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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ใน 5 ดา้น คือ 1) ดา้น

แหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์ 2) ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3) ดา้นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 4) 

ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และ 5) ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล และศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหาร

แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูผู ้สอน จ านวน 277 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ  

 ผลการวจัิยพบว่า 
 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และ ดา้นแหล่ง
เรียนรู้บุคคล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดบัการ
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ความแตกต่าง 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the state of learning resources 

administration in Basic Education Institutes under Nakhonratchasima Primary Educational 
Service Area Office 6 in 5 aspects namely 1) aspect of learning medias, 2) aspect of learning 
electronic medias, 3) aspect of learning sources in schools, 4) aspect of local learning resources, 
and 5) aspect of personal learning resources and to compare the state of learning resources 
administration classified by status and sizes of schools. The data were collected from 
administrators and teachers altogether 277 using the questionnaire. The statistics used in this 
study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

 
The results of the research were as follows: 
The state of learning resources administration in Basic Education Institutes under 

Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 6 was in medium level in every 
aspect, the comparison on the state of learning resources administration in Basic Education 
Institutes classified by status showed no any difference, and the comparison classified by sizes of 
schools expressed that the difference was statistically significant at 0.05 in the aspect of local 
learning resources and in the aspect of personal learning resources. Here, large size of schools had 
the level of learning resources administration higher than medium and small size schools. 
Remaining aspects were not statistically different.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวิชาการต่างๆ ของโลก วิทยาการใหม่ๆ องค์

ความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา ส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการคิดคน้ข้ึนมาใชมี้มากมายเป็นทวีคูณ มีผล
โดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงและปรับตวัทางดา้นกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา ส่งผล
เป็นลูกโซ่ต่อไปถึงปัญหาการจดัการเรียนการสอน การเลือกวิธีการท่ีจะท าความเขา้ใจกบัเน้ือหา
สาระใหม่ๆ ของผูเ้รียน ความหลากหลาย ความสลับซับซ้อนของความรู้เหล่าน้ีมีมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ปริมาณเน้ือหาวิชาการมีมากมายเกินความสามารถของครูและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะจดจ าและ
น าเสนอในวิธีการ เดิมๆ ได ้การจดักระบวนการเรียนการสอนของครูจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลง 
นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด ารงชีวติ การปรับตวัและพฒันาการของผูเ้รียนในการศึกษาหาความรู้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ลักษณะของสังคมสารสนเทศหรือสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารซ่ึงเป็นผลมาจากพฒันาการด้าน
อิเลคทรอนิคส์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมท่ีสามารถ ถ่ายทอดถึงกนัได้ทุกมุมโลก
องค์ความรู้ต่างๆ ไม่จ  ากดัไวเ้พียงในห้องเรียน สถานศึกษาต้องจดัให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน
สามารถเขา้ไปศึกษาหาความรู้ไดต้ามความถนดัและความสนใจ ดงันั้นสถานศึกษาจึงตอ้งปรับให้มี
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครูตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูใ้ห้ขอ้มูล มาเป็นผูช้ี้แนะ ผูแ้นะน าวิธีการหา
ความรู้ หาช่องทางการเรียนรู้ การเลือกและใชแ้หล่งเรียนรู้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 43 บญัญติัไวว้า่ บุคคลยอ่มมี
สิทธิเสมอภาคกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรา 81 ท่ีเนน้ให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม 
ให้ประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2552 หมวด 4 เร่ืองแนวการจดัการศึกษาท่ีให้เป็นการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของโลก มาตรา 22 ก าหนดให้จดัการศึกษาโดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนมีความส าคญั
ท่ีสุด มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ 
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สถานการณ์ และ การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติัให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่ง 
ต่อเน่ือง (4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา (5) ส่งเสริม 
สนบัสนุนให้ผูส้อน สามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มส่ือการเรียน  และอ านวยความสะดวก 
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็น ผูส้อนและผูเ้รียนอาจ 
เรียนรู้ไปพร้อมกนั จาก ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (6) จดัการเรียนให้ 
เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลใน 
ชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและ
การจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและ
นันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ หมวด 9 
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา มาตราท่ี 66 ก าหนดหลกัการในการพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนใน
การใชเ้ทคโนโลยตีั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีผูเ้รียน มีโอกาสแรกท่ีจะท า เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 1 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดงักล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาไดมี้การก าหนดให้มีการ จดัท า
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิต และ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าสาระของหลกัสูตร
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการจัดเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยค านึงถึง ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึก
ทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และ การประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีโดยอาศยัส่ือการเรียนการสอน 
แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ีโดยสถานศึกษาตอ้งมี

