 2) the need for the development of the library for learning support in 

the 21st century of the Sri Phuddhi School Group Under the Office of Samut Prakarn Primary 

Education Area 1, it is found that there is a need for every item. The highest priority was reading 

promotion activities (0.66) and the lowest was learning and teaching (0.41) 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 มคี ากล่าวที่ว่า “ ห้องสมุดเป็นหัวใจของการศึกษา ” (สุริสา กาญจนเกตุ, 2541) แม้ค ากล่าวน้ี

จะมีมานานแล้วแต่ยังคงเป็นเร่ืองจริงที่ห้องสมุดโรงเรียนถือเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่นักการ

ศึกษาต่างยอมรับว่าเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงคุณภาพและความสมบูรณ์ทางการศึกษาของโรงเรียนน้ันอย่างดี

ที่สุด (กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, 2545) และยังเป็นแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ

ในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนของ

ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ตามความ

สนใจของแต่ละบุคคลนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน (สันติ ทองประเสริฐ , 2543 และ

กุหลาบ ปั้นหลายนาค, 2545)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะการ

ด ารงชีวิตส าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ 

ความสามารถและเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ให้มีชีวิต 

ซึ่งห้องสมุดที่มีชีวิตน้ันจะมีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน ตามต้องการ

ของผู้ใช้บริการ ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา สภาพแวดล้อมดี มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

เรียนรู้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล เพ่ือดงึดูดให้ทุกช่วง

วัยเกิดความสนใจเข้าไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพคนไทยให้สามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได ้(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2559) 

 ในการด าเนินการบริหารงานห้องสมุดในโรงเรียนบนความเปลี่ยนแปลงของโลกน้ันค่อนข้างยาก

เพราะแม้ว่าจะยอมรับในความส าคัญดังกล่าวข้างต้นแตห่้องสมุดโรงเรียนก็ยังคงมีปัญหาหลายประการ 

เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่มีวุฒิทางด้านบรรณารักษ์  ครูบรรณารักษ์มีช่ัวโมงสอนมาก             

ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานห้องสมุดได ้ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญในงานห้องสมุด (อาจารี แตงอ่อน, 2544) 

 ห้องสมุดโรงเรียนในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาไปสู่ห้องปฏิบัติการ

แห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีหน้าที่ ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมเสมือน              

โดยค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เป็นสว่นส าคัญ จึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในดา้นบุคลากร ความรู้ความเข้าใจ งบประมาณ วัสดุ

และครุภัณฑ์ ตลอดจนความรว่มมือจากภาคสว่นต่าง ๆ (เทอดศักด์ิ  ไมเ้ท้าทอง,  2561) 

 ปัญหาดังกล่าวเป็นผลท าให้งานห้องสมุดโรงเรียนโดยทั่วไปยังไม่สามารถพัฒนาให้สามารถ

สนองตอบภารกิจในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใฝ่รู้ของ

ผู้เรียนได้อย่างแท้จริงจึงท าให้ผู้ ศึกษาสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับสภาพความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนา

ห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21จากผู้ใช้บริการไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้า
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องใช้แหล่งเรียนรู้

ภายในห้องสมุด ซึ่งจะเข้าใจในบริบทของกลุ่มศรีพุทธเป็นอย่างดีเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูล

และแนวทางในการเตรียมการเพ่ือพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของ

โรงเรียนกลุ่มศรีพุทธสังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1                          

ให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของรัฐ อันจะสง่ผลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพใน

การสง่เสริมการเรียนรู้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นในการพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1  

 2. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือการพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุม่ศรีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน

กลุ่มศรีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 

นยิามศัพท์เฉพาะ 

 โรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ  หมายถึง โรงเรียนระดับการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาใน 3 

ระดับช้ัน คือ ปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีทั้งหมด 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์  โรงเรียนคลอง

ใหม่  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ  โรงเรียนวัดด่านส าโรง 

โรงเรียนวัดแพรกษา  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์  โรงเรียนคลองบางปิ้ง  และโรงเรียนคลองส าโรง  

 ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มศรีพุทธ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนีไ้ดแ้ก่  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารวิชาการ 

 บรรณารักษ์   หมายถึง ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานห้องสมุด มีวุฒิการศึกษาด้าน

บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศาสตร์ 

 ผู้ดูแลรับผิดชอบห้องสมุด   หมายถึง  ครูที่ ไม่มีวุ ฒิทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้องด้าน

บรรณารักษศาสตร์สารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ แตไ่ดรั้บมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ด าเนนิงานห้องสมุด  
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 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร

ช้ันต้นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 

 การส่งเสริมการอ่าน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มุ่งให้นักเรียนใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ประชาสัมพันธ์หนังสือผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ

เว็บไซต์ห้องสมุด ร่วมมือและแบ่งปันขอ้มูลความรู้ระหว่างนักเรียนและครู 

 เครื่องมือทางเทคโนโลยีและพื้นที่ทางสารสนเทศ  หมายถึง   เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

