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แนวคิดสําคัญของการเรียนรูในชุมชนประกอบดวย 
 2.1 การศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.2 แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 2.3 ศูนยการเรยีนรูชุมชนประเภทตางๆ 
 2.4 ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
 2.5 หองสมุดประชาชน 

2.1   การศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.1.1 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย 
  การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาที่เกิดขึ้นไดจากประสบการณในชีวิตประจําวัน
โดยเรียนรูจากการทํางาน จากบุคคล จากครอบครัว  จากสื่อมวลชน จากแหลงความรูตางๆ โดย
ลักษณะการเรียนสวนใหญเปนการเรียนเพื่อความรูและนันทนาการ  อีกทั้งสามารถเรียนรูได
ตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกชวงวัยตลอดชีวิต 
 2.1.2 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  เปนกิจกรรมการศึกษาเปนการเรียนรูตามวิถีชีวิต  
เปนการเรียนรูจากประสบการณและสิ่งแวดลอม การเรียนจะไมมีหลักสูตร ไมมีเวลาเรียนที่
แนนอน  ไมมีการลงทะเบียน ไมมีการวัดประเมินผล ตลอดจนไมมีวุฒิบัตร เปนการเรียนรูที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากสภาพแวดลอมตางๆในสังคม ซ่ึงสามารถจําแนกโปรแกรมของการศึกษา
ตามอัธยาศัยไดดังนี้ (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2545) 
  1) โปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศัยของหองสมุดตางๆ หองสมุดเปนแหลงบริการ        
ใหความรูและขาวสารขอมูลใหกับประชาชน นักศึกษา เด็ก ผูใหญ ที่มีความสนใจและใฝหาความรู
ตางๆ เพื่อพัฒนาตนเอง หองสมุดจะทําหนาที่ในการใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงเปนแหลง
รวบรวมความรูแกประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นหองสมุดจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม และ
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สนับสนุนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนการเรียนรูดวยตนเองของประชาชนในลักษณะการศึกษา     
ตามอัธยาศัย 
  การจัดกิจกรรมในหองสมุดทุกประเภท จะประกอบดวยกิจกรรมสําคัญๆ เชน 
กิจกรรม การบริการหนังสือหมุนเวียน กิจกรรมบริการการอาน กิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมเลา
นิทาน  กิจกรรมวันสําคัญตางๆ มุมหนังสือ เชน มุมวิทยาศาสตร มุมเด็ก มุมอาชีพ ฯลฯ ตลอดจน
กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ เปนตน 
  2) โปรแกรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของเครือขายการเรียนรูในชุมชน 
ส่ือมวลชน ปจจุบันมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยทั่วไปสื่อมวลชน
มีหนาที่ในการใหการศึกษาตามอัธยาศัยเกี่ยวกับการใหความรูตางๆ ทั้งในดานการเมือง อาชีพ 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและบันเทิง เปนการเรียนรูที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการทํางาน จากประสบการณ 
การฟง การอาน และการศึกษาคนควา โดยมีส่ือมวลชนแขนงตางๆ ที่สําคัญ คือ วิทยุ โทรทัศน 
นิตยสาร วารสาร เปนตน                                           
  3)  โปรแกรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยสื่อสารมวลชน ส่ือมวลชนใน
ปจจุบันมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากในปจจุบันมีความกาวหนา
ทาง ส่ือเทคโนโลยีเปนอยางมาก ประกอบดวยขอมูลขาวสารที่สําคัญในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 
สังคม จึงทําใหส่ือสารมวลชนมีความสําคัญอยางมาก โดยทั่วไปโปรแกรมการจัดการศึกษาโดย 
ส่ือมวลชนมีทั้งศึกษาจากสื่อส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
  4)  โปรแกรมการเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาชาวบาน เปนแหลงการ
เรียนรูที่สําคัญของชุมชน เปนวิทยาการที่มีคุณคาตอบุคคลและสังคมเปนอยางยิ่ง ภูมิปญญา
ชาวบานประกอบดวย ภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรมและองคความรูของชุมชน ซ่ึงไดรับการสั่งสม
และสืบทอดตอๆ กัน 
  5)  โปรแกรมการเรียนรูจากสื่อพื้นบาน เปนการเรียนรูจากการแสดงหรือ
การละเลนที่แฝงไวดวยวัฒนธรรมของชาวบานที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูของชาวบาน
ที่มีเปาหมายเพื่อความบันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนจรรโลงใจ ส่ือพื้นบานมี
บทบาทในการถายทอดความรู คานิยม และคุณธรรม ตัวอยางสื่อพื้นบาน เชน ลิเก หมอลํา ลําตัด 
เพลงลูกทุง เปนตน 
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  6)  โปรแกรมการเรียนรูจากครอบครัว ครอบครัวเปนแหลงการเรียนรูตั้งแตเกิด 
ที่จะสอนใหมนุษยมีแบบแผนในการดํารงชีวิต ซ่ึงขึ้นอยูกับครอบครัวนั้นๆ นอกจากนั้นจะสอนให
เด็กเลือกรับขาวสารที่ดีที่สุด รูจักการคิดและการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองมีเจตคติทั้งตอตนเองและ
สังคม โดยวิธีการบอกเลา ส่ังสอน สาธิตใหดู ศึกษาดูงาน เปนตน 
  ในสวนของการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถแบงเปน 2 ดานดังนี้ 
  1)  การจัดกิจกรรม มีดังนี้ 
   1.1) การเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาชาวบานเปนแหลงการเรียนรู 
ที่สําคัญของชุมชน เปนแหลงวิทยาการที่มีคุณคาตอบุคคลและสังคมเปนอยางยิ่ง ภูมิปญญา
ชาวบานประกอบดวยภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรมและความรูของชุมชน ซ่ึงไดรับการสั่งสมและ
ถายทอดสืบตอมา 
   1.2) การจัดกลุมสนใจ เปนการจัดการศึกษาตามสภาพปญหา ความตองการและ
ความสนใจที่แตกตางกันของแตละบุคคล เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิต    
ประจําวัน และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตดวย 
   1.3) กลุมเสวนาหรืออภิปราย เปนการรวมกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งเหมือนกัน และตองการแสดงความคิดเห็นโดยการเปดเวทีพูดคุย วิพากษวิจารณในเรื่อง
นั้นๆ อยางเสรี และเปนประชาธิปไตยตอสาธารณชน เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ 
   1.4) กิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม เปนรูปแบบพิธีการที่กระทําสืบทอด
จากบรรพบุรุษมาเปนเวลานาน จนกลายเปนจารีตประเพณี และอนุรักษตอกันไป เชน การรดน้ําดํา
หัวในประเพณีสงกรานตเปนตน 
   1.5) พอแมสอนลูก เปนรูปแบบการเรียนรูตามอัธยาศัยที่ชัดเจนที่สุด เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและจากประสบการณในชีวิตประจําวัน 
   1.6) การเรียนรูจากประสบการณของกลุมอาชีพ เชน การทําแชมพูสมุนไพร
จากผูชํานาญการ  เปนตน 
   1.7) การเขาคาย เปนกิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนรูใน
ศาสตรแขนงใดแขนงหนึ่งรวมกัน และมีวัตถุประสงคเพื่อไปอยูรวมกันและศึกษาในเรื่องนั้นๆ 
เชน การเขาคายวิทยาศาสตร เปนตน 
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   1.8) คอมพิวเตอรและอิเลคทรอนิคส เปนการสื่อสารที่ใหความรูอยางฉับไว 
สามารถนํามาใชในการถายทอดความรูทั้งในการจัดการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน 
และ การศึกษาตามอัธยาศัยไดเปนอยางดี 
  2) การใหบริการ มีดังนี ้
   2.1) ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน เปนแหลงบริการขาวสารขอมูลที่
เปนปจจุบันเพื่อสรางนิสัยการอาน ปองกันการลืมหนังสือและเสริมการเรียนรูดวยตนเองแก
ประชาชน 
   2.2)  ศูนยการเรียน เปนสถานที่จัดกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูได       
ดวยตนเองจากสื่อการสอนหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังเปนแหลงกลางทําหนาที่ประสานงานกับ
แหลงวิทยาการ ความรูขาวสารแกประชาชนกลุมเปาหมายในชุมชน 
   2.3)  อินเตอรเน็ต เปนระบบการหาความรูในศาสตรและสาขาตางๆ โดย
วิธีการสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร 
   2.4)  นิทรรศการ เปนการนําเนื้อหาทางวิชาการมาจัดในรูปของสิ่งแสดงซึ่ง
อาจจะเปนของจริง ของจําลอง เปนตน 
   2.5)  การทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพักผอนและ
ความเพลิดเพลินแตในขณะเดียวกันผูทองเที่ยวก็จะไดรับความรูดวย ทําใหเกิดประสบการณตรง
และไดเรียนรูในขณะเดียวกัน 

