บทบาท฿หมของหຌองสมุดรงรียนละบรรณารักษ์฿นยุคดิจิทัล
ซารา ซี. กากาติกຌา
(Zarah C. Gagatiga)

อกสารประกอบการประชุมวิชาการประจ้าปี 2555
TK Conference on Reading 2012
วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2555
หຌอง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมหงชาติสริ ิกิติ่ กรุงทพมหานคร

บทบาท฿หมของหຌองสมุดรงรียนละบรรณารักษ์฿นยุคดิจิทัล
ซารา ซี. กากาติกຌา1
บทคัดยอ
฿นศตวรรษทีไ 21 ทคนลยีป็นสิไงทีไกอ฿หຌกิดความปลีไยนปลงละนําอาความทຌาทายมากมาย
มาสูหຌองสมุดรงรียน ทคนลยีมีผ ลกระทบตอรูป บบการวางผนละ฿ชຌ ปรกรมหຌองสมุดตา งโ
ตลอดจนการดํานินงานละนวปฏิบัติ฿นการ฿หຌบริการดຌานหຌองสมุด บทความฉบับนีๅปรียบทียบการ
ดํานินงานหຌองสมุดสองรูปบบ ระหวางบบดัๅงดิม ละรูปบบ฿หมตางโ ซึไงป็นนวคิดทีไเดຌรับการ
สนับสนุนจากนักคิด฿นวิชาชีพบรรณารักษ์ ตอจากนีๅ จะเดຌจกจงบทบาทของหຌองสมุดรงรียนละ
บรรณารักษ์หຌองสมุด฿นศตวรรษทีไ 21 ดยละอียดชัดจน ตลอดจนสถานภาพของหຌองสมุดรงรียน฿น
ฐานะทีไจะมีสวนสริมสรຌางการบรรลุปງาหมายรืไองการรูຌหนังสือ ละงานวิจัยซึไงพิสูจน์฿หຌหในความกีไยวยง
ระหวางหຌองสมุดรงรียนทีไมีตอความสํารใจของนักรียน ฿นสวนทຌายของบทความนีๅจะป็นรายงานสัๅนโ
กีไยวกับหຌองสมุดรงรียน ความคิดริริไมดຌานการอานละการรูຌหนังสือ฿นประทศฟຂลิปปຂนส์
บทน้า - รื่องราวกี่ยวกับหຌองสมุดรงรียนของฉัน
หຌองสมุดรงรียนทีไฉันเปสมัยอยูประถมศึกษาดูหมือนถๅําขนาดลใกทีไผนังทาสีขาว มีชัๅนหนังสือ
ตัๅงอยูติดกําพง ละมีหนังสือตใมชัๅน ตฉันทบเมเดຌมองหนังสือหลานัๅนลย ละเมเดຌขอความชวยหลือ
จากบรรณารักษ์ดวຌ ย ฉันอายุพียง 6 ขวบละรียนอยูชันๅ ประถมปทีไ 1 ทานัๅนตอนทีไฉันเปหຌองสมุดครัๅงรก
มຌกระนัๅนฉันกใป็นนักอานลຌว
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ฉันละพืไอนโ ฿นชัๅนประถมปทีไห นึไงทัๅงหຌองเปทีไนัไนพรຌอมกันทัๅงชัๅน สีไค รัๅง฿นปนัๅน รา฿ชຌบัตร
หຌองสมุด฿นการยืมหนังสือ กวาฉันจะเดຌเปองละยืมหนังสือกใผานเปลຌวสีไป หากเมป็นพราะคุณมของ
ฉันผลักดัน฿หຌฉันขอยืมหนังสือทีไฉนั อานเดຌออกมา ฉันกใคงเมกลຌากลับเปป็นน
กิดอะเรขึๅนชวงทีไฉันหางหินเปจากหຌองสมุดรงรียน ฉันพิไมพูนทักษะละพัฒนาการอานของ
ตนองเดຌอยางเร คําตอบกใคือ คุณมของฉันป็นคนติมตใมชองวางนัๅน คุณมของฉันป็นบรรณารักษ์ ละ
ชวงนัๅนฉันกําลังรียนอยูชัๅนประถมศึกษา คุณมทํางานทีไหຌองสมุดหงหนึไงซึไงตกตางจากหຌองสมุดทีไ
รงรียนของฉันอยางมาก คุณมคอยยืมหนังสือจากหຌองสมุดมา฿หຌฉัน มืไอฉันติบตขึๅน สิไงทีไฉันลือกทีไจะ
อานกใปลีไยนเปละพัฒนาขึๅน
มืไอฉันรียน฿นระดับมัธยมศึกษา ฉันกลายป็นหนึไง฿นเมกีไคนทีไป็นพืไอนกับบรรณารักษ์ สวนคุณ
มกใยังคงนําหนังสือทีไฉันอานเดຌกลับมา฿หຌฉันอานอยูจนกระทัไงฉันตพอทีไจะเปรຌานหนังสือละลือกซืๅอ
หนังสือลม ทีไถูก฿จองเดຌ ชวงมัธยมมีพวกทีไบຌาอานหนังสืออยูกลุมหนึไงทีไจะอาหนังสือมาลกกันอาน
บางครัๅงรากใจะอยูตอหลังรงรียนลิกพืไอคุยกันรืไองตัวละครทีไราชอบหรือทีไราชัง สิไงทีไราลือกอานนัๅน
จะมีรูปบบละสเตล์การขียนทีไหลากหลาย มีทัๅงรืไองรักหวานรมนติกเปจนรืไองสยองขวัญ นวนิยายทีไ
ตใมเปดຌวยจินตนาการพຌอฝันเปจนรืไองทีไสมจริง หนังสือการ์ตูน นิตยสาร หนังสือทีไรวมบทประพันธ์ทัๅง
ประภทรຌอยกຌวละรຌอยกรอง ละหนังสือปกออนทีไรามีปัญญาซืๅอเดຌดຌวยงินคาขนมลใกโ นຌอยโ ของ
พวกรา
ทุกวันนีๅ วลาจะยืมหนังสือจากหຌองสมุดรงรียน ฉันจะ฿ชຌบัตรหຌองสมุดของฉันซึไงมีขຌอมูลบันทึกเวຌ
฿นฐานขຌอมูลของหຌองสมุด หากจะอานบทความละสารานุกรมออนเลน์ กใพียงลงชืไอผูຌ฿ชຌ ละรหัสผาน มຌ
อยูทีไบຌาน ฉันกใสามารถขຌาอินทอร์นใตละคลิกทีไปุຆม Bookmark บน web browser เปทีไหนຌาของ
หຌองสมุดรงรียน ปຂดเปทีไ OPAC พืไอหาหนังสือละหลงขຌอมูลตางโ เดຌอยางทัน฿ด ลูกโ ของฉันซึไงอายุ
15 ละ 11 ปจะอานนิยายภาพ หนังสือชุดฮรีไ พอตตอร์ Capt. Underpants, John Green, Neil
Gaiman ละนนอนทีไสุด - Twilight (ฮຌอ!) ละพืไอทีไจะตามลูกศิษย์ชัๅนมัธยมของฉัน฿หຌทัน ฉันกใตຌองอาน
฿นทีไพวกขาอาน ละยิไงเปกวานัๅน พราะนักรียนของราจํานวนมากเมขຌา฿จรูปบบของหนังสือ ราลย