จัดเตรียมเคร่ืองมือสืบค้นที่หลากหลาย มีฐานข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ที่สนับสนุนการค้นคว้าและการ

เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นที่ตรงตามความต้องการ และบรกิารพืน้ที่ทางสารสนเทศ 

 การพัฒนามวลทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง  สร้างทรัพยากรสารสนเทศแบบร่วมมือ 

การแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ และจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ส ารวจความต้องการ

ทรัพยากรสารสนเทศแบบปฎิสัมพันธ์และแบบฟอร์มการเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด 

 สิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นพ้ืนที่ทางกายภาพ  หมายถึง  การจัดพ้ืนที่บริการหนังสือและ

ทรัพยากรต่าง ๆ จัดพ้ืนที่ส าหรับผลิตงานและแสดงผลงานของนักเรียนและครู  จัดพื้นที่เสมือนในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีพ้ืนที่บรกิารคอมพิวเตอร์และส่ือรูปแบบอื่น ๆ  

 ความเสมอภาคและการสนับสนุน  หมายถึง  ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากร

สารสนเทศ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ การให้การสนับสนุนการเข้าถงึการอ่านที่

ตรงความตอ้งการที่แตกต่างกันของนักเรยีน 

 ผู้ใช้บริการและความร่วมมือ  หมายถึง  การแบ่งปันความรู้ แนวคิด ผลงาน และมีส่วนร่วม

ในการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด สร้างเครือข่ายส าหรับการสนทนา 

เรียนรู้และกจิกรรมนอกหลักสูตร 

 การพัฒนาทางวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ  หมายถึง  การแสวงหาแนวทางในการ

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ ใช้เครือข่ายสังคม แนะน าครูในการจัดต้ังเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ติดตามข่าวสาร และแบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลร่วมวิชาชีพ 

 การเรียนการสอน  หมายถึง  ให้บริการความรู้ทางวิชาการส าหรับผู้ เ รียนและครูได้

ตลอดเวลา สร้างและแบ่งปันความรู้ ส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการสืบค้น 

ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ระหว่างนักเรียนและครู 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ และ 

หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 9 โรงเรียน 

 2. ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและ 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 

  2.1  ผู้ให้ข้อมูลดว้ยแบบสอบถาม ได้แก่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ และ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ ก าหนดดว้ยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ จ านวน 9 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนละ 8  

คน  รวมทั้งส้ิน  81  คน 

  2.2 กลุม่ผู้ให้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ผูม้ีความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการห้องสมุด จ านวน4 คน 

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม   และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มีลักษณะดังน้ี 

 1. แบบสอบถามผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของ Valenza 

(2010 อ้างใน เทอดศักด์ิ   ไม้เท้าทอง, 2561) ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1  แบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบค าถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา  ประสบการณท์ างาน  และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัตงิาน 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับสภาพความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาห้องสมุด 

ส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ทั้ง 8 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมการอ่าน 2) ด้านเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีและพ้ืนที่ทางสารสนเทศ 3) ด้านการพัฒนามวลทรัพยากรสารสนเทศ 4) ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่เป็นพ้ืนที่ทางกายภาพ 5) ด้านการเข้าถึงความเสมอภาคและการสนับสนุน 6) ด้าน

ผู้ใช้บริการและความร่วมมือ 7) ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ  และ 8) ด้านการ

เรียนการสอน โดยให้ระบุข้อมูลของสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นในรูปมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

  ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะสภาพความต้องการจ าเป็น

เพ่ือพัฒนาห้องสมุด ส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

 2.  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview Protocol) ซึ่งเป็นแบบ

สัมภาษณ์ปลายเปิดแต่เน้นการเจาะลกึของการสัมภาษณ์ (Indepth Interview) จากผู้ให้ขอ้มูลเป็นส าคัญ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  ข้อมูลที่ไดจ้ากแบบสอบ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพัฒนา

ห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ   

  1.1. การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ทั้ง 2 สภาพ    

คือ  สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นเป็นรายดา้นและรายข้อ  

  1.2. ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (Modified priority 

need Index: PNImodified) ซึ่งสุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2546) ไดป้รับสูตรค านวณมาจาก

ดัชนี (PNImodified) โดยการหาค่าผลต่างของ (I-D) ดว้ยค่า D โดยใช้หลักการก าหนดความต้องการจ าเป็น

จากการเรียงตามล าดับความต้องการจ าเป็นแต่ละด้านของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้

หลักการ ก าหนดความต้องการหารจ าเป็นจากระดับของสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น ได้ดังน้ี 

  สูตรการค านวณหาค่า  PNImodified =  (I-D)/D 

  PNI modified   =  ค่าดชันีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา (Modified priority need index)                  

       I      = สภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวัง (Index of expectation) 

       D    = สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (Degree of success) 