                                                 
1กระทรวงศึกษาธิการ,  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์ ร.ส.พ., 
2546), หนา้ 18. 
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การประสานสัมพนัธ์ และร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาให้ครอบคลุม หลกัสูตร
กวา้งขวางยิง่ข้ึน เพื่อพฒันาไปสู่ความเป็นสากล2  

แหล่งเรียนรู้ จึงเป็นเง่ือนไขของความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อให้การจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้การพฒันาผูเ้รียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือว่า
ผูเ้รียน มีความส าคญัท่ีสุด สามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการพฒันา
คนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา ความสามารถ มีความสุข มีความเป็นไทย มีความคิด
สร้างสรรค ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านรักการคน้ควา้ มีความรู้ท่ีเป็นสากล รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง
และความเจริญ กา้วหนา้ทางวทิยาการต่างๆ มีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการ การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลย ีปรับวธีิการคิด วธีิการท างานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

ดงันั้น สถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งน าแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
มาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน เป็นส่ือการสอน และนวตักรรมท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีถือ
ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงของการศึกษาไทย ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 เพื่อน าเอาผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเสนอแก่ผูส้นใจ อนัจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพฒันา การเรียนการสอนตามแนวนโยบายของชาติใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 และเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ  าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
  

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
จากผลการวจิยัของ วรจักร ใจแกล้ว ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้

ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพและ

                                                 
2กระทรวงศึกษาธิการ,  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม   

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์ ร.ส.พ., 
2546), หนา้ 2 – 3. 
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ขนาดสถานศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประจ าปีการศึกษา 2555 จ  านวน 2,411 คน 
1.4.2 ด้ำนเนือ้หำ/ตัวแปรทีศึ่กษำ 

  1.4.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ สถานภาพ และขนาดโรงเรียน 
1. สถานภาพ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน  
2. ขนาดโรงเรียน ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

1.4.2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) การบริหารแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่  
1. ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์
2. ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ดา้นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
4. ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
5. ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล 

1.4.3 ด้ำนพืน้ที่ 
ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 6  
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิชาการและ

ประสบการณ์สนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตาม
อธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ืองจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

แหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ หมายถึง หนงัสือเรียน หนงัสืออา้งอิง หนงัสืออ่านประกอบ 
หนงัสือพิมพว์ารสาร 
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แหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง มลัติมีเดีย วีดิทศัน์ และรายการวิทยาศาสตร์ท่ีผา่น
ส่ือวทิย ุโทรทศัน ์อินเตอร์เน็ต 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หมายถึง ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนธรณี
ในโรงเรียน หอ้งสมุด  

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น หมายถึง อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว ์พิพิธภณัฑ ์
วทิยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานวจิยัในทอ้งถ่ิน 

แหล่งเรียนรู้บุคคล หมายถึง ปราชญท์อ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ครู อาจารย ์ นกัวิทยาศาสตร์ 
นกัวจิยั ผูท้รงคุณวฒิุในสถาบนัอุดมศึกษา  

กำรบริหำรแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินงานภายใตแ้ผนงานตามขั้นตอนการวางแผน 
การด าเนินงานตามแผน การจดัระบบและการก าหนดยุทธศาสตร์การให้บริการทุกรูปแบบ รวมทั้ง
การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล หรือการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพของงเดมม่ิง (PDCA) 

สภำพกำรใช้แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ลกัษณะท่ีเป็นจริงในการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจดัการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 

ปัญหำกำรบริหำรแหล่งเรียนรู้ หมายถึง อุปสรรคหรือข้อขัดแย้งต่างๆ ท่ีท าให้การ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารแหล่งเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

สถำนภำพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นต าแหน่งของบุคคลหน่ึง 
หรือกลุ่มหน่ึงทีไดรั้บความนบัถือจากสาธารณชน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูอ้  านวยการ ผูรั้กษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการ รอง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษานครราชสีมา เขต 6 ท่ี
ปฏิบติังานในปี พ.ศ.2556 

ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการสอนในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เขต 6 ท่ีปฏิบติังานในปี พ.ศ. 2556 

