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ภาคผนวก  จ 
หองสมุดแนวใหมและหองสมุดในอนาคต 

 
  หองสมุดประชาชนแนวใหม 

 ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (อางจากบุญเริง แกวสะอาด: ม.ป.ป.) สรุปประเด็นสําคัญ 
ที่เกี่ยวกับหองสมุดแนวใหม ดังตอไปนี้ 
 1. หองสมุดประชาชนแนวใหมเปนอยางไร                
  1.1 เปนหองสมุดของประชาชน 
   เปนการจัดและรวมดําเนินการโดยประชาชน โดยมีการกิจกรรมหลากหลายเพื่อ
ประชาชนในชุมชนนั้นๆเปนสําคัญ 
   ดังนั้นเพื่อใหหองสมุดเปนหองสมุดประชาชนในแนวใหม จึงควรจัดกิจกรรม
ตางๆ ตอไปนี้ 
   - ประชาชนในชุมชนสวนใหญเปนสมาชิกของหองสมุด สมาชิกมีสิทธิ      
ใชบริการหองสมุดมากกวาการยืมหนังสือ เชน การจัดงานสังคม การเสวนา การชวยเหลือดูแล   
ความปลอดภัย เปนตน 
   -  จัดใหหองสมุดมีส่ิงแวดลอมที่รมร่ืน นาพักผอน สวยงามตามสภาพของ
ชุมชน ชาวบานภูมิใจและพรอมที่จะยกมาเปนตัวอยางอวดแขกตางถิ่น 
   -  เจาหนาที่หองสมุดสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนอยู เสมอ มีการสง   
ขอมูลขาวสารถึงสมาชิกในชุมชนเปนระยะๆ และรับคําแนะนําจากสมาชิกมาสรางสรรค ปรับปรุง
กิจกรรมภายในหองสมุดเปนระยะๆ 
   -  ใหชุมชนเปนกรรมการบริหารและดําเนินการจัดกิจกรรมของหองสมุด
และกิจกรรมสนับสนุนหองสมุด 
   -  กิจกรรมมีความหลากหลาย  ทั้งวิธีการ เนื้อหาสาระ  และการสนอง           
ตอกลุมเปาหมาย มีการมุงเนนเพื่อประโยชนของชุมชนและใชแหลงเรียนรูของชุมชน 



มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน 

116 ภาคผนวก  จ  หองสมุดแนวใหมและหองสมุดในอนาคต 

   -  มีมุมขอมูลสินคา มุมแคตตาล็อกสินคาและผลิตภัณฑมาตรฐานขอมูลการ
คุมครองผูบริโภค ฯลฯ 

1.2 เปนศูนยการเรียนรูชุมชน 
   หองสมุดประชาชนใหบริการแกผูใชหองสมุดประชาชนดวยการใหโอกาสแก 
ทุกคนในการคนควาหาความรูดวยตนเอง การคนควาสวนใหญเปนการอาน ดูภาพในหนังสือ หรือ
ดูภาพจากวิดีทัศน หองสมุดจึงเปนแหลงสงเสริมการอานดวยตนเองอยางพอใจ และเพลิดเพลิน
ตามลําพัง 
  หองสมุดประชาชนจึงมีความจําเปนตองพัฒนาวิธีบริการการเรียนรูในหองสมุดให
มีความหลากหลายทุกๆ ดาน กลาวคือ หลากหลายในดานสื่อ ดานกระบวนการดานเนื้อหาสาระ 
และความจูงใจอื่นๆ ที่ทําใหเกิดประโยชนแกคนในชุมชนนั้นๆมากยิ่งขึ้น เปนเสมือนดังศูนย             
การเรียนของชุมชนอยางกวางขวางจริงๆ  เชน 
   -  มีศูนยสาธิตของดีเดนของชุมชน 
   -  มีเวทีสําหรับคนเดนคนดังมาแสดงใหชุมชนทราบถึงความสามารถของตน 
   -  มีนิทรรศการของดีมีประโยชนและของมีโทษ สับเปลี่ยนหมุนเวียน  
   -  มีการอบรมในหัวขอตางๆ เชน เร่ืองภาษา หนังสือ การเลี้ยงลูก การเตรียมตัว
เปนแม และเรื่องเครื่องใชภายในบาน เปนตน 
   -  จัดมุมนิเทศ เร่ืองการศึกษาตอของลูก เร่ืองการศึกษาตอของตนเอง และ
เร่ืองการหาอาชีพ เปนตน 
   -  มีมุมพัฒนาการศึกษาของตนเอง  เชนมุมสายสามัญของการศึกษา               
นอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน  
   -  มีมุมทดสอบสุขภาพดวยตนเอง มุมทดสอบเครื่องมือ เครื่องใชในบาน    
มุมทดสอบผลผลิตนานาประเภท 
   -  มีมุมขอมูลสินคา มุมแคตตาล็อกสินคา และผลิตภัณฑ มาตรฐานขอมูล    
การคุมครองผูบริโภค เปนตน 
   -  มีมุมบริการสื่อสําหรับโรงเรียนที่ดอยโอกาส ทั้งระดับเด็กเล็ก ประถมและ
มัธยม โดยเฉพาะสื่อทดลองและสื่อสาธิต 
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   -   มีมุมบริการสื่อสําหรับกิจกรรมสายใยสัมพันธของเด็กและครอบครัว 
เพื่อใหใชในหองสมุดและยืมออกไปนอกหองสมุด 
   -  มีมุมสรางสรรคพัฒนาการของเด็กวัยตางๆ  
  1.3  เปนศูนยประชาคม 
   การสรางหองสมุดใหเปนหองสมุดประชาชนอีกวิธีหนึ่งคือ การทําใหหองสมุด