       2.6) พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
โดยตลอดเวลา มีโอกาสสัมผัสดวยตนเอง   

      2.7) หองสมุดประชาชน เปนสถานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดวยส่ือประเภทสิ่งพิมพ ในบางแหงอาจจะจัดการเรียนการสอนดวยส่ือตางๆ ไดแก         
ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโสตทัศน ส่ืออิเลคทรอนิคส เปนตน 

       2.8) หนวยภาพยนตรเคลื่อนที่ เปนการออกหนวยโดยทางรถยนตหรือเรือ
เคลื่อนที่ไปตามชุมชน เพื่อนาํสื่อภาพยนตรไปฉายเพื่อความเพลิดเพลิน ในขณะเดยีวกนัผูชมก็ได
ความรูจากเนือ้หาในภาพยนตรนั้นๆ ดวย 
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 2.1.3 ความสําคัญของการศึกษาตามอัธยาศัยในการปฏิรูปการศึกษา 
  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่สามารถทําไดทันที คือ การที่โรงเรียน ชุมชน 
สถาบันชุมชน เอกชน องคกรทุกฝายรวมมือกันจัดการศึกษาที่ขยายวงกวางออกสูชุมชนและธรรมชาติ 
โดยมีหลักการพื้นฐานความคิด (สุมน อมรวิวัฒน อางถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล, 2547) ดังนี้ 
  1) การเรียนรูเกิดขึ้นไดกับทกุคนในทุกสถานที่ ทุกเวลา 
  2)   แหลงเรียนรูของชุมชนมีอยูมากมายทั้งที่เปนองคกรจัดตั้ง สถาบันในชุมชน 
วิถีชีวิต การทํามาหากิน ประเพณี พิธีกรรมและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
  3)  การเรียนรูที่ดี เกิดจากการที่ทุกฝายสรางเครือขายของการเชื่อมโยงประสบการณ 
เกิดสังคมการเรียนรูและสังคมคุณธรรม 
  4) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนและธรรมชาติ เปนกระบวนการที่มี
ความสุข สรางสรรคความคิดและประสบการณชีวิตที่มีคุณคา 

  สถานศึกษาและหนวยงานทั้งหลายในสังคมสามารถจัดกระบวนการเรียนรูตาม
มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดดังนี้ 
  1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  2)  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา 
  3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
  4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงปรารถนาไวในทุกวิชา 
  5)  สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม        
ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
ส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
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  6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึน้ไดทกุเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
บิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ 

2.2   แหลงการเรียนรูในชุมชน 
 2.2.1 ความหมายของแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  แหลงการเรียนรูเปนสิ่งที่มีอยูในสังคมรอบๆตัวเราที่เปนทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมี
ชีวิต เปนสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ซ่ึงเปนแหลงความรูที่ทําใหคนในสังคมเกิดการ
เรียนรูและเกิดประสบการณในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 2.2.2 ความสําคัญของแหลงการเรียนรูในชุมชนตอการศึกษานอกระบบ 
  แหลงการเรียนรูในชุมชนมีความสําคัญตอการศึกษานอกระบบใน 3 กลุมใหญๆ 
ดังนี้ (สุมาลี สังขศรี, 2535) 

1) การศึกษานอกระบบดานพืน้ฐาน 
   การศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานประกอบดวยกิจกรรมการสอนอาน-เขียน 
สําหรับผูที่อานไมออก เขียนไมได การศึกษานอกระบบสายสามัญ ซ่ึงเทียบเทาการศึกษาในระบบ
โรงเรียนระดับประถม มัธยมตน และมัธยมปลาย การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษา
พื้นฐาน  ไดใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชนลักษณะดังตอไปนี้   
   1.1) กิจกรรมการเรียนการสอนอานเขียนสําหรับผูที่ลืมหนังสือหรือผูอาน   
ไมออกเขียนไมได  กิจกรรมนี้ใชแหลงการเรียนรูชุมชนดังนี้ 
    1.1.1) ใชเปนสถานที่จัดการเรียนการสอน เชน ใชบริเวณวัด ใชสถานที่
ของที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ใชศาลากลางบาน ฯลฯ 
    1.1.2) ใชเปนสื่อในการเรียนรู ในการสอนอาน-เขียนเนื้อหาที่สอนมักจะ
เกี่ยวกับสภาพการดําเนินชีวิต ดังนั้นวิทยากรอาจจะใชทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน แมน้ํา        
ลําคลอง  ภูเขา  ปาไม  มาเปนเนื้อหาในการเรียน 
    1.1.3)  ใชวิทยากรจากแหลงความรูในบางแหง ในการจัดกิจกรรมสอน
อาน-เขียน  อาจจะขอวิทยากรจากโรงเรียนในหมูบานหรือนิมนตพระจากวัดในหมูบานเปนผูสอน 
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    1.1.4) ใช เปนแหลงทบทวนทักษะการอานเขียน  แหลงการเรียนรู
อยางเชน ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนหรือหองสมุด สามารถเปนแหลงการเรียนรูที่
ประชาชนผูเรียนอานเขียน มาฝกการอานเขียนเพื่อไมใหลืมหนังสือ 
   1.2) กิจกรรมการศึกษานอกระบบสายสามัญที่เทียบเทาระดับประถมและ
มัธยมศึกษา  กิจกรรมนี้ใชแหลงการเรียนรูในชุมชนที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
    1.2.1) ใชเปนสถานที่พบกลุม ในกิจกรรมการศึกษานอกระบบสายสามัญ         
ที่เทียบเทาระดับชั้นตางๆ นั้นตองมีการพบปะระหวางผูเรียนกับผูสอนเปนระยะๆ เชน ทุกสุสัปดาห 
วิทยากรผูจัดอาจจะขอใชสถานที่ของแหลงการเรียนรูในชุมชนเปนสถานที่พบกลุม เชน               
ที่โรงเรียนในชุมชน ที่วัด ฯลฯ 
    1.2.2) ใชวิทยากรจากแหลงการเรียนรูในชุมชนบางแหง เชน โรงเรียน 
หองสมุดประชาชน มีครูและเจาหนาที่ที่อาจจะมาชวยเปนวิทยากรในการเรียนการสอนได 
    1.2.3) เปนแหลงในการคนควาหาความรู แหลงการเรียนรู เชน หองสมุด 
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน หนวยงานตางๆ ในทองถ่ิน สามารถเปนสถานที่ที่ผูเรียนมา
คนควาหาขอมูลความรูเพื่อประโยชนในการศึกษา 
    1.2.4) เปนสื่อในการเรียนรู แหลงการเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ     
โบราณสถานโบราณวัตถุที่มีอยูในชุมชนสามารถนํามาเปนสื่อใชประกอบการเรียนการสอน      
ในระดับชั้นตางๆ ได 