ตຌองซืๅอ Kindles มา 3 ครืไอง ละ฿นปการศึกษาทีไจะถึงนีๅรากใจะริไมพัฒนาคอลลคชันไ หนังสือ e-book
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฿นชวงทศวรรษ 1980 ถึงชวงตຌนทศวรรษ 1990 ฉัน฿ชຌวอล์คมนของซนีไ ละสะสมทปพลง ต
สองปทีไลຌวฉันซืๅอ iPod ละลูกคนตของฉันกใสอน฿หຌฉันหาพลง฿นรูปบบ Mp3 ฟรีจากออนเลน์ ฉันรูຌจัก
วิธกี าร฿ชຌ sync ละ Bluetooth ฿น iPod ละสามารถยຌายเฟล์ภาพละสียงเปมาระหวางอุปกรณ์เดຌ
อะเรโ ชางปลีไยนปลงเปมากหลือกินจากวันทีไฉนั เดຌรบั บัตรหຌองสมุด฿บรก
รูปบบทคนลยีละหຌองสมุด
ลຌวทคนลยีกใกาຌ วขຌามา
มันปลีไยนปลงวิธกี ารบริภคขຌอมูล การสรຌางขຌอมูล ละการสืไอสารขຌอมูล ตัวอยางทีไฉนั เดຌกลาวถึง
เปกอนหนຌานีๅป็นสิไงทีไฉันประสบดຌวยตนอง ละป็นพียงสวนลใกโ สวนหนึไง฿นภาพรวม ทคนลยีเดຌกຌาว
ขຌามามีสวน฿นการปลีไยนปลงกฎกณฑ์การมีสวนรวม฿นการสรรค์สรຌางความรูຌละ฿นการผยพรขຌอมูล
฿นยุคนีๅ ทคนลยีเมเดຌป็นพียงครืไองมือสําหรับทํา฿หຌการดํานินชีวิตของราดีขึๅนทานัๅน ตยังกลายมา
ป็นสิไงวดลຌอมทีไตຌองมีการจัดการ ความปลีไยนปลงทางทคนลยีทีไรารูຌสึกเดຌ฿นยุคศตวรรษทีไ 21 ทํา฿หຌ
จําป็นตຌองมีทักษะ฿หมโ พืไอจะอยูเดຌ ตพูดเปลຌว กใตຌองบอกวา นีไป็นทัๅงชวงวลาทีไดีทีไสุดละลวรຌาย
ทีไสดุ ฿นวลาดียวกันสําหรับบรรณารักษ์
ดยปรกติลຌว ราจะ฿ชຌทักษะการรูຌหนังสือ กลาวคือ ขຌา฿จ ตีความ สรຌางสรรค์ ละสืไอสารขຌอมูล
จากสืไอทีไหลากหลายทีไอยู฿นรูปบบทีไตกตางกัน ทักษะหลานีๅยังคงมีความสําคัญ฿นยุคศตวรรษทีไ 21 นีๅ
ตดຌวยครืไองมือทีไพิไมขึๅนอยางมหาศาล ทีสไ ามารถสรຌางขຌอมูลเดຌอยางรวดรใวจนทํา฿หຌขอຌ มูลกลายป็นสิไงอืไน
เปเดຌทกุ วินาที ทุกนาที ฿นหนึไงชัไวมง ราจึงตຌองยกระดับทักษะจากดิม฿หຌป็นทักษะทีไทาํ ฿หຌราจะอยูรอดเดຌ
฿นยุคศตวรรษทีไ 21 หากคําวา “ความมัไนคง หรือสถียร” ป็นคํายอดนิยมหงศตวรรษทีไ 20 คําวา “การ
ปลีไยนปลง” กใคงจะป็นคําจํากัดความของศตวรรษทีไ 21
ทนีไ วกนอร์ ผูຌอํานวยการรวมของกลุม Change Leadership Group ทีไ Harvard Graduate
School ระบุทักษะทีไจะชวย฿หຌราอยูรอด฿นยุคศตวรรษทีไ 21 อาเวຌ 7 ทักษะดຌวยกัน (พ.ศ. 2551) ทักษะ
หลานีๅเดຌก การรูຌจักคิดบบวิคราะห์ละการกຌปัญหา การรวมมือขຌามครือขาย ละการป็นผูຌนําดย
อาศัยความสามารถ฿นการจูง฿จ ความคลองตัวละการปรับตัว ความคิดริริไมละทักษะดຌานการบริหาร
จัดการ การสืไอสารดຌวยวาจาละการขียนทีไมีประสิทธิภาพ การขຌาถึงละความสามารถ฿นการวิคราะห์
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ขຌอมูล ละความ฿ฝຆรูຌละจินตนาการ การรูຌหนังสือบบทีไรารียนรูຌจากการรียนบบดัๅงดิมบบทีไคน฿นรุน
อายุดียวกับฉันเดຌรับ ยังคงมีความสําคัญ฿นฐานะทีไป็นทักษะพืๅนฐานทีไจะชวย฿หຌราคลืไอนยຌายขຌอมูลเปมา
ละขຌา฿จความรูຌ การคิดวิคราะห์ความปลีไยนปลงเดຌตามสถานการณ์ การมีจินตนาการ การวิคราะห์ มี
ความป็นผูຌนําละความรวมมือทัๅง฿นระดับนวตัๅงละนวนอน ลຌวนป็นคําหลักโ ทีไบรรณารักษ์รงรียน
จําตຌองพึงยึดถือเวຌ พืไอจะเดຌคงความป็นสวนหนึไงของสังคมยุค฿หมนีๅเวຌเดຌ
มาดูกนั วา หຌองสมุดละบรรณารักษ์ดยทัไวเป รับมือกับความปลีไยนปลงหลานีๅกนั อยางเร
฿น พ.ศ. 2463 นั ก คณิ ต ศาสตร์  ละผูຌ  ชีไ ย วชาญดຌ า นหຌ อ งสมุ ด ชืไ อ อสอาร์ รั ง กานาธาน (SR
Ranganathan) เดຌคดิ คຌนกฎหงบรรณารักษศาสตร์เวຌ 5 ขຌอ เดຌก
1. หนังสือมีเวຌ฿หຌอา น
2. ผูຌอา นตละคนอานหนังสือคนละบบ
3. หนังสือตละลมสําหรับผูຌอานตละบบ
4. ประหยัดวลาของผูຌอาน
5. หຌองสมุดป็นสิไงมีชีวิตทีไมกี ารจริญติบต
หลานีๅคอื หลักการทีไฉันเดຌรียน฿นรงรียนบรรณารักษ์ ละฉันกใจําเดຌขึๅน฿จละปฏิบัติตามสมอมา
กฎของรังกานาธาน กลาวถึงความจริงละปรัชญาหงบรรณารักษ์ ฉันจะขอกลาวถึงกฎตละขຌอดย
ละอียดตอเป
หนังสือมีเวຌ฿หຌอาน - นนอน ถຌาเมมีคนอาน หนังสือนัๅนโ กใหมดความหมาย มันจะกลายป็นพียง
วัตถุทางกายภาพชิๅนหนึไง หนังสือป็นทคนลยีท฿ีไ ชຌกใบรักษาขຌอมูลละความคิดตางโ ซึไงสามารถมีอิทธิพล
ละหลอหลอมจิต฿จละวิธีการคิดทีไผานการลอง฿ชຌละทดสอบลຌว หนังสือมิ฿ชครืไองประดับบนหิๅง มัน