เปนศูนยประชาคมของชุมชน หรือทําใหหองสมุดมีพื้นที่บริการและมีกิจกรรมของชุมชนเกิดขึ้น
ในหองสมุดอยูเสมอ เชน  
   -  มีพื้นที่รอบๆหองสมุดซึ่งนาพักผอนหยอนใจ มีที่ออกกําลังกายในยามเชา
และยามเย็น 
   -  มีสนามเด็กเลน 
   -  มีหองสําหรับจัดกิจกรรมเด็กและครอบครัว 
   -  มีหองสําหรับจัดกิจกรรมสําหรับเยาวชน 
   -  มีหองสําหรับการประชุม เสวนา สัมมนาของชุมชน 
   -  มีกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีและการจัดงานตางๆ 
  1.4 เปนเครือขาย 
   หองสมุดประชาชนแตละแหงไมสามารถดํารงอยูอยางโดดเดี่ยว  อิสระ              
ไมพึ่งพาใคร  แตจะดํารงอยูเปนสมาชิกในเครือขายขององคกรในกลุมที่เหมาะสม เพื่อใหสมาชิก
ในกลุมไดชวยเหลือเกื้อกูลกัน และเสริมกําลังกันใหเกิดความเจริญงอกงามอยางนามั่นใจ 
   กิจกรรมของการเปนเครือขายอาจแบงขอบเขตได 4 ประการ คือ 
   1.4.1 ดานการบริหาร จัดเปนกลุมบริหารภารกิจขององคกรในระดับตางๆที่
ไมใหญนัก ไมมีลักษณะศูนยกลางบริหาร แตเปนการบริหารที่มีเอกภาพและมีความเสมอภาค 
สามารถสนับสนุนและขอการสนับสนุนไดอิสระ (การบริหารรวมถึงการจัดสรรเงิน-วัสดุ-คน-
โครงการ) 
   1.4.2  ดานขอมูลและสื่อ 
    -  มีการสงและแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางเปนระบบ 
    - มีการจัดสื่อประเภทเคลื่อนที่สงถึงสมาชิก 
    -  มีการแลกเปลี่ยนสื่อซ่ึงกันและกันอยางเปนระบบ 
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    -  ประสานงานการจัดหา พัฒนาและผลิต 
   1.4.3  ดานบุคลากร 
    -  จัดใหเปนแหลงดูงานของสมาชิกในเครือขาย 
    -  จัดวิทยากรใหการอบรม 
    -  จัดเปนสถานที่ฝกงาน 
    -  แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหองสมุด 
   1.4.4  ดานเทคนิค 
   ใหมีศูนยและระบบสนับสนุนเทคนิคเฉพาะ เชน การผลิตและพัฒนาสื่อโสตทัศน 
ขอมูลอิเลคทรอนิกส ส่ือสาธิต ส่ือทดลอง ที่ใชเทคนิคและเครื่องมือช้ันสูงหรือซับซอน หรือราคาแพง
มากหรือหายากมาก ตัวอยางเชนกรมการศึกษานอกโรงเรียน มีศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย
บริภัณฑเพื่อการศึกษา หนวยศึกษานิเทศกและกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน เปนศูนยสนับสนุน
เทคนิคเฉพาะของหองสมุดประชาชนที่สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน   
 2.  ลักษณะของหองสมุดประชาชนในแนวใหม 
  2.1  มีชีวิตชีวา 
  2.2  มีกิจกรรมหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  2.3 สนองความจําเปนของพื้นที่ 
  2.4 เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 
 3.  ลักษณะเสริมของหองสมุดประชาชนในแนวใหม 
  3.1  ควรเปนสถานที่ที่มีความรมร่ืน  
  3.2  มีสนามเด็กเลน  
  3.3  มีความกลมกลืนกับทองถ่ิน  
  3.4  มีการใชวัสดุทองถ่ินอยางภาคภูมิใจ  
  3.5  ชุมชนสามารถใชส่ือไดตามความตองการ  
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  หองสมุดในอนาคต   
 1. หองสมุดเสมือน (Virtual Library: VL) 
  การคนหาแหลงความรูตาง ๆ ทั่วโลกผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหผูใชสามารถ  
คนหาขอมูลตางๆ ที่ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว และตรงกับความตองการมากที่สุด หองสมุดเปน
หนวยงานซึ่งมีหนาที่รวบรวม จัดเก็บ และใหบริการสารสนเทศ เพื่อการศึกษาคนควา แกอาจารย 
นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และ
นําเอามาประยุกตใชกับงานหองสมุด ทําใหมีรูปแบบของหองสมุดใหมๆ เกิดขึ้น และมีช่ือเรียกตางกัน 
เชน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Library) หองสมุดดิจิตอล (Digital Library) หองสมุดประสม 
(Hybrid Library) และหองสมุดเสมือน (Virtual Library)   