2) การศึกษานอกระบบดานทักษะอาชีพ   
   การศึกษานอกระบบดานทักษะอาชีพ ประกอบดวยการฝกอาชีพระยะสั้น 
การฝกอาชีพระยะยาว การฝกอาชีพแบบกลุมสนใจ การฝกอาชีพในลักษณะตางๆ ไดใชประโยชน
จากแหลงการเรียนรูในชุมชนในลักษณะดังนี้ 
   2.1) ใชเปนสถานที่ฝกอบรม การฝกอบรมโดยขอใชสถานที่ของแหลง       
การเรียนรู  เชน ที่วัด โรงเรียน สถานประกอบการในชุมชน เปนตน 
   2.2) ใชเปนสถานที่ศึกษาดูงาน การฝกอบรมวิชาชีพ ในบางวิชาอาจจะใชดูงาน  
เชน การฝกอบรมดานการเกษตร สถานที่ดูงานอาจจะเปนบอเล้ียงปลา ไรเกษตร เปนตน 
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   2.3) ขอใชวิทยากรของแหลงการเรียนรู ในการฝกอบรมวิชาชีพในหลาย
สาขาวิชาไดแก ประชาชน นอกจากจะใชวิทยากรที่เกี่ยวของแลว อาจจะใชวิทยากรจากสถานศึกษา
หรือจากสถานประกอบการ เปนตน 
   2.4) ใชเปนสื่อหรือวัสดุในการฝกวิชาชีพ การฝกวิชาชีพในหลายสาขาวิชา
อาจจะนําทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเปนวัสดุฝก เชน ไมไผ ยางพารา ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ เปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชน 

3) การศึกษานอกระบบดานการใหขาวสารขอมูลและความรูทั่วไปเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาประเภทนี้ไดแก การเชิญวิทยากรจากภายในและภายนอกชุมชน       
มาใหความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต เชน ดานสุขภาพ ดานกฎหมาย ดานการเมือง เปนตน 
   การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทนี้ใชประโยชนจากแหลงการ
เรียนรูในชุมชนในลักษณะดังตอไปนี้ 
   3.1)  ใชเปนสถานที่ในการจัดฝกอบรม ในการใหความรูเร่ืองที่จําเปนตอชีวิตเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นอาจจะจัดโดยใชศาลาวัด  ขอใชหองประชุมโรงเรียน ฯลฯ 

   3.2) ใชเปนสถานที่ดูงาน เชน ประชาชนในหมูบาน ก เจาหนาที่ผูจัดการ
อบรมอาจจะนําผูเขารับอบรมมาศึกษาดูงานเพื่อใหไดแนวทางไปปฏิบัติ 
   3.3) ใชเปนสื่อหรือวัสดุประกอบการอบรม  ทรัพยากรในชุมชนสามารถ
นํามาประกอบการเรียนการสอนได   
   3.4)  ใชเปนแหลงศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เชน ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/
ชุมชน   หองสมุดประชาชนประจําอําเภอ หองสมุดประชาชนประจําจังหวัด เปนตน 
 2.2.3  ประเภทของแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  แหลงการเรียนรูในชุมชนในลักษณะของการจัดการศึกษาอยางไมเปนทางการวา
เปนการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต เปนการเรียนรูจากประสบการณ จากการทํางาน จากครอบครัว      
จากส่ือ จากแหลงความรูตางๆ ในชุมชน เรียนรูไดตลอดเวลา ซ่ึงกรมการศึกษานอกโรงเรียนโดย
แบงแหลงที่จะใหประชาชนไดเรียนรูตามอัธยาศัยออกเปน 6 ประเภท คือ 

1) หองสมุดตางๆ เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดวิทยาลัย หองสมุดของ
หนวยงานเอกชน หองสมุดประชาชน หองสมุดวัด 
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2) เครือขายการเรียนรูในชุมชน ไดแก ศูนยการเรียนชุมชน สถานีอนามัยตําบล 
สํานักเกษตรตําบล สํานักวิชาตางๆ ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน แหลงความรูที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ  หรือตามวิถีชีวิตของชาวบาน  

3) ส่ือสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วารสาร 
นิตยสาร จุลสารโปสเตอร เปนตน 

4) ภูมิปญญาชาวบาน ไดแก ภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรม และความอยากรูของ
ชุมชน 

5) ส่ือพื้นบาน ไดแก เพลง ลิเก หมอลํา หนังตะลุง มโนราห ลําตัด 
6) ครอบครัว ไดแกการอบรมสั่งสอน การใหความรูการดําเนินชีวิต การประกอบ

อาชีพ จากพอแม 
 2.2.4 ปญหาที่พบเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  ปญหาที่พบเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูในชุมชน  แบงเปน 3 ปญหาหลักคือ ปญหา
ดานการสรางหรือการพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน  ปญหาดานการบริหารและการดูแลรักษา
แหลง การเรียนรูในชุมชน  และปญหาจากการใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชน                
(สุมาลี  สังขศรี, 2545)   
  ปญหาในดานการสรางและการพัฒนาแหลงการเรียนรูชมุชน  มีดงัตอไปนี ้
  1)  ไมมีการสรางหรือพัฒนาเพิม่เติม  แหลงการเรียนรูประเภทนี้สวนใหญไมมี
การสราง เพิ่มเติมมาเปนเวลานานแลว   
  2) แหลงการเรียนรูยังไมมีความหลากหลาย ที่ผานมาเมื่อจะมีการสรางหรือ
พัฒนาแหลงการเรียนรูขึ้นมาในชุมชน  ก็มักจะเปนแหลงการเรียนรูประเภทเดียวกันทุกชุมชน ทํา
ใหไมมีจุดเดนหรือมีความหลากหลายเทาที่ควร 
  3) เจาหนาที่ในระดับปฏิบัติยังไมมีสวนรวมเทาที่ควร แนวความคิดในการ
พัฒนาแหลงการเรียนรูสวนใหญมาจากสวนกลางเปนผูคิด ผูกําหนดและผูจัดสรรงบประมาณ  
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติยังไมมีโอกาสไดนําเสนอแนวความคิดเทาที่ควร 
  4)  ประชาชนมีสวนรวมนอยในการสรางแหลงความรูประเภทตางๆ เทาที่ผานมา
หนวยงานเปนผูคิดวางแผนและดําเนินการสรางเองโดยไมใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิด         
รวมเสนอความคิดเห็นมากนัก 
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  5) ไมมีนโยบายหรือแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสรางหรือการพัฒนาแหลง 
การเรียนรูในชุมชน  ไมมีการใหแนวทางวาจะมีการสนับสนุนใหสรางแหลงการเรียนรูในชุมชน
อยางไร  ดังนั้นเจาหนาที่ระดับปฏิบัติจึงไมรูวาควรจะเสนอความคิดเห็นอยางไร 
  6)   เจาหนาที่ผูจัดการศึกษายังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูใน
ชุมชน  ซ่ึงจะมีผลอยางมากตอการสรางและการพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  แนวทางการแกปญหา 
  1)  สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูในชุมชน ใหเจาหนาที่และ
บุคลากรทุกระดับรูวาคืออะไร มีลักษณะอยางไร มีความสําคัญอยางไร เปนตน 
  2)   มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน หนวยงานสวนกลางควรมีการกําหนดนโยบาย
ใหชัดเจนวาจะมีการรณรงคเพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรูอยางหลากหลายขึ้นในชุมชน เพื่อสงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในทุกพื้นที่ 
  3)   มีการจัดทําแผนในระดับพื้นที่ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
จึงควรใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในระดับพื้นที่ทําการสํารวจและจัดทําแผนวาในชุมชนที่รับผิดชอบ
ควรจะมีการสรางหรือพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชนใดขึ้นบาง 
  4) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดแผนในการสรางหรือ
พัฒนาแหลงการเรียนรูในแตละชุมชน  ควรสงเสริมใหประชาชน ผูซ่ึงรูสภาพปญหาในชุมชนของ
ตนเปนอยางดี ไดรวมใหขอเสนอแนะเพื่อจะไดสรางแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและตอบสนอง
ความตองการของชุมชน 

5) หนวยงานสวนกลางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการจัดสรางหรือ
พัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชนบางชนิด อาจจะตองมีการใชงบประมาณ วัสดุอุปกรณตางๆ 
นอกจากที่จะขอความรวมมือจากหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ หนวยงายกลางควรใหการ
สนับสนุนดวย 
  ปญหาดานการบริหารและการดูแลรักษาแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  ปญหาที่เกิดขึ้นคือเจาหนาที่ประจําแหลงการเรียนรูอาจจะยังไมจัดบริการที่เอื้อตอ      
การเรียนรูเทาที่ควร โดยทํากิจกรรมไปตามบทบาทที่มีอยู โดยที่ไมทราบวางานที่ทําเปนกิจกรรม  
ที่ประชาชนสามารถมาหาความรูได เพราะฉะนั้นการบริหารยังไมเปนไปเพื่อมุงใหเกิดการเรียนรู   
เพราะฉะนั้น อาจจะตองเพิ่มการประชาสัมพันธ ปรับบริการ ปรับกิจกรรมใหมาสูการใหการศึกษา
เพื่อการเรียนรูมากขึ้น 
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  แนวทางการแกปญหา  มีดังนี้ 
  1) ควรชี้แจงใหกรรมการและผูเกี่ยวของในการบริหารและดูแลแหลงการเรียนรู
เหลานี้ใหเขาใจถึงบทบาทและความสําคัญของแหลงการเรียนรูดังกลาว 
  2)  ควรพิจารณาหาวิธีการที่จะจัดกิจกรรมที่หลากหลายในแหลงการเรียนรูให
เปนกิจกรรมที่นาสนใจ และจูงใจใหประชาชนเขารวมกิจกรรม ใหมีการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 
  3) หาวิธีใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  รับผิดชอบ        
การบริหารจัดการแหลงการเรียนรู เชน ใหประชาชนหมุนเวียนเขามาเปนกรรมการ 
  4)  ควรมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมของแหลงการเรียนรูเปนระยะ
เพื่อนําผลมาเปนแนวทางในการพัฒนา 

5) หนวยงานควรประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการบริหารที่บริหารและดูแล
แหลงการเรียนรูไดยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนตัวอยางแกชุมชนอื่นๆ 
  6) สรางเครือขายแหลงการเรียนรู โดยใหแตละแหลงการเรียนรูชวยเหลือ
สนับสนุนกัน ในการจัดกิจกรรม 
  7) หนวยงานที่เกี่ยวของควรหาทุนชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของแหลง        
การเรียนรูเหลานี้  เพราะถือไดวาเปนแหลงที่จะใหความรูแกประชาชนได   
  8)  ควรมีการประสานงานระหวางกรรมการผูรับผิดชอบของแหลงการเรียนรู   
ใหมีความเขาใจวา สถานที่ดังกลาวสามารถเปนแหลงการเรียนรูที่จะใหความรูแกประชาชนได
และแนะแนวทางวาเขาควรจะเตรียมตัวในสวนใด จัดอยางไร จัดกิจกรรมอะไร เพื่อที่จะได
เผยแพรกิจกรรมของเขาใหเปนความรูแกประชาชนตอไป 
  ปญหาจากการใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชน   
  ในการใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชน พบวามีปญหาในดานตางๆ ดังนี้ 
  1) ยังใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูชุมชนนอย เมื่อเทียบสัดสวนกับกิจกรรมที่จัด 
  2) บุคลากรของหนวยงานไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูใน
ชุมชน  เชน ในเรื่องความสําคัญ ประโยชน ลักษณะการใช เปนตน 
  3) ไมเห็นความสําคัญของแหลงการเรียนรู ไมมีตัวอยางใหเห็นวาสามารถที่          
จะนําแหลงการเรียนรูในชุมชนมาชวยในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบไดอยางไร 
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  4)   ไมมีแหลงขอมูลวามีแหลงการเรียนรูใดบางอยูในชุมชน 
5) ไมมีนโยบายชัดเจนจากหนวยงานกลางวาควรจะใชประโยชนจากแหลง      

การเรียนรูในชุมชนหรือไมอยางไร 
  6)  ไมมีการวางแผนการใช ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบนั้นบุคลากรผูจัด
กิจกรรมมิไดกําหนดในแผนกิจกรรมวาจะใชแหลงการเรียนรูของชุมชนในกิจกรรมใด ขั้นตอนใด 
ดังนั้นจึงแลวแตผูจัดกิจกรรมที่จะใชหรือไมใช 
  7) การใชแหลงการเรียนรูยังขาดความตอเนื่อง ใชเพียงครั้งสองครั้งก็ไมใชอีก 
  8) การติดตามประเมินผลการใชมีนอย ทําใหไมสามารถวิเคราะหถึงผลดี และ
ผลเสีย ในการนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมตอไป 
  แนวทางการแกปญหา มีดังนี้ 

  1)  จัดทําบัญชีแหลงการเรียนรูในชุมชน เพื่อใหทราบวาในชุมชนมีแหลงการ
เรียนรูใดบาง 

  2)  ประชาสัมพันธแหลงการเรียนรูในชุมชน เพื่อใหเปนที่รูจักของประชาชน 
  3) สรางความรูความเขาใจแกบุคลากรผูจัดการศึกษาเพื่อใหเปนประโยชนของ

แหลงการเรียนรูในชุมชน 
4) นําเสนอผลการใชใหเห็นตัวอยาง เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานหรือผูจัดที่

