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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการประเมินการด าเนินงานหอ้งสมุดของโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลยั สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2552 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร ครูบรรณารักษ ์ครูผูส้อน และนกัเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
ปีการศึกษา 2555 ผูบ้ริหารจ านวน 5 คน ครูบรรณารักษ์ จ  านวน 3 คน ครูผูส้อน จ านวน 147 คน 
และนักเรียน จ านวน 3,581 คน รวมทั้งส้ิน 3,736 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบประเมินเก่ียวกบัการประเมินการด าเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียนยพุราชวิทยาลยั น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
ผลการประเมินการด าเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยผู ้บริหาร 

ครูผูส้อน และครูบรรณารักษ์แบ่งเป็น 4 หมวดหลกั คือ มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร มาตรฐานดา้นครู 
มาตรฐานดา้นผูเ้รียน และมาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ ทุกมาตรฐานอยูใ่นระดบัดี ส่วนผล
การประเมินโดยผูเ้รียน แบ่งเป็น 3 หมวดหลกั คือ มาตรฐานด้านครู อยู่ในระดบัดีมาก มาตรฐาน
ดา้นผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี และมาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศอยูใ่นระดบัดีมาก 

ส าหรับปัญหาและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน มีดงัน้ี 
หมวดท่ี 1 มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร พบวา่ การบริหารงานดา้นงบประมาณในห้องสมุดเพื่อ

จดัซ้ือหนังสือหรือปรับปรุงให้ห้องสมุดมีความทันสมัยยงัมีน้อยข้อเสนอแนะคือ ควรพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นสากลและมีความทันสมัยให้มากข้ึน ในหมวดท่ี 2 มาตรฐานด้านครู พบว่า                 
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ครูบรรณารักษ์ขาดการประชาสัมพนัธ์ห้องสมุดให้กวา้งขวางการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน
ห้องสมุดยงัมีน้อย ข้อเสนอแนะคือ ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ ควรกระตุน้ให้นกัเรียนไปใชห้อ้งสมุดให้มากส่วนหมวดท่ี 3 มาตรฐานดา้นผูเ้รียน พบวา่ 
นักเรียนไม่สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง มีนักเรียนบางคนไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศ ในการค้นควา้ทางคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการอบรม
เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศแก่นกัเรียน ควรจดัห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 
และหมวดท่ี 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า การจัดเรียงบนชั้นไม่เป็นระเบียบ         
คน้หายาก  วสัดุและส่ือประกอบการเรียนรู้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีน้อย และไม่หลากหลาย         
ไม่ทนัสมยัขอ้เสนอแนะคือ ควรมีการจดัวสัดุและส่ือประกอบการเรียนรู้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ใหม้ากข้ึนจดัท าป้ายบอกต าแหน่งของวสัดุไม่ตีพิมพใ์หช้ดัเจน หาง่าย 
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     ABSTRACT 
 

This independent study aimed to comprehend library performance evaluation of 
Yupparaj Wittayalai School under Office of the Basic Education Commission, Ministry of 
Education. The respondents used in this study were 5 school administrators, 2 librarians, 147 
teachers and 3,581 students, totaling 3,736 persons. Tool used in this study was an evaluation 
form regarding library performance of Yupparaj Wittayalai School. The data gained was analyzed 
by mean and standard deviation.  

The results of the study can be summarized as follows:  
The library performance evaluation of Yupparaj Wittayalai School by school administrators, 

teachers and librarians can be divided into 4 major sections as follows: administrator standard, 
teacher standard, learner standard and information resource standard. Every standard was in good 
level. While the evaluation by learners can be divided into 3 major sections as follows: teacher 
standard which was in excellent level, learner standard which was in good level, and information 
resource standard which was in excellent level.  

For the operational problems and suggestion can be summarized as follows: 
The 1st section “Administrator Standard” found that the library’s budget management for 

purchasing books or repairing the library to be up-to-date was less to none. It is suggested that the 
library should be improved to be more universal and up-to-date. The 2nd section “Teacher 
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Standard” found that librarians lacked of public relation of the library to be well-known and the 
new technology was less applied to the library. It is suggested that there should be an activity 
promoting reading on regular and continuous basis while the students are promoted to use library. 
The 3rd section “Learner Standard” found that the student could not rightly use the information. 
Some students do not fully recognize the benefits of computer search or Internet. It is suggested 
that there should be a training concerning the use of information. The library should be set up as 
an interesting learning center. And the 4th section “Information Resource Standard” found that the 
book shelving was unorganized; hard to find. There were less material and electronic learning 
media; they are not various and up-to-date. It is suggested that there should arrange more material 
and electronic learning media which can be sorted out easier by providing a signboard.   
 