ตຌองเดຌรับการจัด฿หຌป็นหมวดหมู หมุนวียน ตรวจสอบหนังสือทีไมีอยู นะนํา พูดถึง ละอภิปราย หากมัน
กาละทรุดทรม กใตอຌ ง฿หຌนักซอมซมดูลสภาพหนังสือมาจัดการทํา฿หຌมนั ดูดี ละดูลรักษาอยูสมอ
ผูຌอา นตละคนอานหนังสือคนละบบ - ผูຌอานตางคนลຌวนตางกัน ตละคนมีความตຌองการขຌอมูลทีไ
ตางกัน ซึไงดยทัไวเปลຌวกใจะหาคําตอบเดຌ฿นหนังสือ นิตยสาร บทความ หຌองสมุดจําตຌองรูຌจักผูຌอานของตน
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พืไอจะเดຌบอกเดຌวาผูຌ฿ชຌหຌองสมุดอานอะเรอยางเร บรรณารักษ์ป็นผูຌจัดหาคอลลคชัไนหนังสือทีไคํานึงถึง
บริบทละประสบการณ์ของผูຌอา น
หนังสือตละลมสําหรับผูຌอานตละบบ - หนังสือมีเวຌพืไอผูຌอานตางโ กัน หนังสือดใกกใมีเวຌ
สําหรับดใกโ นวนิยายวัยรุนมีเวຌพืไอกลุมนักอานวัยรุน นวนิยายผูຌ฿หญสําหรับผูຌ฿หญ หนังสือประภททีไเม฿ช
รืไองตง ละหนังสืออຌางอิงมีเวຌพืไอผูຌอานจากหลากหลายสาขาวิชา นัก คณิตศาสตร์จําตຌองมีห นังสือ
คณิตศาสตร์เวຌ฿กลຌมอื สมอ หนังสือประวัตศิ าสตร์ วารสารบทความละนิตยสารทางสังคมศาสตร์กใป็นสิไงทีไ
อาจารย์ประวัติศาสตร์ตຌองมีติดตัว ฿นครงการจัดหาหนังสือมาเวຌ฿นคอลลคชัไนของหຌองสมุดนัๅน จําป็น
อยางยิไงทีไจะตຌองจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซืๅอหนังสือ ฿หຌทุกสาขาวิชาดยทัไวถึงกัน มืไอผูຌอานเปทีไ
หຌองสมุด จะตຌองมีทรัพยากรประจําหຌองสมุดเวຌ฿หຌพวกขาทัๅงพืไอการศึกษาละพืไอความพลิดพลิน
ประหยัดวลาของผูຌอาน - ครงสรຌางละระบบของหຌองสมุดของราจะตຌองมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล ควรมีการนํามาตรการ฿นการวัดละประมินผลมา฿ชຌ พืไอคงรักษาความมีประสิทธิภาพของการ
฿หຌบริการ ระบบ ละครงสรຌางหຌองสมุดอยูอยางสมไําสมอ
หຌองสมุดป็นสิไงมีชีวิตทีไมีการจริญติบต -

ความคิด ขຌอมูล ละความรูຌลຌวนปลีไยนปลงอยู

ตลอดวลา หนังสือละสืไอสืไงพิมพ์ตางโ ทีไป็นหลงขຌอมูลหลานีๅจําตຌองมีการปรับปรุง ตีพิมพ์฿หม ละ
ผลิตพิไมติม คอลลคชัไนของหຌองสมุดกใตຌองทันสมัยพืไอ฿หຌทันตอยุคสมัย จํานวนผูຌอานละบริบทของผูຌอาน
กใปลีไยนปลงชนกัน บรรณารักษ์จําตຌองติบต฿นทางวิชาชีพพืไอทีไจะสามารถ฿หຌบริการกับผูຌอานเดຌดีขึๅน
ละสามารถจั ด การระบบหຌ อ งสมุ ด ละบริ ก ารหຌ อ งสมุ ด เดຌ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กิ จ กรรมทีไ ส นั บ สนุ น
ความสามารถ฿นการรูຌหนังสือละการอานจะชวยสรຌางสริมครงการหຌองสมุดทีไมีชีวติ ชีวาเมอยูนิไง
ตัวอยางบบทีไกลาวมานีๅมีอยูจริง ละป็นสิไงทีไปฏิบัติ฿นหຌองสมุดรงรียนหลายตอหลายหง ต
กระนัๅน ทคนลยีสมัยนีๅทํา฿หຌการ฿หຌบริการละครงการหຌองสมุดตางโ เมเดຌป็นพียงรืไองของหนังสืออีก
ตอเป ผูຌอานดยฉพาะอยางยิไงผูຌอานวัยยาว์ทีไถือกํานิดขึๅน฿นยุคดิจิทัล กิดละตมาพรຌอมกับทคนลยี
คอมพิวตอร์ จนถูกรียกขานวาป็นชาวดิจิทลั ตกาํ นิดทีไอาศัยอยูกบั ราซึไงป็นผูຌอพยพมาสูยคุ ดิจิทัล
คนสองกลุมนีๅตางกันอยางเร ความตกตางกใคือ การทีไภาษาของชาวดิจิทัลคือทคนลยี พวกขา
ติบ ตขึๅน ฿นสภาพวดลຌ อมทีไ ตใม เปดຌว ยคอมพิว ตอร์ สืไ อ ทรทัศ น์วิ ท ยุ  ละอิ น ทอร์ นใต ชาวดิจิ ทัล มี
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กระบวนการจัดการกับขຌอมูลตกตางจากผูຌอพยพมาสูยุคดิจิทัลซึไงอานหนังสือละสืไอสิไงพิมพ์ ละหในการ
พัฒนาละประดิษฐ์คดิ คຌนอุปกรณ์ตา งโ หลานีๅ
ฉันองกใป็นผูຌอพยพมาสูยุคดิจิทัล ตຌองทําความขຌา฿จความตกตางระหวางทรทัศน์สมัยกอนกับ
บบทีไมีรีมทคอนทรลหงยุคตຌนทศวรรษทีไ 1980 ลูกโ ของฉันซึไงอายุ 15 ละ 11 ปป็นชาวดิจิทัลต
กํานิด พวกขาเมตຌองอานหนังสือคูมือทรศัพท์มือถืออัน฿หมของพวกขาลย หากรียนรูຌจากการลงมือ฿ชຌ
ลย มืไอพวกขา฿ชຌอินทอร์นใต ขาจะเมอานขຌอมูลตามกระบวนการป็นลําดับ ตจะอานบบผสมผสาน
ทักษะการคิดระดับมหภาคละจุลภาคขຌาดຌวยกัน ละผสมผสานความสัมพันธ์บบสวนหนึไง-ทัๅงหมด ละ
ทัๅงหมด-สวนหนึไงขຌาดຌวยกัน พวกขาทําหลายโ อยางเปพรຌอมโ กันเดຌขณะทํางานทีไเดຌรับมอบหมาย ลูก
ชายของฉันสียบหูฟังฟังวิทยุผานทางทรศัพท์มือถือระหวางอานตํารารียน ลูกสาวของดิฉันดูทรทัศน์เป
