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กรณีศึกษาที่ 1 : หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
 จากการสํารวจสภาพแวดลอมและสัมภาษณการจัดการของหองสมุดประชาชนจังหวัด
สงขลา พบรายละเอียดดังนี้  
 ขอมูลของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
 หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ตั้งขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2460โดยสมเด็จเจาฟากรม
หลวงลพบุรีราเมศวร ซ่ึงขณะนั้นทรงดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช 
ประทับอยูที่สงขลา ไดทรงริเร่ิมจัดตั้งหองสมุด โดยทรงประทานสรรพตําราตางๆสวนของ
พระองคทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศใหเปนสมบัติของหองสมุดซึ่งอาคารเดิมอยูที่โรงเรียน        
มหาวชิราวุธ (เดิม) หรือที่โรงเรียนวิเชียรชมในปจจุบัน เหตุที่ใชโรงเรียนมหาวชิราวุธเปนที่ตั้ง             
ของหองสมุดประชาชนนั้น เพราะทรงเห็นวาเปนการสะดวก แกครู นักเรียน พอคา ประชาชน 
และพระภิกษุสามเณรในการเขาไปศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมในยามวาง โดยมีครูในโรงเรียน
แหงนี้ เปนผูทําหนาที่ใหบริการแกผูใชหองสมุด ตอมาการศึกษาเจริญขึ้น โรงเรียนมหาวชิราวุธได
ปลูกสรางอาคารใหมที่ถนนสะเดา เมื่อโรงเรียนไดยายมาอยูที่อาคารปลูกใหม หองสมุดประชาชน
ซ่ึงไดอาศัยครูในโรงเรียนดําเนินงาน ก็ยายตามไปดวย และเปดบริการประชาชนตามปกติอีกวาระหนึ่ง 
ตอมาเมื่อมีหองสมุดโรงเรียนเกิดขึ้น หองสมุดประชาชนเดิมก็ยังคงตราประทับวา “หองสมุด
ประชาชน”ปรากฏอยูจนทุกวันนี้ 
 หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา เปดใหบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 17.00 น. 
วันเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยหยุดวันนักขัตฤกษ 
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หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 

 
 การจัดสภาพแวดลอมของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
 จากการสังเกตและสัมภาษณบรรณารักษของหองสมุดและเจาหนาที่คอมพิวเตอรของ
หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  พบวาหองสมุดประชาชนฯ เปนอาคารชั้นเดียวเช่ือมตอกัน         
2 หลัง ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา อยูติดกับถนนใหญ           
ในตัวจังหวัดสงขลา มีร้ัวกั้นเปนสัดสวน มีที่จอดรถพอสมควร มีการจัดสวนหยอม มีตนไมสูง        
ใหรมเงา  มีไมพุมซึ่งทําใหผอนคลาย 

          
ท่ีนั่งอานหนงัสือภายนอกหองสมุดและทางเดินของผูพิการ 
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 หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลามีปายชื่อที่เห็นไดชัดเจน มีกําหนดเวลาเปดปด             
ที่ชัดเจนแนนอน โดยจัดทําปายประกาศที่ทางเขา 
 ภายในอาคารของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลามีมุมกิจกรรมตางๆ  ดังนี้  

1. มุมบริการสืบคน ยืม-คืนสื่อ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
2. มุมบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ไดแก สงเสริมการเรียนรูการใชคอมพิวเตอรดวย

ตนเอง การบริการอินเตอรเน็ต การบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ทั้ง ซีดี ดีวีดีและเทปบันทึกเสียง 
 

 
คอมพิวเตอรสืบคนขอมูล 

 
3. มุมการศึกษาทางไกลไทยคมผานดาวเทียม 
4. มุมการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
5. มุมหนังสือพิมพและวารสาร 
6. มุมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
7. มุมเด็กและครอบครัว 
8. มุมแนะนําหนังสือใหม และชั้นหนังสือทุกหมวด 
9. มุมหนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ

หนังสือของการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ 
10. มุมหนังสือบันเทิง 
11. มุมหนังสือและโสตทัศนูปกรณสําหรับการเรียนรูและคนควาทางเศรษฐกิจ 
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12. มุมนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

13. มุมนิทรรศการใหความรูวันสําคัญ ขาว เหตุการณสําคัญตางๆ 
14. นิทรรศการแสดงภาพประวัติของจังหวัดสงขลา และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 
มุมขอมูลทองถิ่น 

 
 หองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ใหบริการสื่อหลายประเภท เชน  
 - ส่ือส่ิงพิมพ เชน มีจํานวนกวาสองหมื่นเลม มีหนังสือทุกหมวดวิชา หนังสือพิมพ       
วารสารมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จุลสาร กฤตภาค นิตยสาร หนังสือวิชาการ หนังสืออางอิง 
หนังสือที่สงเสริมพัฒนาอาชีพ นวนิยาย และหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน ส่ือส่ิงพิมพเหลานี้
ทุกๆ  ป หองสมุดประชาชนฯสั่งซื้อเพิ่มเติมเพื่อใหมีความทันสมัยและหลากหลาย 
 - ส่ือโสตทัศน เชน เทปการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช            
เทปโทรทัศน วีซีดีและดีวีดี เปนตน  
 -    ส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ต 
 -    ส่ือสาธิต เชน ส่ือสาธิตประเภทภาพ แผนภูมิ และหุนจําลอง 
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หนังสือและวารสารในหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 

 
 ปญหาของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
 จากการสัมภาษณเจาหนาที่เกี่ยวกับปญหาหองสมุดประชาชนฯแหงนี้  พบวามีปญหา
ดานตางๆ ดังนี้ 