บุคลำกร หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

ขนำดโรงเรียน หมายถึง เกณฑ์ท่ีก าหนดให้โรงเรียนมีขนาดต่างกันโดยเกณฑ์จ านวน
นักเรียน ตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบติัหลักเกณฑ์วิธีสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 แบ่งไดเ้ป็น 3 ขนาดดงัน้ี 1) ขนาดเล็ก มีจ านวน
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นกัเรียนไม่เกิน 120 คน 2) ขนาดกลาง มีนกัเรียนจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121- 300 คน 3) ขนาดใหญ่
มีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป  

สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 6 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัและอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซ่ึงมีหน้าด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการศึกษาตามมาตรา 38  แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 พระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ท่ีไดก้  ากบัดูแลในเขตพื้นท่ี 6 อ าเภอ คือ อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอบา้น
เหล่ือม อ าเภอคง อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอบวัลาย และอ าเภอสีดา  
  

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบาย วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  

1.6.2 เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 
 
 
 
 
 



  

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวจิยัเร่ือง การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผูว้ิจยัได้ศึกษาต าราเอกสารต่างๆและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา  
2.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2.3 การจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
2.4 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
2.5 การบริหารแหล่งเรียนรู้ในการจดัการศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการวจิยั  

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อให้ การ

จดัการศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายทางการศึกษาของรัฐท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละเป็นไป
อย่างถูกตอ้งตามหลกัการบริหารและหลกัการศึกษา โดยจะตอ้งพฒันาเยาวชนในทุกด้านตั้งแต่
บุคลิกภาพ สติปัญญา ความรู้ เจตคติ ความสามารถ ทกัษะท่ีจ าเป็น พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้
มีค่านิยมตรงกบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มี
ผลต่อบุคคล เพื่อให้บุคคลเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข มีผูใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรต่างๆ ท่ี
บุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดา้น นบัตั้งแต่บุคลิกภาพ 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม 
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โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล เพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรง
ตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่1 

กู๊ด (Good) ใหค้วามหมายของการบริหารการศึกษาไว ้เป็น 2 นยั คือ 
1. การบริหารการศึกษา หมายถึง การจดัการ ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกในดา้น

การเรียนการสอนให้ด าเนินไปตามนโยบายเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้เช่น การจดัครูเขา้สอน การจดัชั้น
เรียน การจดันกัเรียนเขา้ชั้น การจดัตารางสอน การจดักิจกรรม การปรับปรุงหลกัสูตร การวางแนว
การสอน และการจดัแนะแนว เป็นตน้ 

2. การบริหารการศึกษา หมายถึง การจดัการ ควบคุมและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการกิจการของโรงเรียนทุกอย่าง เช่น การเรียนการสอน และงานธุรการต่างๆ ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีจะช่วยให้การบริหารการศึกษาบรรลุวตัถุประสงค ์เพื่อพิจารณาความหมายของการ
บริหารการศึกษา สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา คือการด าเนินการของกลุ่มบุคคลเพื่อพฒันา
สมาชิกของสังคมใหมี้ความเจริญงอกงามและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม2 

กระบวนการบริหาร เป็นเร่ืองหน่ึงท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจ และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชก้บังานบริหารการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กระบวนการท่ีส าคญัจะศึกษาและ
น าไปจัดท า ได้แก่ การวางแผน การจดัองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน การอ านวยการ การ
ประสานงาน การควบคุมงาน และการจูงใจในการท างาน 

นอกจากน้ี ส่ิงท่ีส าคญัและเป็นหวัใจของการท างาน คืองานในหนา้ท่ีบริหารการศึกษาซ่ึงใช้
บริหารสถานศึกษาทั้งท่ีอยูใ่นระบบโรงเรียน และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน งานเหล่านั้นไดแ้ก่ งาน
บริหารวชิาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารกิจการนกัเรียน งานบริหารอาคารสถานท่ี งานบริหาร
ธุรการและการเงิน และงานสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา คือ การด าเนินการของกลุ่มบุคคลเพื่อพฒันา
สมาชิกของสังคมใหมี้ความเจริญงอกงามในดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

                                                 
1ชาญชัย อาจิณสมาจาร, กลยุทธ์การเป็นผู้น าส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : 

สกายบุค๊, 2540), หนา้ 39. 
2กู๊ด (Good, 1973), อา้งใน อภิษณีย ์ยาชมพู, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนชาว

เผา่มง้ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นธารทอง ส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัสระบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏัเทพสตรี), 
2546, หนา้ 24.  
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2.1.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่าการบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อบรรลุ