ดຌวยพรຌอมกับขียนบันทึกประจําวันออนเลน์ ดยทีไทัๅงสามีละตัวฉันองป็นพอมทีไป็นผูຌอพยพสูยุคดิจิทัล
ราจึงป็นกังวลวากลยุทธ์฿นการรียนรูຌของพวกขาจะป็นอยางนีๅเปตลอดหรือเม
นีไคือยุคดิจิทัล นีไคือสถานการณ์ทีไหຌองสมุดรงรียนละบรรณารักษ์ตຌองประสบ นีไคือสาหตุทีไทํา฿หຌ
เมคิล กอร์มน ละวอลท์ ครอว์ฟอร์ด นักคิดดຌานหຌองสมุดปรับปลีไยนกฏของรังกานาธาน฿หຌทันสมัยขึๅน
ดยสนอกฎทีไผลงออกเปจากกฎตຌนบบทัๅง 5 ขຌอดังนีๅ
1. หຌองสมุด฿หຌบริการมนุษยชาติ
2. ฿หຌความสําคัญสืไอทุกรูปบบทีไ฿ชຌสืไอสารความรูຌ
3. ฿ชຌทคนลยีอยางชาญฉลาดพืไอทํา฿หຌการ฿หຌบริการดีขึๅน
4. ปกปງองการขຌาถึงความรูຌดยเมสียคา฿ชຌจา ย
5. ยกยองอดีตละสรรค์สรຌางอนาคต
ลองมาลนกมหาทีไผิด฿หຌจอ กันดีกวา คุณหาสิไงทีไปลีไยนเปจากกฎดຌานบรรณารักษศาสตร์ 5 ขຌอ
ของรังกานาธาน ละกฎดຌานบรรณารักษศาสตร์ 5 ขຌอของกอร์มนละครอว์ฟอร์ดพบเหม มีอะเรทีไ
หมือนกันบຌาง พึงระลึกเวຌวากฎหลานีๅถูกขียนขึๅน฿นยุคสมัยละชวงอายุทีไตางกัน มีปัจจัย฿ดบຌางทีไหลอ
หลอมวิวฒ
ั นาการของกฎหลานีๅ

6

฿นขณะทีไปรัชญาของรังกานาธานจะกีไยวกับการ฿หຌบริการหຌองสมุดบบ฿หຌผูຌอานป็นศูนย์กลาง
ละหຌองสมุดทีไติบต฿นงคอลลคชัไนละครงการ กฎของกอร์มนละครอว์ฟอร์ดจะมีมุมมองวาบริการ
฿นหຌองสมุดจะยึดหลักประชาคมลก นัยยะทางวิชาชีพ ละความทาทียมกัน฿นการขຌาถึงขຌอมูลละการ
สรຌางองค์ความรูຌ การปลีไยนปลงจากฐานขຌอมูลทีไนิไงเปสูฐานขຌอมูลทีไมีการคลืไอนเหวละปຂดอกาส฿หຌมี
สวนรวมยิไงขึๅนนีๅป็นผลของทคนลยี การปฏิรูปทางการศึกษา การปลีไยนปลงของบบผน ปรัชญา
ละวิธีทีไ รารูຌจกั ผูຌอนืไ ละรูຌจกั ลก
บทบาทของหຌองสมุดรงรียนละบรรณารักษ์
มืไอมีการปลีไยนปลงดังกลาวนีๅ หຌองสมุดรงรียนจึงเดຌปรับจุดนຌนจากการพัฒนาคอลลคชัไน
หนังสือเปสูการ฿หຌบริการบบ฿หຌผูຌอานป็นศูนย์กลาง ละตอเปยังการพัฒนาทักษะการรียนรูຌตลอดชีวิต
(฿หຌป็นระบบความชืไออยางหนึไง) ทัๅงนีๅ มีนวคิดอยู 3 นวคิดดຌวยกัน เดຌก ความรวมมือกัน ความป็น
ผูຌนํา ละทคนลยี (Information

Power,

1998) นืไองจากความคลืไอนเหวหลานีๅ บทบาทของ

บรรณารักษ์หຌองสมุดรงรียนกใจําตຌองปลีไยนเป บรรณารักษ์รงรียนจะป็นทัๅงครู ผูຌสอนดຌานทคนลยี
ผูຌวางผนการรียนการสอน ละผูຌจดั การหຌองสมุด
฿นอดีต การบริหารจัดการหຌองสมุดจะป็นงานพียงอยางดียวทีไบรรณารักษ์รงรียนถูกคาดหวัง฿หຌ
ทํา ตการหลัไงเหลอยางเมขาดสายของขຌอมูลละทคนลยีทีไถูกกใบ สรຌาง ละสืไอสาร เดຌปลีไยนปลง
กฎกณฑ์ละวิธีดาํ นินงาน
฿นฐานะผูຌจัดการหຌองสมุด บรรณารักษ์รงรียนจะป็นผูຌสงมอบขຌอมูล ละป็นผูຌทํา ฿หຌผูຌอาน
สามารถขຌาถึงขຌอมูลหลานัๅนเดຌ ภาระหนຌาทีไอยางชนการทํารายการ ยกประภท กใบขຌอมูลสวนบุคคล
ละความชอบของผูຌอานตละคน ระบบคอลลคชัไนหนังสือ ละจຌาหนຌาทีไ ตลอดจนการตรวจสอบสืไอทีไมี
อยูมืไอสิๅนป ลຌวนป็นบริการละครงการพืๅนฐานของหຌองสมุดรงรียน นอกหนือจากนัๅนบรรณารักษ์
รงรียนยัง฿หຌผูຌอา นสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌ ฿นกรณีหลานีๅ บรรณารักษ์รงรียนจะรับบทบาทป็นผูຌสอนละ
นักทคนลยีการรียนการสอน มืไอบรรณารักษ์รงรียนรวมมือกับครู฿นการสอนจําป็นอยางยิไงทีไจะตຌอง
สอนรืไองทักษะ฿นการ฿ชຌหຌองสมุด฿นปรกรมการรียนการสอนของรงรียนดຌวย ดยอาจบรรจุเวຌป็นสวน
หนึไงของการรูຌสารสนทศ (Information Literacy) หรือการรูຌทาทันสืไอ (Media Literacy) ตเมวาจะอยู
฿นลักษณะ฿ดตຌองทํา฿หຌการสอนนัๅนอยู฿นบริบททางวัฒนธรรมละประสบการณ์ของนักรียน บรรณารักษ์
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รงรียนจําป็นตຌองรูຌหลักการสอนละพัฒนาทักษะการคิดระดับมหภาค พืไอทีไจะขຌา฿จหลักสูตรของ
รงรียนเดຌ มืไอครูวางผนการสอนบทรียนบทหนึไง บรรณารักษ์ตຌองทําหนຌาทีไทีไปรึกษาดຌานการรียนการ
สอน พืไอชวย฿หຌครูดงึ อาขຌอมูลออกมาจากหลงทรัพยากรทีไมีเดຌ ทัๅงทีไอยู฿นรงรียนละนอกรงรียน ละ
฿หຌครืไองมือ฿นการรียนรูຌละทคนลยีตา งโ กครู นอกจากนีๅ บรรณารักษ์รงรียนยังตຌองปฏิบัติหนຌาทีไ฿น
ฐานะคูสนทนาของครูละผูຌนํารงรียน฿นการอภิปรายกีไยวกับวิธีการ กลยุทธ์ ละทคนิค฿นการสอน