ไมเคยใชประโยชน 
  5)  จัดใหมีตัวกลางหนวยประสานงานกลางระหวางแหลงการเรียนรูชุมชนกับ
หนวยงาน  ผูจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อใหเขาถึงแหลงการเรียนรู เพื่อใหสามารถใชประโยชน
จากแหลงการเรียนรูมากขึ้น 
  6) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูระหวางหนวยงานผูจัดการศึกษานอกระบบ
เปนระยะๆ  จะทําใหแตละหนวยงานไดรูสภาพการจัดกิจกรรมของกันและกัน ไดรูถึงผลของการ
ใชแหลงการเรียนรู ไดเห็นตัวอยางการใช ไดหารือกันเพื่อแกปญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนาแหลงการ
เรียนรูในชุมชน 
  7)  มีนโยบายสนับสนุน หนวยงานในสวนกลางควรกําหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับ
การใหหนวยงานในพื้นที่ไดใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชนในการจัดกิจกรรม อีกทั้ง
ใหหนวยงานในพื้นที่สนับสนุนใหประชาชนมาใชบริการจากแหลงการเรียนรูในชุมชนอยางเต็มที่ 
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  ปญหาเกี่ยวกับการใชแหลงการเรียนรูในชมุชนของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาถึงสภาพของการใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในชุมชน พบวา
ประชาชนเขามาใชประโยชนคอนขางนอย ทําใหขาดโอกาสในการรวมกันพัฒนารวมกันดูแลรักษา 
รวมสนับสนุนและสงเสริมในดานตางๆ เพราะไมเห็นถึงความสําคัญ ดังนั้นในการสรางใหชุมชน 
แตละชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูตามแนวการศึกษาตลอดชีวิต จึงควรมีแนวทางในการสราง
ความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูดังนี้ 
  1) รัฐบาลควรกําหนดเปนนโยบายเพื่อสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ในการรณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในเรื่องแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  2)    ควรมีการกําหนดหนวยงานหลักที่จะรับผิดชอบในการรณรงคเร่ืองนี้ และ
อาจจะขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ ได 
  3) ควรรณรงคทุกระดับตั้งแตระดับชาติถึงระดับทองถ่ินโดยดําเนินการทุกระดับ 
ตั้งแตระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับตําบลและหมูบาน 

  4) ควรใชส่ือหลากหลายประเภทในการสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน
และตองมั่นใจวาสื่อที่ใชเขาถึงประชาชนได รวมทั้งการใชส่ือพื้นบานมาเผยแพรความรู เพราะสื่อ
พื้นบานสามารถสรางความรูความเขาใจไดเปนอยางดี และสอดคลองกับสภาพสังคมวัฒนธรรม
ของประชาชนกลุมเปาหมาย 

5) ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางความรูความเขาใจระหวางประชาชน
ดวยกันดวยวิธีการตางๆ เชน อบรมใหความรูแกผูแทนชุมชน แลวใหผูแทนชุมชนไปใหความรูตอ
ชาวบาน เปนตน 
  6) ควรมีการติดตามผลการใหความรู หรือการสรางความเขาใจ วาวิธีการตางๆ 
ใชไดผลดีเพียงใด ประชาชนเกิดความรูความเขาใจเพียงใด ควรจะตองปรับการดําเนินงานหรือไม 
  7) การประชาสัมพันธควรทําอยางตอเนื่อง ถึงแมวาประชาชนจะมีความรูความ
เขาใจบางแลวก็ตาม แตควรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง 
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2.3   ศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทตางๆ 
 ศูนยการเรียนรูชุมชน เปนศูนยกลางการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สําหรับประชาชนในชุมชน เปนสถานที่ที่เสริมสรางโอกาสในการเรียนรู ถายทอด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน อีกทั้งยังเปนแหลงบริการชุมชนในการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยเนนกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู และมุงการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเอง ซ่ึงสามารถจําแนกรูปแบบของศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทตางๆ ที่สําคัญ 
ไดดังนี้ 
 2.3.1 หองแสดงวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  เปนสวนที่แสดงถึงการเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และ      
ภูมิปญญาทองถ่ินที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชุมชน  ซ่ึงมีอัตลักษณและความเชื่อประเพณีเปนของ
ทองถ่ิน ซ่ึงหองแสดงวัฒนธรรมมีการจัดแสดง  เครื่องมือเครื่องใชในการดํารงชีวิต และวัฒนธรรม 
เครื่องแตงกาย เปนตน 
 2.3.2 หองอินเตอรเน็ตชุมชน 
          เปนสวนที่สงเสริมการเรียนรูเทาทันโลกของเทคโนโลยีที่ไรพรมแดน และเปด
โอกาสใหคนในชุมชนไดเขาถึงเทคโนโลยี  และจัดบริการสืบคนเฉพาะที่เปนความรูที่มีประโยชน
ตอการพัฒนาการเรียนรู 
 2.3.3 หองวิชาการชมุชน 
  เปนสถานที่จัดประชุมสัมมนา ฝกอบรมหัวขอตางๆ เชน เร่ืองภาษา การเลี้ยงลูก 
แนะแนวการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มุมพัฒนาการศึกษาดวยตนเอง เชน มุมสายสามัญของ
การศึกษานอกโรงเรียน  มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน
เปนสถานที่จัดกิจกรรมกลุมพัฒนาความรูในชุมชน  และเปนหองถายทอดความรูตางๆ ซ่ึง
จัดบริการแกชุมชน บุคคล หรือหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ยังเปนจุดถายทอดความรูดานตางๆ 
เชน สารคดี ประวัติศาสตรตางๆ องคความรูที่เปนประโยชนตอเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน  
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 2.3.4 หองเรียนรูกลุมอาชีพชมุชน 
  เปนสวนเผยแพรผลงานกลุมอาชีพ การดําเนินงาน การรวมกลุม การฝกและ
พัฒนาอาชีพ และเปนการเปดโอกาสทางการตลาดของกลุมอาชีพในชุมชน จะไดสัมผัสกับ       
การทํางานกลุมอาชีพอยางแทจริง 
 2.3.5 รานคาชุมชน 
            เปนสวนสงเสริมการเรียนรูการดําเนินเชิงธุรกิจรวมกัน เพื่อการพัฒนากาวไปเปน
รูปแบบของสหกรณชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนเนนการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตจากชุมชน และดําเนินการตลาดรวมกับชุมชน 
ซ่ึงรานคาชุมชนจัดบริการสินคาราคาตนทุนต่ําเพื่อเปนทางเลือกของผูบริโภคในชุมชน และเปน
ศูนยจัดจําหนายผลิตภัณฑจากชุมชน หรือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีมุมขอมูลสินคา       
มุมแคตตาล็อกสินคาและผลิตภัณฑ ศูนยสาธิตของดีเดนของชุมชน เปนตน 
 2.3.6 ลานกิจกรรมชุมชน 
         เปนสถานที่ชวยเสริมสรางพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและเยาวชน ใหมี 
การทํากิจกรรมกลุมรวมกัน บริการเครื่องเลนสําหรับเด็ก มีการจัดกิจกรรมเรียนรูอยางสรางสรรค
และสานสายใยครอบครัว เชนกิจกรรมศิลปะ การรองเพลง การเลนเกมตางๆ เวทีสําหรับปราชญ
ชุมชน คนเดนคนดังมาแสดงใหชุมชนทราบถึงความสามารถ     
 2.3.7 หองสมุดชุมชน/หองสมุดประชาชน 
  เปนรูปแบบของศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทหนึ่ง ซ่ึงปจจุบันการดําเนินงาน
หองสมุดประชาชนตําบล  ไดมีการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ 
ศูนยการเรียนรูชุมชนประเภทนี้  ใหบริการหนังสือทุกประเภทตั้งแตพัฒนาการของเด็กเลก็ เยาวชน  
ผูสนใจเฉพาะดาน และมีบริการสื่อวารสารสิ่งพิมพตางๆ ที่มีความทันสมัย แหลงที่มาของหนังสือ 
นอกเหนือจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ยังไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ตองการเห็นคนมีการอานหนังสือและมีความรูมากขึ้น 
 2.3.8  ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  เปนศูนยการเรียนรูชุมชนอีกประเภทหนึ่งที่ไดมีการถายโอนใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินงาน  เปนที่ใหประชาชนไดรับทราบขาวสารและความรูตางๆ สงเสริมการ
อานหนังสือและปองกันการลืมหนังสือ รวมทั้งเพื่อสรางนิสัยรักการอานหนังสือของประชาชน 
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2.4   ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน 