 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาใช้วิธวีิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบการสัมภาษณ์ 8 ดา้น 

 

ตารางที่ 1  สรุปภาพรวมการจัดเรียงล าดับความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนกลุ่มศรี

พุทธ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 

 

 

 

 

 

รายละเอียด 

สภาพท่ีเป็นจริง สภาพท่ีควรจะเป็น 

I-D 
 

PNI 

Modified 

อันดับ μ σ ระดับ 

การ

ปฏบิัติ 

μ σ ระดับ 

การ

ปฏบิัติ 
1.  ด้านกิจกรรมส่งเสริม    

     การอ่าน 

2.61 0.938 ปานกลาง 4.35 0.680 มาก 1.74 0.66 1 

2.  ด้านเคร่ืองมือทาง  

     เทคโนโลยีและพืน้ที่ 

     ทางสารสนเทศ 

2.9

6 

0.881 ปานกลาง 4.54 0.489 มากที่สุด 1.58 0.53 4 

3.  ด้านการพัฒนามวล  

     ทรัพยากรสารสนเทศ 

2.9

6 

0.906 ปานกลาง 4.35 0.605 มาก 1.39 0.46 6 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

N=81 

 

สรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยจากแบบถาม 

 ภาพรวมในการพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุม่ศรี

พุทธเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายสภาพ พบว่า สภาพที่เป็นจริง อยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่ควรจะเป็นอยู่

ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังน้ัน เมื่อพิจารณาสภาพความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาห้องสมุดใน

โรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ พบว่า กลุ่มประชากรมีความต้องการจ าเป็นทั้ง 8 ด้าน โดยมีค่า PNIModified  อยู่

ระหว่าง 0.41 – 0.66  ดา้นที่พบว่ามีค่า  PNIModified  สูงที่สุดคอื ดา้นกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน และ ดา้น

ที่พบว่ามีค่า PNIModified  ต่ าที่สุดคอื ดา้นการเรียนการสอน 

 ผลการวิจัยจากค าถามปลายเปิด 

 ผลการศึกษา พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

ห้องสมุด จ านวน  12  ราย  สรุปได้ว่า 

 1. จัดให้มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลในการสืบค้น เพ่ือให้สามารถค้นหาได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

รายละเอียด 

สภาพท่ีเป็นจริง สภาพท่ีควรจะเป็น 

I-D 
 

PNI 

Modified 

อันดับ μ σ ระดับ 

การ

ปฏบิัติ 

μ σ ระดับ 

การ

ปฏบิัติ 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความ 

     สะดวกที่เปน็พืน้ที่ทาง 

     กายภาพ 

3.19 1.026 ปานกลาง 4.62 0.459 มากที่สุด 1.43 0.44 7 

5.  ด้านการเข้าถึงความ 

     เสมอภาคและการ   

     สนับสนนุ 

2.87 1.033 ปานกลาง 4.49 0.572 มาก 1.62 0.56 2 

6.  ด้านผู้ใช้บริการและ 

     ความร่วมมือ 

2.97 0.853 ปานกลาง 4.41 0.604 มาก 1.44 0.48 5 

7.  ด้านการพัฒนาทาง 

     วิชาชีพและความเป็น    

     มืออาชีพ 

3.01 0.961 ปานกลาง 4.56 0.511 มากที่สุด 1.55 0.51 3 

8.  ด้านการเรียนการสอน 3.27 0.797 ปานกลาง 4.62 0.529 มากที่สุด 1.35 0.41 8 

รวม 
2.9

8 
0.199 

ปาน

กลาง 
4.49 0.111 มาก 1.51 0.50 
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 2. จัดหาสื่อที่ให้ความรู้ ทันสมัยในรูปแบบเอกสารหนังสือ และสื่อเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล และ

การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 

 3. จัดพ้ืนที่ทางกายภาพให้สามารถเข้าใช้ไดอ้ย่างสะดวก  

 4. สง่เสริมให้บรรณารักษ์เข้ารับการอบรม และมีเครอืข่ายทางวิชาชีพระหว่างโรงเรียนเพ่ือร่วม

พัฒนาให้มคีวามก้าวหน้า 

 5. ควรจัดให้มบีรรณารักษ์ทางวิชาชีพโดยตรงเพ่ือบริหารจัดการงานห้องสมุดไดอ้ย่างเป็นระบบ 

 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ผลการสัมภาษณ์  การศึกษาในครัง้นีไ้ด้ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้มี

ประสบการณ์ในการบริหารห้องสมุดโรงเรียน โดยใช้ค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง 8 ด้าน สรุปผลการ

วิเคราะห์ไดด้ังน้ี 

 1.  ดา้นกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน 

 การสง่เสริมการอ่านควรมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการอ่านโดย

ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเสริมสร้างให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ซึ่งพฤติกรรมการอ่านในยุคปัจจุบันมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดมิเป็นผลจากการพัฒนาทางดา้นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย รูปแบบของ