นักรียนซึไงมีความตຌองการละสเตล์การรียนทีไตกตางกัน มืไอความกຌาวหนຌาดຌานทคนลยีหมกระหนไํา
จากรอบดຌานดຌวยขຌอมูลหลากหลายทัๅง฿นรูปบบละนืๅอหา บรรณารักษ์รงรียนจําป็นตຌองยึดหลัก 3
ประการอันเดຌก การยึดมัไนรืไองอิสรภาพทางปัญญา ยึดตามมาตรฐานทางกฎหมาย ละการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มืไอบรรณารักษ์รงรียนขຌามามีบทบาท฿นฐานะครู พันธมิตรดຌานการรียนการสอน ละผูຌจัดการ
หຌองสมุดทีไมปี ระสิทธิภาพ บริการละปรกรมของหຌองสมุดจะสงผลดีอยางยิไงตอความสํารใจของนักรียน
฿นป 2551 สํานักพิมพ์ Scholastic เดຌตีพิมพ์ผลงานรวบรวมงานวิจัยกีไยวกับหຌองสมุดรงรียน ฿น
ชืไอ “หຌองสมุดรงรียน฿ชຌงานเดຌ” (School Libraries Work!) อกสารชุดนีๅกลาวถึงจุดยืนของ
คณะกรรมาธิการวาดຌวยหຌองสมุดละสารสนทศศาสตร์หงชาติของสหรัฐอมริกา ละยังเดຌรวบรวมอา
งานวิ จั ย ทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ หຌ อ งสมุ ด รงรี ย นทีไ  ด น โ จาก 19 รั ฐ ฿นสหรั ฐ อมริ กา (จากอลาสกຌ า เปจนถึ ง
คลราด อเฮอเปจนถึงพนซิลวนีย มิซซูรีเปจนถึงมใกซิก) ละ฿นมณฑลออนตาริอของประทศ
คนาดาอาเวຌดຌวย งานวิจัยทีไจัดทําขึๅนดยกลุมนักวิจัย Lance et al. (2002) Kuhlthau et. Al (2004)
Smith (2006) Todd (2004, 2005, 2006) ทีไดํานินมาตลอดชวงวลาสองทศวรรษลຌวนสดงผลลัพธ์
ดียวกันอยางนาปลก฿จ ผลจากการศึกษาชิงประจักษ์ส ะทຌอ น฿หຌหในคุณ คาทีไขาดมิเดຌของหຌองสมุด
รงรียน ทีไสงผลอยางมากตอการประสบความสํารใจของนักรียน การมีหຌองสมุดรงรียนอยู฿นชีวิตของ
นักรียน฿นระดับประถมละมัธยมศึกษาทํา฿หຌนักรียนมีผลการรียนดีขึๅน ครงการละบริการของหຌองสมุด
รงรียนชวย฿หຌนักรียนมีทักษะการรียนละทักษะการคຌนควຌาพิไมขึๅน การรวมมือกันระหวางครูละ
บรรณารักษ์รงรียนจะนําเปสูการรียนรูຌอยางทຌจริงทัๅง฿นละนอกหຌองรียน รายงานยังเดຌกลาวตอเปถึง
บทบาทของบรรณารักษ์รงรียน฿นสีไประดใน (2551)
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ก. หຌองสมุดรงรียนมีบทบาทสําคัญ฿นการรียนการสอน
บรรณารักษ์ออกบบปรกรมทีไสนับสนุนสิไงทีไอยู฿นหลักสูตรของรงรียน นับตัๅงตปรกรม
พัฒนาคอลลคชัไนหนังสือเปจนถึงปรกรมการสอน บรรณารักษ์รงรียน฿หຌคําปรึกษา รวมมือละทํางาน
รวมกับครูละผูຌนํา฿นรงรียน฿นการวางผนละนําผนเปปฏิบัติ การรียนการสอนละหลักสูตรป็นสอง
ปัจจัยทีไชวยบรรณารักษ์สรຌางปรกรมพัฒนาคอลลคชัไนหนังสือขึๅน บรรณารักษ์รงรียนอาจรวมสอนกับ
ครู฿ นหัวขຌอทักษะการขຌาถึงขຌอมูล ละทักษะการคຌนควຌาเดຌ วลาของหຌองสมุดรงรียนยืดหยุนเดຌ จึง
สามารถอํานวยความสะดวก฿หຌกบั นักรียนตละคนละชัๅนรียน เมวาจะมีขนาดลใกหรือ฿หญกตใ ามเดຌสมอ
ข. หຌองสมุดรงรียนปูทางสูการ฿ชຌทคนลยี฿นรงรียน
หຌองสมุดรงรียนป็นหนทางทีไทุกคนสามารถขຌาถึงขຌอมูล สิไงนีๅมาพรຌอมกับทคนลยีทีไจําป็น
สําหรับนักรียน ครู ละชุมชน฿นรงรียนทีไจะ฿ชຌขຌอมูล คอมพิวตอร์ทีไขຌาถึงอินทอร์นใตมีอยูประจํา
หຌองสมุด฿นบรรดารงรียนสมัย฿หม หຌองสมุดรงรียนอืๅอ฿หຌกิดการอบรมรืไองทคนลยีหลานีๅ฿หຌก
นักรียนละผูຌ฿ชຌหຌองสมุดทัไวเป
ค. หຌองสมุดรงรียนบันดาล฿หຌกิดการรูຌหนังสือ
นักรียนศึกษาจากหนังสือ คอมพิวตอร์ละทรัพยากรตางโ ทีไมีอยู฿นหຌองสมุดรงรียน มืไอพวก
ขาอานทรัพยากรหลานีๅละรียนรูຌสิไงตางโ ความสามารถสารพัดอยางดຌานการอานขียนละคณิตศาสตร์
กใกຌาวขຌามามีบทบาท หຌองสมุดรงรียนหลายหงจัดชวงลานิทาน อภิปรายรืไองหนังสือ อบรมสัมมนา
ละการสนทนาดยนักขียนละกวี นอกจากนีๅยงั มีอกาส฿หຌสรรค์สรຌางรืไองราวละหนังสือ฿นหຌองสมุดดຌวย
ชนกัน ละบางครัๅงกใมกี ารจัดงานสดงนิทรรศการทางศิลปะละการสดงตางโ ฿นหຌองสมุดชนกัน
ุ สมบัติ หมาะสม
ง. หຌองสมุดรงรียนเมมคี วามหมายหากปราศจากบรรณารักษ์ทีไมีคณ
หຌองสมุดรงรียนทีไประจําดยบรรณารักษ์รงรียนทีไมีคุณสมบัติหมาะสม จะสามารถสรຌางความ
ปลีไ ย นปลง฿นชี วิ ต ของนั ก รี ย นเดຌ ม ากกว า ขຌ อ กํ า หนดทางวิ ช าการละประสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ ทีไ
บรรณารักษ์ทีไมีคุณสมบัติหมาะสมจะตຌองมี จะตรียมพวกขา฿หຌพรຌอมสําหรับการบริหารจัดการระบบ