 2.4.1 ประวัติความเปนมา 
  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2498 ไดกําหนดวา ประชาชนชาวไทยทุกคน
จะตองไดรับการศึกษาในโรงเรียนจนกระทั่งอายุครบ 15 ป หรือเรียนจบชั้นประถมปที่ 4 จึงจะถือ
วาพนเกณฑบังคับ และตอมาในป พ.ศ. 2504 รัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึง
ประถมศึกษาปที่ 7 แตในชนบท มีเด็กจํานวนนอยที่ไดมีโอกาสศึกษาตอสูงกวาชัน้ประถมศกึษาปที ่4 
และยังขาดการคมนาคม การติดตอส่ือสาร ทําใหเด็กที่เรียนจบจากโรงเรียนแลวไมมีโอกาสไดอาน
หนังสือหรือเขียนหนังสือ ในที่สุดก็จะลืม กลายเปนคนไมรูหนังสือไป 
  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนเดิมใชช่ือวา “ที่อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน” ไดเร่ิมทดลองจัดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 โดยกองการศึกษาผูใหญ
กรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นไดจัดทําโครงการทดลอง จัดที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานขึ้นโดย
เลือก 75 หมูบานของอําเภอเกาะคาและกิ่งอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางเปนหมูบานทดลองตาม
โครงการ เมื่อไดทดลองดําเนินงานไปไดครบ 1 ป ผลปรากฏวาประชาชนใหความสนใจและรวมมือ
เปนอยางดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับหมูบานเพื่อรับผิดชอบ โดยจัดผูดูแลรักษาสถานที่
ตลอดจนจัดหาอุปกรณเครื่องใชที่จําเปนและเอกสารสื่อพิมพเพิ่มเติม ตอมาในป พ.ศ. 2515 ได
ดําเนินการจัดตั้งที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานโดยใชงบประมาณเปนคาซื้อหนังสือพิมพให
แหงละ 3 ฉบับตอวัน (เปนหนังสือพิมพทองถ่ิน 1 ฉบับ และเปนหนังสือพิมพตามคณะกรรมการ
ระดับหมูบานคัดเลือกอีก 2 ฉบับ) และยังไดรับแจกสารผูใหญ (Wall Newspaper) เดือนละ 2 คร้ัง 
นอกจากนี้ยังไดรับหนังสือวารสารหรือเอกสารอื่นๆ จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือ
หนวยงานอื่น หรือมีผูบริจาคให และในป พ.ศ. 2517 กองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษา ไดจัด
ประชุมสัมมนาเจาหนาที่กําหนดแนวทางปรับปรุงวิธีการจัดตั้งที่อานหนังสือพิมพฯ ใหม โดย
รวมกันสรางเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของที่อานหนังสือพิมพฯ ขึ้น  เพื่อใชเปนแนวทางการปรับปรุง
ที่อานหนังสือพิมพฯที่ตั้งไวเดิม  ตั้งแต พ.ศ. 2515 จํานวน 854 แหง  
  ตอมาในป พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2524 มีผลใหเปลี่ยนชื่อ
เปน “ที่อานหนังสือประจําหมูบาน” ตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม 2524 เปนตนมา  
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  ในป พ.ศ. 2528 กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ไดศึกษาองคประกอบที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพของการจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน พบวา ในดานการเปลี่ยนแปลง
ประชาชนโดยสวนรวมในหมูบานที่มีที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ประชาชนมีการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในระดับปานกลาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอยดังนี้ 1) โอกาสในการรูขาวสาร  2) ความรวมมือในทองถ่ิน  3) นิสัยทางการอาน         
4) ความสามารถทางการอาน 5) การพึ่งตนเอง  6) การแสวงหาความชวยเหลือจากภายนอก          
7) อัตราการรูหนังสือและการปรับปรุงอาชีพ  สวนผลการวิเคราะหองคประกอบ 7 ประการที่สงผล
ตอประสิทธิภาพของการจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ 
1. ความพึงพอใจตอลักษณะการจัดที่อาน 2. การมีสวนรวมของหนวยงานอื่น 3. อัตราการรูหนงัสอื
ของประชาชน  4. การมีสวนรวมของประชาชน  5. การนิเทศตรวจเยี่ยม 6. การมองเห็นความสําคัญ
ของการอาน และ 7. ความสะดวกในการเดินทางไปใช ทั้งนี้ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน
ไมเพียงแตเปนที่อานหนังสือเทานั้น แตที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชนท่ีดี จะตองเปนศูนย
รวมขอมูล ขาวสารของหมูบานอีกดวย 
 2.4.2 จุดมุงหมายของที่อานหนงัสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  1) เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขาวสารและความรูตาง ๆ 
  2) เพื่อสงเสริมการอานและปองกันการลืมหนงัสือ 
  3) เพื่อสรางนิสัยรักการอานใหแกประชาชน 
 2.4.3 ความสําคัญของที่อานหนงัสือประจําหมูบาน/ชุมชน 
  1) เปนการปองกันมิใหประชาชนลืมหนังสือ โดยการจัดที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน/ชุมชนเพื่อใหประชาชนมีเอกสารสิ่งพิมพไวอาน เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการลืม
หนังสือ และชวยสงเสริมทักษะการอานใหคงอยูตลอดไป 
  2) เปนแหลงทีจ่ะเสริมสรางลักษณะนิสัยการแสวงหาและตดิตามขาวสารขอมูล 
  3) เปนแหลงวิทยาการเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชนอยางแทจริง 
  4)  เปนแหลงสงเสริมกระบวนการทํางานรวมกันเปนกลุม 
  5) เปนศูนยกลางในการจดักิจกรรมอื่นๆ ของคนในหมูบาน 
  6)  เปนแหลงพบปะที่จะนําไปสูการเขารวม หรือลงมือทํากิจกรรมอื่นๆตอไป 
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  7)  ชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับคนในชนบทที่จะอภิปรายพูดคุยเพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

2.5   หองสมุดประชาชน 
 2.5.1 วัตถุประสงคของการจัดหองสมุดประชาชน 
            การจัดหองสมุดประชาชนเปนการใหบริการทางการศึกษาตามอัธยาศัยแกชนทุกชั้น     
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีนิสัยรักการอาน และการศึกษาคนควา
โดยหองสมุดประชาชนจะใหบริการขาวสารและความรูตางๆ ที่ทันตอเหตุการณและความเคลื่อนไหว
ของประเทศและของโลก นอกจากนั้นยังจัดตั้งเพื่อสงเสริมและแนะนําใหประชาชนมีความรู 
ทัศนคติ และสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข และใหความจรรโลงใจแกประชาชนในทองถ่ิน ในอันที่จะสรางสรรค ส่ิงที่ดีงาม และเปน
ประโยชนตอสังคม 
 2.5.2 บทบาทและความสําคัญของหองสมุดประชาชน  
  หองสมุดประชาชนเปนแหลงใหบริการขาวสารขอมูล ใหความเพลิดเพลิน       
ในยามวาง และเปนแหลงใหความรูเพื่อการศึกษาคนควาและวิจัย ที่สําคัญหองสมุดประชาชนยังเปน
สถานที่ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อปลูกฝงใหประชาชนรักการอาน เนื่องจากหองสมุด
ประชาชน เปนแหลงขอมูลและแหลงความรูที่สําคัญแหลงหนึ่งในสังคม ดังนั้นผูที่เกี่ยวของจึงควร
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการในการเรียนรูของประชาชนในทองถ่ิน และ
จําเปนตองพัฒนาหองสมุดประชาชนใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 2.5.3 รูปแบบและประเภทของการจัดหองสมุดประชาชน 
  กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดแบงประเภทหองสมุดประชาชนตามขนาดของ
หองสมุดประชาชน เปน 3 ประเภท  ดังตอไปนี้ 