สื่อจึงต้องปรับการน าเสนอเป็นแบบออนไลน์ ห้องสมุดโรงเรียนจึงควรมีการด าเนินกิจกรรมที่มีความ

หลากหลายและผสมผสานกับการน าเทคโนโลยี หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมพร้อม

กับฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี ร่วมด้วย บรรณารักษ์จะต้องพัฒนาด้านความสามารถในการจัดการ

ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และการจัด

กิจกรรม โดยใช้เทคโนโลยีผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line 

 2.  ดา้นเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี และพืน้ที่สารสนเทศ 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคน้ี 

โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัดให้มีส าหรับการบริการ ควรมีฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับการสืบค้น แต่

ห้องสมุดโรงเรียนมักมีงบประมาณอย่างจ ากัดจึงท าให้บางแห่งไม่สามารถที่จะจัดหาได้  จึงอาจหา

เครือข่ายความร่วมมือ หรือขอรับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีจะเช่ือมโยงไป

ถึงพ้ืนที่ทางสารสนเทศก็คือพ้ืนที่บนเครือข่าย ซึ่งบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลจะต้องเตรียมให้พร้อมส าหรับ

การน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เข้าสู่พื้นที่บนเครือข่าย เช่น เว็บไซต์  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ

สามารถสบืค้นได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลาโดยการใช้เทคโนโลยีเหลา่นีใ้นการค้นคว้าต้องค านึงถึง

ความปลอดภัยด้านสุขภาพ เน่ืองจากกลุ่มของผู้ รับบริการอยู่ในช่วงอายุน้อยอยู่ในระดับประถมศึกษา 

ดังน้ันจ าเป็นจะต้องได้รับค าแนะน า หรือการจ ากัดเวลาในการใช้ให้ชัดเจน และดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือ

ฝึกให้ผูใ้ช้บริการสามารถใช้ขอ้มูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
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 3.  ดา้นการพัฒนามวลทรัพยากรสารสนเทศ 

 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีการด าเนนิการร่วมกันกับทุกฝ่ายทั้งครู ผู้เรียนหรือเครอืข่าย

ของห้องสมุดในการจัดท าหรือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเน่ืองจากปัจจุบันมีข้อมูลทางสารสนเทศเป็น

จ านวนมหาศาล ดังน้ันหากห้องสมุดมกีารจัดการหรือผลิตขึน้เองโดยจัดเตรียมข้อมูลที่เช่ือถอืไดเ้ตรียม

ไว้ส าหรับบริการก็จะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการ ส่งเสริมให้ครูผลติสื่อการสอน แบบ

ฝึกทักษะ หรือ บรรณารักษ์อาจเป็นผู้เก็บรวมรวมเป็นคลังทรัพยากรสารสนเทศส าหรับครู รวบรวม

ผลงานของผู้เรยีน หากมีการจัดท าร่วมกันกับเครือข่ายหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมดว้ยก็จะถือเป็นการร่วมมือ

กันในการสง่เสริมและให้บริการทางความรูร่้วมกัน 

 4.  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกที่เป็นพืน้ที่ทางกายภาพ 

 การจัดพ้ืนที่ทางกายภาพมีหลายรูปแบบ เน่ืองจากโรงเรียนแต่ละแห่งอาจมีเป้าประสงค์ในการ

จัดพ้ืนที่ห้องสมุดที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น นโยบายของสถานศึกษา การบูร

ณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน งบประมาณ พื้นที่ ซึ่งการจัดพื้นที่ทางกายภาพจะต้อง

ค านึงถึงเงื่อนไขข้างต้น การจัดเตรียมพ้ืนทางกายภาพส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น้ันควร

ให้ผู้ใช้บริการสามารถไดฝ้ึกทักษะที่จ าเป็น ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทางอาชีพ ทักษะ

การริเร่ิมสร้างสรรค์  หรือพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น มุมดูหนัง ฟังเพลง มุมการประชุม โดยจัดเป็น

สัดสว่นให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่า  หรือมีพ้ืนที่ในการสบืค้นทางอินเทอร์เน็ต ก็ต้องมี

การจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์วางตัก  หูฟัง เครื่องปริน้เตอร์  มีพืน้ที่ส าหรับจัด

กิจกรรม และพืน้ที่ส าหรับนั่งอ่านหนังสือหรือค้นคว้า ให้เพียงพอ 

 5.  ดา้นความเสมอภาคและการสนับสนุน 

 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบหน่ึงจึงต้องเปิดโอกาสให้กับทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้มี

โอกาสในการแสวงหาความรู้อย่างทั่วถึง โดยรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก็ต้องได้รับ

โอกาสน้ีเช่นกัน โดยห้องสมุดควรมีการจัดพื้นที่ส าหรับเอื้อต่อการเรียนรู้ของกลุ่มบกพร่องทางการ

เรียนรู้ เช่น การจัดหา เกมส์งา่ย ๆ หนังสอืภาพ  เลโก้ ตัวต่อ เพ่ือเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรยีน

กลุ่มนี้ จัดอุปกรณ์การเข้าถึงการอ่านที่ตรงความต้องการที่แตกต่างกัน น าเสนอหนังสอืในหลากหลาย

รูปแบบ สนับสนุนการสอนร่วมกับครูในช้ันเรียน รวมถึงการใช้และการเข้าถึงเคร่ืองมือใหม่ๆ ตามความ

ต้องการของนักเรียนหรืออาจผสานความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญ หรือครูการศึกษาพิเศษในการเข้าช่วย

ดูแล หรือจัดกิจกรรมพิเศษนอกเวลาท าการ โดยใช้ห้องสมุดเป็นฐานในการกระตุน้การเรียนรู้ 
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 6.  ด้านการใช้บริการและความร่วมมือ 

 ควรมีการหาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เพ่ือร่วมกันพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนองค์

ความรูซ้ึ่งกันและกัน นักเรียนสามารถแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ ให้กับเครือข่าย ครู นักเรียนสามารถแบ่งปัน

แนวคิดและมีส่วนร่วมในการสนทนาทางวิชาการ หรืออาจมีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

อุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือเพ่ือการให้บริการความรู้ร่วมกัน 

 7.  ดา้นการพัฒนาทางวิชาชีพ 

 ผู้ท าหน้าที่ในการบริการความรู้จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ควรร่วมเข้ารับการ

อบรมองค์ความรู้ใหม่ ๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการแนะน าบริการความรู้แก่ครู ติดตามข่าวสาร

ความรูแ้ละความเคลื่อนไหวของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เขียน ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แบ่งปันความรู้

ใหม่ ๆกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีวุฒิทางวิชาชีพจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีเครือข่ายหรือเข้ารับการ

อบรมทางวิชาชีพเพ่ิมเติมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาชีพนี้ เช่น

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

 8.  ดา้นการเรียนการสอน 

 ห้องสมุดต้องเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนไดม้ีการจัดการเรียนการสอนภายในห้องสมุดเพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วางรากฐานให้ผู้เรียนเกิดความรักความสนใจและ

เห็นประโยชน์จากการค้นคว้า  บูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน หรือ

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนน้ัน ๆ ตลอดจน หลักสูตรแกนกลาง ควรค านึงถึงการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างครูกับบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลห้องสมุดในการออกแบบการเรียนรู้ที่ต้องการส่งเสริมทักษะการ

ค้นคว้าข้อมูล ทักษะการใช้อุปกรณ์ในการค้นคว้าต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้บริการของห้องสมุดได้ ภายใต้

การแนะน าจัดหาของบรรณารักษ์หรือผู้ดูแลห้องสมุด 

 แนวทางการพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรยีนกลุ่มศรพีุทธ  

 ผู้ศึกษาได้น าผลการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ 

ผู้อ านวยการและผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียนที่มีการพัฒนาให้ทันสมัย  และบรรณรักษ์ผู้ปฏิบัติงาน

ห้องสมุดโรงเรียน ผลสรุปแนวทาง ดังน้ี 

 ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ซึ่งมีข้อพบว่า ควรด าเนินการจัดหาสื่อที่อยู่ในรูปแบบของ

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีส าหรับการสนับสนุนการอ่านในรูปแบบที่หลากหลาย 

จัดให้มบีริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) นอกจากนีผู้้ทรงคุณวุฒิและผู้ให้ขอ้เสนอแนะยังเสนอให้

เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line น าเสนอกิจกรรม

หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างช่องทางออนไลน์เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้อยา่งเสรี จัดหาแอพพลเิคชั่นที่เหมาะกับผู้มีความบกพร่องทางรา่งกาย  
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 ด้านเครื่องมือทางเทคโนโลยีและพื้นที่ทางสารสนเทศ   ซึ่งมขี้อพบว่า ควรด าเนินการจัดให้

มีระบบการสืบค้น หรือฐานข้อมูล จัดเตรียมเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี มีพื้นที่ส าหรับบริการและการ

สร้างสรรค์ผลงานนักเรียน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิยังได้เสนอให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมโยงการเข้าถึง

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดหางบประมาณเพ่ือการสนับสนุนเครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น 

หน่วยงานราชการ/เอกชน  องค์การบริหารสว่นจังหวัด  มหาวิทยาลัย เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  

 ด้านการพัฒนามวลทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งมีข้อพบว่า ควรด าเนินการให้ครูมีส่วนร่วมใน

การผลิตสื่อทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ห้องสมุด และมีการส ารวจความต้องการสารสนเทศจาก

ผู้ใช้บริการ นอกจากน้ีผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้มีการผลิต จัดเตรียม และแบ่งปันการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกันกับเครอืข่ายโรงเรียน หรือชุมชน     

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นพื้นที่ทางกายภาพ  ซึ่งมีข้อพบว่า ควรด าเนินการ