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หຌองสมุด ครงสรຌาง ปรกรม การ฿หຌบริการตางโ ทามกลางทคนลยีทีไหลากหลาย ละรูปบบการรียน
ละความตຌองการทีไตกตางกันเปของนักรียน กฎหมายละคุณธรรมจะกําหนด฿หຌบรรณารักษ์รงรียนทีไมี
คุณสมบัติหมาะสมถูกบังคับดຌวยกฎหมายละคุณธรรมทีไจะทํางาน ดํานินการตามภารกิจ วิสัยทัศน์ ละ
ปງาหมายของสถาบันการศึกษานัๅนโ ฿หຌสํารใจลุลวงเป
ผลกระทบจากงานวิ จั ย ช น นีๅ  องทีไ ก ระตุຌ น ฿หຌ ส มาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ ฿ นสหรั ฐ อมริ ก าจั ด ตัๅ ง
คณะกรรมาธิการวาดຌวยหຌองสมุดละสารสนทศศาสตร์หงชาติ ซึไงทําหนຌาทีไดูลหຌองสมุดรงรียนขึๅน
(มิถนุ ายน 2550) คณะกรรมาธิการนีๅเดຌยนืไ สนอนยบายตอเปนีๅตอ รัฐสภาหงสหรัฐอมริกา
- หຌอ งสมุด รงรี ย นจะเดຌ รับ ทรั พ ยากรทีไ ทั น สมัย เม วา จะป็ น วั ส ดุ ทีไ  ป็ นสืไ อ สิไ งพิ ม พ์ หรื อ สืไ อ
ประภทอืไนโ
- บรรณารักษ์รงรียนหรือผูຌชีไยวชาญดຌานสืไอ฿นหຌองสมุดรงรียน จะเดຌรับการจัดประภทป็น
“ผูຌมีคณ
ุ สมบัตริ ะดับสูง”
- หຌองสมุดรงรียนจะตຌองมีจຌาหนຌาทีไประจําทีไป็นผูຌชีไยวชาญดຌานสืไอหຌองสมุดรงรียนทีไมี
คุณสมบัติสงู ละเดຌรบั การรับรองดยรัฐ
฿นประทศอังกฤษ William, Cole and Wevelle (2002) เดຌวิคราะห์วรรณกรรมทีไกีไยวขຌองกับ
ผลกระทบของหຌองสมุดรงรียนตอความสํารใจของนักรียน ละการรียน฿นรงรียนระดับประถมศึกษา
ละพบหลั ก ฐานทีไ พิ สู จ น์  ละสนั บ สนุ น ว า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ฿ นชิ ง บวกระหว า งหຌ อ งสมุ ด รงรี ย นละ
ความสํารใจของนักรียน มีการระบุวาปัจจัยตอเปนีๅมีผลตอการรียน กลาวคือ ความรวมมือกันระหวางครู
ละบรรณารักษ์ คุณภาพละปริมาณหนังสือ฿นคอลลคชัไน งินสนับสนุนทีไพอพียง การ฿หຌบริการละ
ปรกรมหຌองสมุดทีไยืดหยุน จຌาหนຌาทีไหຌองสมุดทีไมีคุณภาพ ละมาตรฐานทีไสริมสรຌางประสบการณ์การ
สอนละการรียนทีไมปี ระสิทธิภาพ
งานวิจัย฿นลักษณะดียวกัน฿นประทศออสตรลีย (Lonsdale, 2003) รายงานถึงการคຌนพบ
ทํานองดียวกัน ตเดຌระบุถึงปัจจัยตอเปนีๅวามีผลตอความสํารใจละการรียนของนักรียนทัๅงทางดຌาน
ความรูຌสึกละความมีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลานีๅเดຌก การผสมผสานทักษะการขຌาถึงขຌอมูลเวຌป็นสวนหนึไง
ของหลักสูตร ละระบบการชืไอมตอครือขายคอมพิวตอร์ทีไชืไอมตอระหวางหຌองสมุดละหຌองรียนเดຌ
อยางหนักนน รายงานการวิจยั ยังเดຌสดงวา การมีหຌองสมุดรงรียนสริมสรຌางสภาพวดลຌอมทีไตใมเปดຌวย
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สิไงพิมพ์ละการอานดยอิสระละสมัคร฿จ สิไงนีๅพัฒนา฿หຌกิดความขຌา฿จ เวยากรณ์ การสะกดคํา คําศัพท์
ละสเตล์การขียนของนักรียน ยิไงเปกวานัๅนการมีหຌองสมุดยังมีผลกระทบชิงบวกตอความภูมิ฿จ฿นตนอง
ความมัไน฿จละความรูຌสึกรับผิดชอบตอการรียนรูຌของตนองอีกดຌวย
นนอนวา ผลลัพธ์ทีไเดຌจากการวิจัยหຌองสมุดรงรียนทีไตรงกันหลานีๅสนับสนุนบทบาททีไป็น
รากฐานสําคัญของบรรณารักษ์รงรียนละหຌองสมุดรงรียน
หຌองสมุดรงรียนทีไนีไ ทีไนัไน ละทุกหนทุกหง
฿นการสัมมนาระดับภูมิภาคมืไอเมนานมานีๅ ทีไมืองบาคลอด ซึไงจัดดยหຌองสมุด Rizal

ละ

สมาคม International Association of School Libraries (IASL) มืไอวันทีไ 27-28 ดือนมษายน 2555
หຌองสมุดรงรียนจากรงรียนอกชน฿นพืๅนทีไหลายหงเดຌสนอผลงานซึไงมีทีไมาจากงานวิจัยละการปฏิบัติ
ครงการละความคิดริริไมตางโ ทีไเดຌ฿ชຌจริงกับหຌองสมุด฿นรงรียนของตน ตกระนัๅน ขຌอมูลจากหຌองสมุด
รงรียนภาครัฐยังขาดอยูมาก
สิไงนีๅชีๅ฿หຌหในสภาพทีไป็นอยู฿นปัจจุบันของหຌองสมุดรงรียน฿นประทศ หຌองสมุดรงรียนอกชน
เดຌรับงินสนับสนุนมากกวา มีครือขายการรียนรูຌทางวิชาชีพทีไกวຌางขวางกวา ถึงมຌ RA 9246 จะกําหนด
ขຌอปฏิบัติกีไยวกับหຌองสมุดรงรียน฿นประทศ ละคํานะนํากีไยวกับหຌองสมุดรงรียน (School Library
Guidelines) (Order no. 56, s 2011) ของกระทรวงศึกษาธิการ ทีไระบุขຌอกําหนดกีไยวกับการจัด
จຌาหนຌาทีไประจําหຌองสมุดรงรียน ละมาตรฐานการดํานินงานทีไทัๅงภาครัฐละอกชนตຌองทําตาม ระบบ
หຌองสมุดรงรียนภาครัฐกใยังคงลຌมลุกคลุกคลานอยู ครงการศูนย์กลางหຌองสมุด (Library Hub project)