1) หองสมุดขนาดใหญ  เชน หองสมุดประชาชนจังหวัด ที่เปนอาคารขนาดใหญ
2 ช้ัน ช้ันบนจัดใหบริการหนังสือ เอกสารทางดานหลักสูตรตางๆ และมีหองโสตทัศนศึกษา หรือ
หองการศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง      
มุมขอมูลทองถ่ิน ช้ันลางจัดบริการหนังสือ เอกสารและสื่อโดยทั่วๆ ไป 
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2) หองสมุดขนาดกลาง เชน หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล หัวหิน จะมีหอง
ตางๆ จํานวน 5 หอง ประกอบดวย หองเด็กและหองครอบครัว หองอเนกประสงค ส่ืออิเลคทรอนิกส 
หองหนังสือทั่วไป หองเฉลิมพระเกียรติ บางแหงอาจจะมีหองอื่นเพิ่มเติม เชน หองธรรมะ       
หองบุคคลสําคัญ   สวนหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” เปนอาคาร 2 ช้ัน โดยช้ันบนจัดเปน
หองทองถ่ินเกี่ยวกับขอมูลของชุมชน หองการศึกษานอกโรงเรียนที่ใหความรูทุกประเภท และ  
หองเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงขอมูลเกี ่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพระราชวงศที่เกี่ยวของ   

3) หองสมุดขนาดเล็ก เชน หองสมุดประจําอําเภอและกิ่งอําเภอ เปนอาคารชั้นเดียว
ใหบริการหนังสือและสื่อ โดยมีการจัดเปนมุมตางๆ เชน มุมเด็ก มุมครอบครัว มุมวารสาร    
หนังสือพิมพ มุมหนังสือทั่วไป มุมอางอิง มุมการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน 
 2.5.4  หองสมุดประชาชนกับการศกึษาตามอัธยาศัย 
  สืบเนื่องจากการศึกษาตามอัธยาศัยเปนกระบวนการที่มนุษยตองการมีการเรียนรู
ตลอดชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย และจะสั่งสมความรู ทักษะ เจตคติ การรูแจงและประสบการณ        
การสัมผัสกับสิ่งแวดลอมโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา 
  ดังนั้น กิจกรรมของหองสมุดประชาชน จึงเปนสวนในการสงเสริมใหประชาชน
เกิดการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงแนวคิดและหลักการในการพัฒนากิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย    
ที่เกี่ยวกับหองสมุดประชาชนดังตอไปนี้  (ทองอยู แกวไทรฮะ,2543) 
  1) ใหบริการหนังสือ ส่ือประเภทตางๆ หมายถึง กิจกรรมการใหบริการหนังสือ
และส่ือของหองสมุด โดยมุงเสริมใหประชาชนใชบริการ ซ่ึงจะเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
ซ่ึงจะสามารถนําความรู และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน หรือเปนการเสริมความรูเพิ่มเติม
สําหรับหลักสูตรการศึกษาประเภทตางๆ ซ่ึงกิจกรรมที่ใหบริการมีดังนี้ 
   (1) ใหบริการหนังสือ เอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพ 
   (2)  การใหบริการโสตทัศนูปกรณ ส่ือการเรียนการสอน วิทยุการศึกษา และ   
โทรทัศนการศึกษา เปนตน 
   (3)  การใหบริการเชิงรุก ไดแก โทรทัศน โทรสาร และการทําสําเนาเอกสาร    
เปนตน 
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  2) การจัดนิทรรศการ เปนกิจกรรมการใหการศึกษารูปแบบหนึ่งที่แสดงใหเห็น
กระบวนการของเรื่องนั้นๆ ใหประชาชนไดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง อาจจะจัดในอาคารหรือ     
ภายนอกอาคารก็ได ซ่ึงนิทรรศการจะประกอบดวยการแสดงของจริง ส่ิงจําลอง ภาพถาย แผนภูมิ 
เทป วีดิทัศน เพื่อใหผูศึกษาไดเห็น ไดฟง ไดสัมผัสจับตอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
ที่กําหนด โดยหองสมุดประชาชนสามารถจัดบริการไดดังตอไปนี้ 
   (1) จัดใหความรูเร่ืองวันสําคัญตางๆ วันนักขัตฤกษ หรือเทศกาลของชุมชน 
   (2)  จัดเผยแพรวิชาการที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต และการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
     (3)  จัดตามความตองการของชุมชนและกลุมเปาหมายผูใชบริการ 
 2.5.5  ลักษณะพื้นฐานของหองสมุดประชาชน (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 
2533 และระเบียบมาตรฐานหองสมุดของกรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535) 
  1) การจัดการหองสมุด 

- มีกําหนดวนัและเวลาที่เปด-ปดหองสมุดประชาชนที่ชัดเจนและแนนอน 
- มีวันทําการอยางนอย 5 วันตอสัปดาห และเปดทําการวนัเสาร-อาทิตย 
- มีปายชื่อหองสมุดที่ชัดเจน 

  2)  สภาพแวดลอมภายนอกและภายในหองสมดุประชาชน 
   สภาพแวดลอมภายนอกหองสมุดประชาชน 

- มีลักษณะเปนเอกเทศ ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน และคมนาคมสะดวก 
- หองสมุดขนาดใหญ ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยูตั้งแต 20,000 คน

ขึ้นไป มีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารอยางนอย 900 ตารางเมตร และมีที่นั่งอานหนังสือประมาณ     
250 ที่นั่ง 

- หองสมุดขนาดกลาง ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยูตั้งแต 10,000 
คนขึ้นไป มีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารอยางนอย 700 ตารางเมตรและมีที่นั่งอานหนังสือประมาณ 
200 ที่นั่ง 

- หองสมุดขนาดเล็กตั้งอยูในพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยูตั้งแต 5,000 คนขึ้น
ไป มีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารอยางนอย 500 ตารางเมตรและมีที่นั่งอานหนังสือประมาณ 150 ที่นั่ง 

- อาคารสามารถกันแดด กันฝนไดดี 
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- ภายนอกปลูกตนไมประดับ หรือมีตนไมใหญใหรมเงา และมีส่ิงแวดลอม
ที่ดึงดูดความสนใจ 