  1.1 แนวคิดของหองสมุดเสมือน  
   แนวคิดของหองสมุดเสมือนพัฒนามาจากแนวคิดเดิมที่ เรียกวา หองสมุด
อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงลักษณะของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส มีองคประกอบ  4  ประการคือ (Dowlin,1984) 
   1.1.1  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร 
   1.1.2  ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส 
   1.1.3  บรรณารักษหรือบุคลากรของหองสมุดสามารถแทรกการติดตอ
ระหวางผูใชกับหองสมุดได เพื่อชวยเหลือผูใชไดโดยทางอิเล็กทรอนิกส 
   1.1.4  ความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวมและนําสงสารสนเทศสูผูใชโดย
อิเล็กทรอนิกส 
  1.2  องคประกอบที่สําคัญในการเปนหองสมุดเสมือน  
   วาสนา อภิญญาวงศ (2538) ไดแบงองคประกอบของหองสมุดเสมือน ดังนี้ 
   1.2.1 ความเร็วและความถี่ในการทํางานของขายงานทางการสื่อสารทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศเปนสิ่งจําเปนในการสงแฟมขอมูลตาง ๆ ที่มีจํานวนมากและ
คอนขางสับสนที่สุดของเอกสารฉบับสมบูรณ (Full Text) และสามารถแปลงสารสนเทศกราฟฟก
และรูปภาพตาง ๆ ใหอยูในรูปลักษณะที่เปนตัวเลข เพื่อปอนใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน
ตอไปได 
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   1.2.2 มาตรฐานและรูปแบบของสารสนเทศที่ใชในการสื่อสารระหวาง         
เครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตาง ๆ ในระบบขายสื่อสาร (Protocol) สามารถเชื่อมโยงระหวาง
คอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอรและฐานขอมูลกับฐานขอมูลดวยกันไดงายและสะดวกขึ้น 
   1.2.3 อุปกรณที่ใชแปลงสารสนเทศใหเปนรหัสตัวเลขเพื่อปอนเขากับ          
เครื่องคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัติ เชน เครื่องสแกน(Scanner), โทรสาร ตองสงเนื้อหาไดทันที 
   1.2.4 หองสมุดจะตองมีความพรอมในดานระบบออนไลน ผูชํานาญระบบ
และความหลากหลายของประเภทและขนาดของขายงานตาง ๆ 
   1.2.5 ลิขสิทธิ์  คาธรรมเนียม  และอื่นๆ  ที่ เกี่ยวของลวนเปนสิ่งจําเปน           
ในการทํางานและสนับสนุน Virtual Library 
   1.2.6 ควรยกเลิกคาธรรมเนียมในการเขาใชสารสนเทศในหองสมุด 
  1.3 ประเภทของหองสมุดเสมือน 
   หองสมุดเสมือน อาจแบงประเภทตามลักษณะการดําเนินงานได 3 ระดับ    
(แววตา เตชาทวีวรรณ , 2541) คือ 
   ระดับที่ 1 ผูใชเขาถึงหองสมุดโดยทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก การใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติซ่ึงผูใชสามารถเขาถึงฐานขอมูลและบริการยืม-คืนหนังสือของหองสมุดไดแบบ
ออนไลน 
   ระดับที่ 2 ผูใชเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยทางอิเล็กทรอนิกส และมีการ
นําสงเอกสารที่เปนสิ่งพิมพทางอิเล็กทรอนิกสหรือทางอื่น ๆ 
   ระดับที่ 3 ผูใชเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดยทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  1.4 เทคโนโลยีของหองสมุดเสมือน 
   ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาใหเปนหองสมุดเสมือนจําเปนตองใชเทคโนโลยี   
สารสนเทศที่สําคัญ 3 ประการดังนี้ 
   1.4.1 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อประโยชนในการรวบรวมจัดเก็บ
สารสนเทศ และสะดวกในการบริการสงสารสนเทศแกผูใช ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
เสมือน จําเปนตองอยูในรูปของอิเล็กทรอนิกสเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและสืบคนขอมูล 
ตลอดจนการสงขอมูลระยะไกล เปนการเปลี่ยนรูปแบบสิ่งพิมพแบบเดิมใหอยูในรูปของ