ของกระทรวงการศึกษายังคงลองลอยเรຌทศิ ทาง
ต กใ ยั ง มี ค วามหวั ง อยู ยั ง มี ห วั ง อยู ยกตั ว อย า งช น ครงการศู น ย์ ก ลางหຌ อ งสมุ ด ของ
กระทรวงศึกษาธิการซึไงมอบกลองพลาสติกทีไบรรจุหนังสือเวຌตใม฿หຌกับรงรียนตางโ ฿นภูมิภาคทีไมีมาตัๅงต
ป 2548 หรือครงการ Mother Based Instruction ทีไริไมขึๅนตัๅงตป 2552 มຌจะเมเดຌป็นความคิดริริไม
ดຌานหຌองสมุดรงรียน ตการพัฒนาวัสดุการรียนการสอนทํา฿หຌบรรณารักษ์รงรียน฿นกรุงมะนิลาตຌองขຌา
มากีไ ย วขຌ อ งช ว ยรั ฐ บาลละหน ว ยงานอกชนทีไ มี ส ว นร ว ม฿นครงการ อี ก ครงการหนึไ ง ของ
กระทรวงศึกษาธิการทีไมุงนຌนการพัฒนาหຌองสมุดรงรียน เดຌกการสรຌางหຌองรียนสําหรับดใกกอนวัยรียน
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ทีไป็นหຌองสมุดรงรียนเป฿นตัว นับป็นการขยายครงการดใกกอนวัยรียนหรือดใกอนุบาลทีไกิดขึๅนจริง
ดຌวยความชวยหลือจากมูลนิธิ AGAPP (Aklat, Gabay, Aruga Tungo sa Pag-angat at Pag-asa) จึง
สามารถระบุรงรียนทีไมีผลการรียนตไําละสรຌางหຌองสมุดรงรียนขึๅนทีไนัไนเดຌ หຌองสมุดรงรียนทําหนຌาทีไ
หมือนหຌองรียนสําหรับดใกกอนวัยรียนเปดຌวย
ครงการความรวมมือระหวางหຌองสมุด฿นรงรียนรัฐละรงรียนอกชนกําลังกิดขึๅน ครงการ
หนังสือคลืไอนทีไ (The Book Mobile) ของรงรียน De La Salle Zobel (Marco, 2011) มุงทีไจะมอบ
หนังสือ฿หຌนักรียน฿นรงรียนรัฐ฿นจังหวัด Muntinlupa บรรดาบรรณารักษ์รงรียน De La Salle Zobel
จะลานิทานมืไอ Book Mobile เปยีไยมรงรียนรัฐตางโ รงรียน De La Salle อีกหงหนึไง฿นมือง
Lipa, Batangas City กใดํานินครงการขยายอกาสชนดียวกันนีๅ พวกบรรณารักษ์รงรียน De La Salle
ลใงหในความสําคัญของการรูຌหนังสือทีไป็นผลจากหนังสือละจากการอาน จึงเดຌคัดลือกรงรียน฿นขตของ
ตนทีไขาดคลนสืไอการอาน฿หຌป็นผูຌเดຌรับบริจาคหนังสือจากกิจกรรมครงการขยายอกาสนีๅ อีกครงการ฿น
รูปบบดียวกันอยาง MUNTIPARLAS (Muntinlupa, Paranaque, Las Pinas School Association of
School Libraries) จัดกิจกรรมลานิทานละบริจาคหนังสือ฿หຌกบั รงรียนรัฐ฿นพืๅนทีไอยางสมไําสมอชนกัน
ป็นการ฿หຌอกาสนักรียน฿นรงรียนรัฐเดຌมี อกาสอานหนังสืออืไนโ ทีนไ อกหนือจากตํารารียน
มีองค์กรอิสระมากมายทีไสนับสนุนละชวยหลือการพัฒนาหຌองสมุดรงรียน฿นประทศ ตัวอยาง
หนึไงเดຌกองค์กร Sombat Trust ซึไงป็นองค์กรการกุศลหงประทศอังกฤษทีไ฿หຌความชวยหลือหຌองสมุด
รงรียนรัฐ฿น Tanauan, Batangas ดยจัดหาหลักสูตรละคอลลคชัไนหนังสือหຌองสมุดทีไจัดตามบริบท
฿หຌกบั รงรียนรัฐ ขณะนีๅ ทางองค์กรกําลังดํานินงานสนับสนุนหຌองสมุดรงรียนหงทีไ 7 ละยังจัดอบรมครู
฿หຌกบั ครูรงรียนรัฐ฿นดຌานกิจกรรมกียไ วกับการรูຌหนังสือละการดํานินงานดຌานหຌองสมุดพืๅนฐาน
นอกจากนีๅยังมี Sa Aklat Sisikat ทีไเดຌจัดทําหຌองสมุด฿นหຌองรียน฿หຌกับรงรียนรัฐทีไ฿ชຌปรกรม
Read-aton Program ฿นระดับประถมปทีไ 4 ครูเดຌรับการอบรม฿หຌสามารถดํานินครงการเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล
มืไอกระทรวงศึกษาธิการเดຌประกาศ฿ชຌระบบ K-12 ฿นปการศึกษานีๅ PASLI

(Philippine

Association of School Libraries, Inc.) กใเดຌจัดการประชุมละชิญบรรณารักษ์รงรียนมาฟังละ
ซักถามกีไยวกับระบบการศึกษา฿หม ฿นงานยังมีการอภิปรายกีไยวกับบทบาทของบรรณารักษ์พืไอตรียม
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ความพรຌอม฿นการรับมือกับการศึกษาหลักสูตร 12 ปดຌวย วิทยากรซึไงเดຌก ดร. อใด ฟอร์มิน เดຌชีๅ฿หຌหใน
บทบาทของบรรณารักษ์รงรียน฿นบริบทของหลักสูตรการศึกษา 12 ป บรรณารักษ์รงรียนป็นผูຌจัดการ
หຌองสมุด ผูຌชีไยวชาญดຌานทคนลยีดຌานการรียนการสอน ละยังป็นครูอีกดຌวย ซึไงจะเดຌกลาวถึงบทบาท
หลานีๅ฿นลําดับตอเปภายหลัง กอนจะจบชวงการบรรยายหลัก ฿นการประชุม เดຌมีการรຌองขอปรกรมการ
สอนดຌานหຌองสมุดทีไป็นมาตรฐานดียวกัน ทีสไ อดทรกทักษะการขຌาถึงขຌอมูลละสืไอตางโ เวຌ ละนีไจะป็น
ความทຌาทายของ PASLI ฿นบริบทของระบบการศึกษา 12 ป
มืไอกลาวถึงปรกรมการสอนดຌานหຌองสมุด หຌองสมุดรงรียนอกชนอยางชน รงรียน Ateneo