จัดเตรียมพ้ืนที่เฉพาะส าหรับบริการสารสนเทศแก่ครู มีพื้นที่บริการส าหรับการผลิตผลงานและจัด

แสดงผลงานของผู้เรียนผู้ให้ข้อมูลและผู้ทรงคุณวุฒิยังได้เสนอให้มีพื้นที่ส าหรับการฝึกปฏิบัติแบบ

เสมือนจริง สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก  มีพื้นที่วางอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่การอ านวยความ

สะดวกในการสบืค้นและเข้าถงึข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์  กล้อง ปริ้นเตอร์  เป็นสัดส่วน และพืน้ที่บรกิาร

ผู้เรยีนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 ด้านความเสมอภาคและการสนับสนุน  ซึ่งมขี้อพบว่า ควรด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น 

หูฟัง แว่นขยาย ชุดเกม เลโก้  เกมพัฒนาทักษะ ให้กับผู้เรียนกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างและผู้ที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ นอกจากน้ีผู้ทรงคุณวุฒิไดเ้สนอให้มีพื้นที่หรือมุมส าหรับเสริมทักษะการ

เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สร้างร่วมมือกับครูการศึกษาพิเศษจัดกิจกรรม

สง่เสริมการเรียนรู้ 

 ด้านผู้ใช้บริการและความร่วมมือ  ซึ่งมีข้อพบว่า บรรณารักษ์ควรด าเนินการจัดช่องทางใน

การสนทนากลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดในเร่ืองต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ห้องสมุด 

จัดนิทรรศการหรือผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก บริการความรู้แก่ผู้ใช้ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์และผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้มีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณ์ รวมถึง

เครื่องมือเพ่ือการให้บริการความรูแ้บบร่วมมือ 

 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ   ซึ่งมีข้อพบว่า บรรณารักษ์หรือ

ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดควรมีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางเทคโนโลยี  เป็นสมาชิกกับองค์กร

ทางวิชาชีพ  ติดตามข่าวสารสม่ าเสมอ  ใช้ส่ือสังคมออนไลน์แบ่งปันและแนะน าความรู้ใหม่  ๆกับบุคคลอื่น  
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 ด้านการเรียนการสอน  ซึ่งพบว่า บรรณารักษ์ควรด าเนินการจัดหาเคร่ืองมือส าหรับการ

แก้ปัญหาเบื้องต้นในการเข้าถึงความรู้ส าหรับผู้เรียนและครู  ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้บรรณารักษ์และ

ครูผู้สอนร่วมออกแบบการเรียนรู้บูรณาการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรยีนไดม้ีการค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ ดว้ยตนเอง โดยใช้บริการของห้องสมุด ภายใต้การแนะน าและจัดหาทรัพยากรของบรรณารักษ์

หรือผู้ดูแลห้องสมุด 

 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษา พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเฉพาะสภาพที่เป็นจริงของการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

กลุ่มศรีพุทธ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน  สว่นสภาพที่ควรจะเป็นค่าเฉล่ียโดยรวม อยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  แสดงว่า  ผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ มีความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาห้องสมุดเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีสภาพที่ควรจะเป็นทั้ง 8 ด้านในระดับมาก  

โดยเมื่อพิจารณาจาก ค่า PNI Modified  ที่แสดงถึงประเด็นที่มีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ ด้านการ

สง่เสริมการอ่าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การที่จะพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้

สามารถรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้น้ัน บทบาทหลักของห้องสมุดยังคงต้องเน้นการสง่เสริม

การอ่านของนักเรยีนอยู่ เพราะการอ่านเป็นทักษะเบื้องต้นของการไดรั้บความรู้และน าไปสู่ทักษะในด้าน

อื่น ๆ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องปลูกฝังความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใฝ่ค้นคว้าหา

ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน ในการนี้ห้องสมุดจะเป็นแหล่งส าคัญของการค้นคว้า 

สอดคล้องกับ วิจิตร ศรีสะอ้าน (2552) ได้กล่าวถึงความส าคัญของห้องสมุดโรงเรียนไว้ว่าการปฏิรูป

การศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่ศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและความต้องการในการศึกษาระดับน้ัน ๆ ห้องสมุด

โรงเรียนจึงมีบทบาทส าคัญที่เป็นตัวผลักดันและสนับสนุนให้ผู้เ รียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้

ตลอดเวลา ทั้งยังช่วยในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  นอกจากนี้ ยัง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Valenza (2010 อ้างใน เทอดศักด์ิ  ไม้เท้าทอง,  2561)  กล่าวถึงการพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหลง่เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในดา้นการอ่าน ว่าเป็นการสง่เสริม

การอ่านที่มุ่งให้นักเรียนใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี ้เพ่ือท าให้นักเรยีนได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีแบบต่าง 

ๆ ที่นักเรยีนจะต้องไดใ้ช้เป็นอย่างมากในอนาคต อย่างไรก็ตามโรงเรียนในกลุ่มศรีพุทธ สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต1  อาจมีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ

น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่ เพียงพอ การส่งเสริมการอ่านโดยการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ย่อมมีการใช้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์และสื่อค่อนข้างสูง  ซึ่งในเร่ืองน้ี

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า พฤติกรรมการอ่านในยุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม

เป็นผลจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย รูปแบบของสื่อจึง ต้องปรับรูปแบบการ



ความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ  สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1                                 ทักษิณา  ใยบัว 

 

 

น าเสนอไปด้วย เพ่ือดึงดูดผู้เรียนให้สนใจเข้ามาค้นคว้าหาความรู้มากขึ้น  ซึ่งบรรณารักษ์หรือผู้ดูแล

ห้องสมุดต้องมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีมากพอสมควร จึงจะสามารถน าอุปกรณ์มาใช้ประโยชน์ในด้านน้ี

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สภาพความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาห้องสมุด ในโรงเรียนกลุม่ศรีพุทธ ค่า PNI Modified ที่แสดง

ถึงความต้องการจ าเป็นรองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงความเสมอภาคและการสนับสนุน แสดงว่า 

โรงเรียนในกลุ่มศรีพุทธ มีความต้องการพัฒนาเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเร่ืองการ

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือเข้าถึงการอ่านส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ยังไม่ได้รับความสะดวก

และการสนับสนุนในการเข้าถึงการใช้บริการของห้องสมุดอย่างทั่วถึง โดยที่นักเรียนอาจได้รับการจัด

เวลาและโอกาสในการเข้าใช้ห้องสมุดที่ไม่เท่ากันในระหว่างนักเรียนระดับช้ันต่าง  ๆ หรือกลุ่มต่าง ๆ 

การได้รับความสนใจจากผู้ดูแลห้องสมุดที่จะจัดหาอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในการอ่าน หรือให้

การช้ีแนะวิธีการใช้อุปกรณ์ หรือการค้นหาหนังสือต่าง ๆ ยังไม่สะดวกพอ จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนา

ด้านน้ีมากขึ้น ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งเกิดการเรียนรู้ได้ ช้า ได้มีโอกาสในการ

เข้าถึงอุปกรณ์ หรือได้รับการดูแล แนะน าการใช้อุปกรณ์ในระยะเวลานานพอที่จะฝึกการใช้ได้อย่าง

คล่องแคล่ว เท่าเทียมกับนักเรียนปกติอื่น ๆ สอดคลอ้งกับ ผู้ทรงคุณวุฒไิด้ให้ความเห็นในการสัมภาษณ์

ไว้ว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบหน่ึงจึงต้องเปิดโอกาสให้กับทุกกลุม่ ทุกเพศ ทุกวัย ไดม้ีโอกาส

ในการแสวงหาความรู้อย่างทั่วถึง โดยรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก็ต้องได้รับโอกาสน้ี

เช่นกัน และยังได้ให้แนวคิดในการพัฒนาไว้ว่า ห้องสมุดอาจมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับเอือ้ต่อการเรียนรู้ของ

กลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นพิเศษ เพ่ือเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนกลุม่นี้ อ านวยความ

สะดวกในการเข้าถึงการอ่านที่ตรงตามความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียน การจัดหาหนังสือใน

หลากหลายรูปแบบ หรือการสนับสนุนการสอนร่วมกับครูในช้ันเรียน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 

การจัดให้ห้องสมุดสามารถให้บริการในหลากหลายรูปแบบเพ่ือพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกทางการ

เรียนรู้ของผู้รับบริการที่มีความต้องการที่หลากหลายน้ัน จ าเป็นต้องมีจ านวนบรรณารักษ์หรือผู้ดูแล

ห้องสมุดจ านวนมากพอ จึงจะสามารถจัดบริการได้ แต่ในปัจจุบัน บุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุด

โรงเรียนประถมศึกษาสว่นใหญไ่ม่มีวุฒทิางดา้นบรรณารักษ์  หรือหากมี ครูบรรณารักษ์ก็มีช่ัวโมงสอน

มาก ท าให้ไมส่ามารถปฏิบัตงิานห้องสมุดไดอ้ย่างเต็มที่ 

 สภาพความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนาห้องสมุด ในโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ ค่า   PNI Modified  ที่

แสดงถึงความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด คือ ด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติมเป็น

บทบาทที่ครูผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียนไดม้ีโอกาสในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ จึง

เป็นหน้าที่ที่ผู้สอนต้องออกแบบกระบวนการหรือรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

โดยการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21แต่ห้องสมุดโรงเรียนในระดับประถมศึกษาอาจยังคงไม่มีความ
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พร้อมของทรัพยากรสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการเข้าถึงข้อมูลหรือ

การสืบค้นเพียงพอ จึงยังคงมีความต้องการที่จะพัฒนาส าหรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีหน้าที่ในการ