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อิเล็กทรอนิกส ที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถอานได ทําไดโดยการจัดเก็บในรูปดิจิตอล ไดแก 
ซีดีรอม หรือจัดเก็บในฮารดดิสต 
   1.4.2 ระบบเครือขาย เพื่อเชื่อมโยงเครือขายของหองสมุดกับผูใชและแหลง 
สารสนเทศอื่นๆ ทําใหผูใชสามารถติดตอกับหองสมุดและแหลงสารสนเทศอื่น ๆ ไดทั่วโลก 
   1.4.3 การสงเอกสารสารสนเทศแกผูใช เพื่อใหผูใชไดรับสารสนเทศ                     
ที่ตองการโดยไมตองมายังหองสมุด มี 4 วิธีการคือ ทางไปรษณีย จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรสาร
และทางอินเตอรเน็ต 
 การเตรียมตัวของหองสมุดในตางประเทศ ที่พรอมเขาสูการเปนแหลงสารสนเทศที่ไร
พรมแดนนั้นจะตองไดรับการพัฒนาในดานตอไปนี้ 
 - บุคลากร ไดสนับสนุนและสงเสริมใหมีการคนควาหาความรูเพิ่มเติมในดานวิชาชีพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดจัดใหมีการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ซ่ึงอาจจะเปนการเชิญผูมี
ความรูความชํานาญจากหนวยงานเดียวกันหรือจากหนวยงานภายนอกออกมาเปนวิทยากร
ฝกอบรม หรือสงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอกสถานที่  
 - เอกสาร จัดหาคูมือ เชน บทสรุปคําสั่งการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เอกสาร
ประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือเอกสารแนวคําถาม-คําตอบ เปนตน และทางหนวยงานอาจ
จัดทําจดหมายขาวเพื่อเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ 
  นอกจากนี้ Virtual Library จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและกระบวนการทางการสื่อสารตาง ๆ ซ่ึงอาจจะมีการแตงตั้งให
ผูเชี่ยวชาญดังกลาวเขารวมเปนกรรมการหรือเปนที่ปรึกษาระบบใหมนี้ (Tennant, 1995) Virtual 
Library ตองมีระบบการเขาถึงโดยมีทางเลือกที่เขาใจงายและหลากหลาย สมรรถนะในการคนหา
สารสนเทศตองมีประสิทธิภาพ การออกแบบในสวนตาง ๆ ของระบบตองทําใหผูใชใชงาย  
   นอกจากนี้ควรคํานึงถึงซอฟทแวรที่จะนําเขามาใช และการรวมมือกันบรรจุ
สารสนเทศ  ลงในขายงานตาง ๆ ดวย 
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 2.  หองสมุดอัตโนมัติ 
  2.1 แนวคิดการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
   2.1.1 โลกไรพรมแดน = ความสามารถทางเทคโนโลยีระบบทางดวนสารสนเทศ 
( Information Superhighway )  ที่กาวหนา 
   2.1.2  สารสนเทศ คือ อํานาจ( Information Is Power )  
   2.1.3 ระบบหองสมุดในยุคกอนๆที่จัดใหบริการดวยระบบมือ (Manual)            
ไมสามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศอยางรวดเร็วได 
   2.1.4 หองสมุดมีความจําเปนที่จะตองรวมมือและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น 
   2.1.5 จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชดังกลาว หองสมุดจึงตอง
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บคนหาสารสนเทศ ใหเปนระบบฐานขอมูลอัตโนมัติที่สามารถจัดเก็บ
ส่ือตางๆไดทุกรูปแบบ  สามารถเชื่อมโยงการทํางานในขั้นตอนตางๆ ของหองสมุดเขาดวยกัน 
และมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศในระดับตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และสามารถพัฒนาระบบหองสมุดใหกาวหนาตอไปในอนาคตได 
  2.2 ความหมายของระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
   ระบบหองสมุดอัตโนมัติเปนระบบสารสนเทศระบบหนึ่งที่ใชคอมพิวเตอร
บันทึกขอมูลงานดานตางๆ  ของหองสมุดอยางมีความตอเนื่องครบวงจร  แลวเชื่อมตอระบบกับ
ผูใชดวยเทคโนโลยีเครือขายและโทรคมนาคม  ซ่ึงจะทําใหผูใชสามารถสืบคน และเรียกขอมูล        
ที่ตองการนําไปใชประโยชนไดในระบบออนไลน 
 