de Manila High School Media Center ละ Assumption College Integrated School Libraries กใ
เดຌจัดทําปรกรมพัฒนาคอลลคชัไนหนังสือ฿หຌทันสมัย นอกจากนัๅน ยังเดຌปรับปรุงปรกรมการรียนการ
สอน฿หຌ ทัน สมั ย ตามเปดຌ วย รงรีย นหงรกลื อ ก฿ชຌ ปรกรมทัก ษะการรูຌส ารสนทศ (Information
Literacy Skills Program) ตามบบอยางละตามการประมวลผลขຌอมูลของระบบ Kuhlthao’s Guided
Inquiry (Cabunagan, 2011) สวนรงรียนทีไสองพิไมสริมปรกรมการรียนการสอนดຌานหຌองสมุดของตน
สําหรับดใกนักรียนระดับประถมศึกษาดยสมัครป็นสมาชิก Lexile - Academic Enrichment Program
ของ Scholastic ปรกรมนีๅชวยหຌองสมุดรงรียน฿นการวัดระดับความสามารถ฿นการอานของนักรียน
ละจับคูนักรียนดังกลาวกับหนังสือทีไพวกขาสามารถอานเดຌอยางมัไน฿จ (Nera, 2011)
฿นระดับนานาชาติ สมาคม IASL ละ IFLA (International Federation of Library
Associations) จะรายงานความคิดริริไมรืไองหຌองสมุดรงรียนละกิจกรรมจากสวนตางโ ของลก ฉันรูຌสึก
ประทับ฿จกับความรวดรใวทีไสมาคมหຌองสมุดรงรียน฿นทวีปยุรป อมริกา ละประทศกําลังพัฒนา
ทัๅงหลายจัดการกับประดในตางโ อยางการรูຌหนังสือ ปรกรมวใบ 2.0 ระบบ Cloud computing ละ
การรูຌทาทันสืไอ
฿นประทศปรตุ  กส หຌ อ งสมุ ด สาธารณะกํ า ลั ง จั ด ทํ า ปรกรมการอ า นสํ า หรั บ ครอบครั ว
นอกจากนัๅน ยังจัดทําปรกรมการอานสําหรับดใกวัยหัดดินดยประสานงานกับรงรียน ฿นฮอนดูรัสมีการ
ออกบบการอบรมบรรณารักษ์รงรียนดยเดຌรับงินชวยหลือ ฿นสวีดนกําลังจัดตัๅงหຌองสมุดรงรียนดย
การผานรางกฎหมาย฿หมทีไสนับสนุนการพัฒนาหຌองสมุดรงรียน ฿นเนจีรียมีครงการ Uniform Basic
Education (UBE) ทีรไ ะบุวา หຌองสมุดรงรียนมีสวนสงสริมการพัฒนาการศึกษาละการรูຌหนังสือ
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อกสารสดงจุดยืนอยาง School Library Manifesto (IFLA 2002) ละคําประกาศ “A Library
for Every School” (IFLA 2010) ป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์รงรียน ประกาศ
ดังกลาวประกอบดຌวยภารกิจ วิสัยทัศน์ ละปງาหมายของหຌองสมุดรงรียนทีไราสามารถยึดถือป็นหลักการ
฿นการดํานินงานของหຌองสมุดรงรียน นอกหนือจากมาตรฐานระดับทຌองถิไนละระดับชาติ รายงาน
ทางการของยูนสก฿นหัวขຌอทศวรรษหงการรูຌหนังสือ (Literacy Decade 2003-2013) อธิบายถึงผลลัพธ์
ของหຌองสมุดรงรียนทีไมีตอการผลักดันรืไองสิทธิสรีภาพ฿นการอานละการขຌาถึงขຌอมูลดยถຌวนหนຌา
อกสารอีกฉบับหนึไงทีไบรรณารักษ์รงรียนจะพบวา฿หຌขຌอมูลละป็นประยชน์ เดຌก หลักสูตรของยูนสก
รืไองการรูຌทาทันสืไอ (Media Literacy Curriculum) รายงานชุดนีๅป็นนวทาง฿หຌบรรณารักษ์ทีไปฏิบัติ
หนຌาทีไอยู฿ชຌ฿นการสรຌางบทรียนสําหรับการรียนการสอนดຌานหຌองสมุดทีไประสมประสานการรูຌสารสนทศ
ละการรูຌทาทันสืไอขຌาดຌวยกัน
หຌองสมุดรงรียน฿นประทศกลุมอาซียน
ตามทีไหในเดຌจากรายงาน งานวิจัย ละการริริไมทัๅงหมดทีไนຌนถึงบทบาททีไสําคัญของหຌองสมุด
รงรียนละบรรณารักษ์ ผูຌนํา฿นรงรียนจําตຌองระลึกถึงบทบาทละการสนับสนุนของหຌองสมุดรงรียน
ละบรรณารักษ์ บทบาทหลานีๅตຌองมีการตรวจสอบอยูสมอพืไอรักษามาตรฐานเวຌ฿หຌคงอยู฿นกณฑ์หรือสูง
กวา การจัดสัมมนาป็นประจําสมไําสมอจะป็นการริริไมทีไจะคอยตรวจสอบมาตรฐานของหຌองสมุดรงรียน
฿นภูมภิ าคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ฿หຌอยู฿นกณฑ์อยูสมอ ควรมีการจัดตัๅงครือขายการรียนรูຌทางวิชาชีพ฿น
หมูบรรณารักษ์รงรียน฿นกลุมประทศอาซียนขึๅน พืไอคลຌายคลึงกันทัๅง฿นดຌานการปฎิบัติละทฤษฏี
นอกจากนัๅน ยังควรทีไจะศึกษาความป็นเปเดຌของครงการลกปลีไยนบงปันทรัพยากรระหวางหຌองสมุด
รงรียนตางโ ฿นภูมิภาคพิไมติม ดยฉพาะอยางยิไง ดยอาศัยทคนลยีป็นสืไอหรือสะพานระหวาง
รงรียนละบรรณารักษ์ ราจําป็นตຌองรียนรูຌจากกันละกันละจากประสบการณ์ของรา ราสามารถ
รวมมือละกลายป็นผูຌนํา฿นชุมชนของราละ฿นสังคม฿นระดับทีไกวຌาง฿หญขึๅนเดຌ ราสามารถสรຌางอาซียน
ทีไดียงิไ ขึๅนเดຌผานทางบริการละครงการหຌองสมุดรงรียน
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