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน สอดคล้องกับ นิโลบล วิมลสิทธิชัย (2019) ได้กล่าวว่า 

ห้องสมุดเป็นแหลง่สนับสนุนการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนตามความถนัดและสนใจที่สามารถ

บูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนให้สอดรับกับการพัฒนาที่จ าเป็นของผู้เรียนใน

ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม การมีทรัพยากรสารสนเทศและเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีที่เพียงพออาจ

โดยการระดมทุน หรือการรับบริจาคให้มี อาจสามารถส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนมีทักษะที่

จ าเป็นในการด ารงชีวิตในอนาคต  โดยบรรณารักษ์และครูผู้สอนควรร่วมกันบูรณาการการจัดการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยการค้นคว้า โดยบรรณารักษ์เป็นผู้จัดเตรียมทรัพยากร

ตามความต้องการและแนะน าการใช้ รวมถึง  ผู้บริหารในฝ่ายงานบริหารวิชาการอาจต้องสนับสนุน

จัดสรรงบประมาณและสง่เสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการใช้ห้องสมุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

 1.  จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมสง่เสริมการอ่านมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มุ่งเน้นในการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังน้ันการมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอต่อการใช้บริการเป็นสิ่งที่รัฐจ าเป็นที่

ต้องจัดให้มอีย่างครอบคลุมในทุกพืน้ที่ 

 2. เน่ืองจากห้องสมุดเป็นหัวใจของการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ดังน้ัน 

โรงเรียนควรได้รับความสนใจในการให้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการ

เรียนรู้ของผู้เรยีน เพ่ือการสบืค้น และท าสื่อการสอนไว้บรกิารแก่ครูผู้สอนอย่างจริงจังและเท่าเทียมกัน

โดยเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษา และส าหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกโรงเรียน 

 3.  เน่ืองจากพบว่า โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีการก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดให้มีบรรณารักษ์เป็นผู้ปฏิบัติงานเฉพาะในการบริหารห้องสมุดโรงเรียนทุก

แห่งจึงควรได้รับจัดสรรอัตราบรรณารักษ์ห้องสมุดอย่างน้อยแห่งละหน่ึงคน แทนการมอบหมายให้ครูที่

ไมม่ีความรู้ทางบรรณารักษ์ศาสตร์มาท าหน้าที่น้ี หากต้องจัดให้มีมาเป็นผู้ช่วยของบรรณรักษ์ ควรให้มี

ความรู้ด้านเทคโนโลยี และองค์กรทางวิชาชีพควรมีการจัดให้ความรู้อยู่เสมอเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มี

การพัฒนาตนเองและใช้ในการพัฒนางาน 

 ข้อเสนอแนะระดับโรงเรยีน 

 1. เน่ืองจากการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในการศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทันสมัย และต้องใช้ความรู้ทั้งในด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และศาสตร์



ความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ทางเทคโนโลยี นอกเหนือจากการจัดดูแลห้องสมุดโรงเรียนโดยปกติ ดังน้ันผู้บรหิารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญกับการมอบหมายบุคคลให้มาปฏิบัติงานดูแลห้องสมุด แทนการมีบรรณารักษ์ โดยสร้าง

ความตระหนักให้บุคลากรเข้าใจถึงความส าคัญของการใช้ห้องสมุดของนักเรียน หรือสร้างแรงบันดาล

ใจ เพ่ือให้บรรณารักษ์มีก าลังใจปฏิบัติหน้าที่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างเต็มใจ  ผู้บริหารจึงควรค านึงถึง

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ดูแลห้องสมุด เช่น ในการท าวิทยฐานะ  

 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างห้องสมุด

โรงเรียนในท้องถิ่นเดียวกัน หรือกับห้องสมุดขององค์กรอื่น ๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรม 

หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากร ยืมใช้อุปกรณ์ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ โรงเรียนควรจัดระดมทุนเ พ่ือการพัฒนา

ห้องสมุดเป็นประจ าทุกปี เพราะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้านนีม้ีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว  

 3.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บรรณารักษ์หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงาน

ห้องสมุดหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

ดว้ยการสง่เข้ารับการอบรม ดูงาน หรือ จัดอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาตนเองของครูให้มคีวามสะดวกที่จะเรียนรู้  

 4.  ห้องสมุดโรงเรียนในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดกับ

ผู้เรียนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องไดรั้บบริการด้วยความเสมอภาคจึง

ควรมีการเปิดให้บริการในวันหยุดกับกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ และสร้างเครือข่ายกับครูการศึกษา

พิเศษจัดกจิกรรมสง่เสริมการอ่านแก่ผู้เรยีนที่มีความบกพร่อง 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้แห่งอนาคตของ

ห้องสมุดโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 2.  ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีส าหรับผู้บกพร่องทางการ

เรียนรู้ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาห้องสมุดส าหรับรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ของโรงเรียนกลุ่มศรีพุทธ  สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1                                 ทักษิณา  ใยบัว 
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