- มีการตกแตงภายนอกที่ดูสวยงาม 
- ใชวัสดุกอสรางที่มั่นคง แข็งแรง 

   สภาพแวดลอมภายในหองสมุดประชาชน 
- มีทางเขาออกไดทางเดียว ติดตั้งที่กันขโมย 
- ทางเขาออกอยูใกลโตะยืม-คืนหนังสือ 
- สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดผังวางหนังสือ ส่ิงพิมพได เพื่อไมเกิดความจําเจ 
- มีการระบายอากาศและการควบคุมความชื้นที่ดี 
- มีระบบปองกันสาธารณภัยอยางเหมาะสมและมีมาตรฐาน 
- ทาสีภายในอาคารดวยสีออน เย็นตาและดูสวาง 
- มีการตกแตงภายในที่ดูสวยงาม 
- มีที่ทํางานของบรรณารักษ  ถาเปนหองสมุดขนาดใหญ จะมีหองทํางาน

ของบรรณารักษจัดเปนสัดสวน แตถาเปนหองสมุดขนาดเล็ก ใชดานหลังโตะยืม-คืนหนังสือเปนที่
ทํางานของบรรณารักษ 

- ไมมีเสียงรบกวนจากภายในและภายนอกของหองสมุด 
- หองสมุดที่มีบุคลากรจํานวนนอย ควรมีลักษณะโปรง ไมกัน้หองโดยไมจําเปน 
- ที่เก็บหนังสืออางอิง ควรจัดไวใกลกับบรรณารักษ เพื่อสะดวกในการดูแล 
- ที่จัดนิทรรศการ ควรอยูในที่มองเห็นงาย และมีการจัดนิทรรศการอยาง

สม่ําเสมอ 
- ที่ทํางานดานเทคนิค (ซอมหนังสือ) อยูดานในหองสมุดเพื่อไมใหมีเสียงรบกวน 
- หองโสตทัศนศึกษา ควรจัดเปนเอกเทศหรือกั้นหองเพื่อไมใหเกิดเสียงดัง

รบกวน 
- ที่วางหนังสือ ควรเปนชั้นเปด ตั้งอยูริมหองดานใดดานหนึ่ง มีความ

สะดวกในการคนหา และมีช้ันวางหนังสือสําหรับผูใหญและเด็ก 
- ที่อานหนังสือ มีโตะ เกาอี้ที่มีจํานวนเพียงพอเหมาะสมกับผูที่ใชบริการ 

และควรมีขนาดที่เหมาะสมกับเด็กและผูใหญ มีความมั่นคง และแข็งแรง 
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- ที่อานหนังสือเฉพาะบุคคล ซ่ึงไมควรมีเสียงรบกวน 
- มีการจัดมุมตางๆ เปนลักษณะเฉพาะ มีการจัดมุมวารสารหนังสือที่เปน

สัดสวนมีความสะดวกสบายในการนั่งอาน 
- มีมุมกิจกรรมตางๆ เชนมุมเด็ก มุมครอบครัว มุมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

มุมการศึกษานอกโรงเรียน มุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุมโสตทัศนศึกษา และมุม
การศึกษาทางไกล 

- ปายประกาศ เชนปายบอกหมวดหมูหนังสือ ปายแนะนําการใชหนังสือ 
ปายบอกระเบียบ มารยาทในการใชหองสมุด วิธีการยืม-คืน ควรอยูในที่ที่สามารถเห็นไดงายและมี
ความสวยงามดึงดูดความสนใจ 

- มีที่เก็บสื่อตางๆ เปนสัดสวน มีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความ
มั่นคงแข็งแรง มีวัสดุสารนิเทศที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพของทองถ่ินและความจําเปน โดยท่ี
วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑจะมีลักษณะที่ผูใช บริการสามารถเรียนรูและใชไดดวยตนเอง  
  3)  การบริการของหองสมุดประชาชน 

- บริการยืม-คืนและบริการระหวางหองสมุด 
- บริการแนะนําการใชวัสดุสารนิเทศ 
- บริการตอบคําถาม ชวยคนควาและบริการสารนิเทศ 
- บริการแนะแนวการอาน 
- บริการชุมชน เชน จัดหองสมุดสาขา หองสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ที่อาน

หนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน หรือการรับนิสิตฝกงาน การใหความรูเกี่ยวกับหองสมุดแกโรงเรียน
ที่อยูใกลเคียง หรือกลุมผูสนใจ 

- บริการสารนิเทศทางไปรษณียและโทรศัพท 
- จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน จัดนิทรรศการ การเลาเรื่องหนังสือ          

การฉายภาพยนตร/วีดีทัศน การโตวาทีและอภิปราย เปนตน 
- กิจกรรมมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมผูใชหองสมุด มีการ

บริการเชิงรุกในดานตางๆ และจัดกิจกรรมทุกประเภทที่ใชส่ือสารสนเทศเปนหลัก มีกิจกรรมที่
หลากหลาย อาทิ กิจกรรมบริการยืม-คืนสื่อแบบเครือขาย กิจกรรมจัดสื่อแบบมุมประสบการณ 
กิจกรรมบริการสารสนเทศแนะนําการใชหองสมุด กิจกรรมบริการสารสนเทศ ตอบคําถามชวยคนควา 
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กิจกรรมสื่อเชิงรุก กิจกรรมบริการฉายวิดีทัศน การยืม-คืนสื่อโสต เมนูส่ือโสต กิจกรรมบริการ
อินเตอรเน็ต บริการสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) และเว็บไซต (Website) กิจกรรมนิทรรศการ 
กิจกรรมกลุมสนใจ กิจกรรมตามเหตุการณปจจุบัน กิจกรรมศูนยขอมูลทองถ่ิน กิจกรรมการเรียน
การสอนการใชหองสมุด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการหองสมุด และกิจกรรมบริการ
แนะนําใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุดขั้นพื้นฐานแกหนวยงานที่สนใจ 
  4)  สื่อท่ีใหบริการในหองสมุดประชาชน 

- มีการสํารวจความตองการของชุมชน/ทองถ่ินเกี่ยวกับความตองการวัสดุ
สารนิเทศหรือหนังสือที่ตรงกับความตองการของชุมชน 

- มีหนังสือและสื่อสารนิเทศที่ตรงกับความตองการของประชาชนในชุมชน 
- ส่ือตางๆ ในหองสมุดมีมาตรฐาน มีคุณภาพดี และทันสมัย 
- มีส่ือตางๆในหองสมุดที่เพียงพอกับความตองการใชของประชาชน 
- ส่ือตางๆอยูในสภาพที่ดี ไมชํารุด 
- ขอมูลตางๆมีความทันสมัย 
- ส่ือตางๆ มีหลายประเภท  เชน 

 ส่ือส่ิงพิมพ   เชน  หนังสือพิมพภาษาไทยและอังกฤษ  วารสาร
ภาษาไทยและอังกฤษ  หนังสือวิชาการ  นิตยสาร  หนังสืออางอิง  
หนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย เศรษฐศาสตร การสงเสริมพัฒนาอาชีพ  
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 ส่ือโสตทัศน เชนวีดีทัศน ภาพนิ่ง ภาพเลื่อน แถบบันทึกเสียงแผนเสียง 
แผนดิสกคอมพิวเตอร ไมโครฟลม 

 ส่ือขอมูลอิเลคทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ต ขอมูลดิสก ขอมูลรูปแบบ
ตางๆ 

 ส่ือทดลอง เชน ส่ือทดลองทางวิทยาศาสตร ส่ือเครื่องเลน เกมสื่อทดลอง
เพื่อคุณภาพชีวิตและการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
ส่ือประเภทชุดตรวจสอบ 

 ส่ือสาธิต  เชน ส่ือสาธิตประเภทภาพ แผนภูมิ ปายนิเทศ หุนจําลองสื่อ
สาธิตประเภทโสตทัศนและคอมพิวเตอร 