 ปญหาเกี่ยวกับการใชหองสมุดของประชาชน คือ ผูใชบริการไมนําหนังสือที่สําคัญ
มาคืนหองสมุดประชาชนฯ 

 ปญหาในการดําเนินการ 
  1. งบประมาณในการดําเนินการหองสมุดไมเพียงพอโดยเฉพาะงบประมาณดาน
การจัดจางบุคลากรและดานสถานที่ 
  2. บุคลากรของหองสมุดประชาชนฯมีจํานวนนอย 
  ขอเสนอแนะจากเจาหนาท่ีของหองสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา  
  1. กรณีผูใชบริการไมนําหนังสือมาคืน เจาหนาที่ตองติดตามใหผูยืมนําหนังสือ
นั้น มาคืนใหได และมีการปรับการใชบริการ 
  2. กรณีที่งบประมาณไมเพียงพอ ทางสวนกลางควรจะจัดสรรงบประมาณให
เพียงพอ 
  3. มีการรับอาสาสมัครในชุมชนมาทํางานในหองสมุด  
  4. หองสมุดควรมีเครือขายกับหนวยงานอื่น เชน หองสมุดของเทศบาลเพื่อจะได
แลกเปลี่ยนแนวคือการดําเนินงานของกันและกัน 
  5. หองสมุดควรเปนสถานที่ผอนคลาย มีมุมหลากหลายในการทํากิจกรรม 
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กรณีศึกษาที่ 2 : หองสมุดประชาชนอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 หองสมุดประชาชนอําเภอเสนา เปนหองสมุดประชาชนระดับอําเภอที่ไดรับการคัดเลือก
จากสมาคมหองสมุดใหเปนหองสมุดดีเดน มีประวัติความเปนมาตั้งแต พ.ศ.2495 หองสมุดมีเพียง
ตูหนังสือตั้งอยูบนอําเภอเสนา ในป พ.ศ.2517 อาศัยศาลาประชาคมของอําเภอเปนที่ตั้ง ตอมาในป 
พ.ศ. 2527 ไดกอสรางหองสมุดประจําอําเภอบนที่ดินสาธารณประโยชน บริเวณตําบลสามกอ 
จนถึงปจจุบัน 
 บริการในหองสมุด 
 1. ใหบริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ วีดิทัศน ดีวีดี วีซีดี เทป 
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต แกประชาชน  
 2. ใหขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ ทันความรูตอประชาชน เชน จัดมุมวิชาชีพ มุมเด็ก  
 3.  จัดนิทรรศการเสริมความรูเร่ืองตางๆ 
 4. กระตุนใหประชาชน เด็กและเยาวชน ตื่นตัวในการศึกษาหาความรูอยูเสมอโดย  
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดตอบปญหา การโตวาที การเลานิทาน ตลอดจนจัดฉาย
ภาพยนตร  
 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหประชาชนไดฝกวิชาชีพที่ตนสนใจ สงเสริมใหใหผูพลาด
โอกาสทางการศึกษา เรียนตอดานการศึกษานอกโรงเรียนในระดับตางๆ รวมทั้งจัดบริการหนังสือ
เคลื่อนที่ ไปยังชุมชนหมูบานตางๆ โดยผานไปยังคณะกรรมการที่อานหนังสือประจําหมูบาน     
หมูตางๆ  
 วัสดุสารนิเทศ 
 ปจจุบันหองสมุดมีหนังสือประมาณ 8,000 เลม วารสารและนิตยสารประมาณ 50 ช่ือ 
และหนังสือพิมพ 8 ช่ือ 
 บุคลากร 
 มีบรรณารักษ 1 คน เจาหนาที่หองสมุด 2 คน เจาหนาที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน 
 อาคาร 
 เปนอาคารเอกเทศชั้นเดียว มีที่นั่งอานหนังสือ ประมาณ 150 ที่นั่ง 
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 งบประมาณและการดําเนินงานดานเทคนิค 
 หองสมุดไดงบประมาณปละ ประมาณ 50,000 บาท ในการนํามาซื้อหนังสือ 
 ปญหา 
 1.  ผูใชบริการไมนําหนังสือที่สําคัญมาคืนหองสมุด 
 2. งบประมาณในการดําเนินการหองสมุดไมเพียงพอ โดยเฉพาะงบประมาณดาน           
การจัดจางบุคลากรและดานสถานที่ 

กรณีศึกษาที่ 3 : ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแกลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแกลง ตั้งอยูที่ 170/7 หมู 4 ตําบลแกลง อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ใชอาคารรวมกับองคการบริหารสวนตําบลแกลง ถือวาเปนหองสมุดประจําตําบลที่ได
จัดบริการสื่อการเรียนรูตางๆอยางหลากหลาย เชนใหบริการสื่อการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ  
กลุมสนใจ  ส่ือคอมพิวเตอร ส่ือตามอัธยาศัย  มีการจัดมุมสื่อแตละประเภท  ใหบริการยืม              
แกประชาชนทั่วไป อุปกรณการเรียนรูที่มีไวบริการ ดังนี้ 
 1.  โทรทัศน 
 2.  เครื่องเลน วีซีดี 
 3. สัญญาณดาวเทียมไทยคม 
 4.  โตะอเนกประสงค 
 5.  ตูใสหนังสือ 
 6. หนังสือแบบเรียน หนังสือทั่วไป วารสาร นิตยสาร โดยไดรับการสนับสนุน          
จากหองสมุดประชาชนจังหวัดระยอง 
 