จุดหมายของโรงเรียน โดยอาศัยหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคัญ คือ การวางแผนการจัดการ
โครงสร้างการบริหาร การน าไปสู่การปฏิบติั การควบคุมการประเมิน3 

วิไล ธนวิวัฒน์ กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน ก็คือการด าเนินการกิจกรรมภายในโรงเรียน 
โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย เพื่อให้นกัเรียนไดมี้การพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและ
สติปัญญาตลอดจนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมตลอดไป4 

ประเสริฐ เชษฐพันธ์ กล่าววา่การบริหารโรงเรียนเป็นภารกิจของผูบ้ริหาร จะตอ้งบริหาร
ทั้งคน เงิน วสัดุอุปกรณ์ โดยมุ่งเนน้เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน สนบัสนุนให้บุคลากรมุ่งมัน่ใน
การพฒันางาน จดักิจกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอน5 

วิจิตร วรุตยางกูร กล่าวว่าการบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคน
ร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่เยาวชนและผูส้นใจเพื่อให้เกิดการพฒันา
ทางดา้นความรู้ความสามารถ ทศัคติ ค่านิยม พฤติกรรมและคุณธรรมต่างๆ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมและประเทศชาติ6 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ไดใ้ห้ความหมายการบริหารไวว้า่ การบริหาร คือ กิจกรรมต่างๆ ท่ี
บุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดา้น นบัตั้งแต่บุคลิกภาพ 
ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหมี้ค่านิยมตรงกบัความตอ้งการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินอยู่7 

                                                 
3วิ โรจน์  ส าร รัตนะ ,  การบ ริหารหลักการทฤษฎีและประ เด็นทางการ ศึกษ า ,

(กรุงเทพมหานคร : อกัษรพิพฒัน์, 2542), หนา้ 16 
4วิไล ธนวิวฒัน์, แนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียน , (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธ์ิ, 

2541), หนา้ 16. 
5ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒบางเขน, 2542), หนา้ 88. 
6วิ จิตร  ว รุตบางกูร ,  การบริหารในโรงเ รียนและการนิ เทศการศึกษา เบื้องต้น ,

(กรุงเทพมหานคร : ขนิษฐการพิมพ,์ 2523), หนา้ 3. 
7นพพงษ ์บุญจิตราดุล, หลกัการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เอส.เอ็ม.เอ็ม, 2525), 

หนา้ 4. 
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รุ่ง แก้วแดง ได้ให้ความหมายการบริหารไวว้่า การบริหาร คือการจดัการเพื่อให้ผูเ้รียน
ไดรั้บบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด8 

จากความหมายข้างต้น พอสรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียนเป็นกิจกรรมท่ีต้องก าหนด
นโยบายและการจดัวธีิการ หรือกระบวนการทุกอยา่งในองคก์ารให้เป็นระบบ และเลือกใชว้ิธีการท่ี
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

เม่ือเปรียบเทียบความหมายการบริหารการศึกษากบัการบริหารโรงเรียนแลว้ จะเห็นว่า มี
ความหมายใกลเ้คียงกนั มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั แต่การบริหารการศึกษาจะครอบคลุม
กวา้งกวา่การบริหารโรงเรียน คือถา้กล่าวถึงผูบ้ริหารการศึกษาจะหมายถึง หวัหนา้การประถมศึกษา
อ าเภอ ศึกษาธิการอ าเภอ ผูอ้  านวยการกอง อธิบดี และเลขาธิการส านักงาน (ท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษา) เป็นตน้ ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนจะหมายถึง ครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
หวัหนา้สายวชิา และหนา้หมวดวชิา ผูบ้ริหารวทิยาลยั หรือผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ก็น่าจะถูกตอ้งกวา่ 
ซ่ึงหมายถึง อธิการ อธิการบดี คณบดี และหวัหนา้ภาควชิา เป็นตน้ 
  

2.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 39 ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และในมาตราท่ี 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีก ากบั และ
ส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจึงมีหลกัการส าคญัท่ี
เน้นการกระจายอ านาจโดยการตัดสินใจและใช้อ านาจของสถานศึกษาผ่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในด้านต่างๆ 
ภายในขอบเขตการบริหารสถานศึกษาตามท่ีก าหนด แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัต่อไปน้ี9 

 

                                                 
8รุ่ง แกว้แดง, ประกันคุณภาพการศึกษา : คุณท าได้ไม่ยาก, (กรุงเทพมหานคร : วฒันา

พานิช, 2544), หนา้ 44. 
9กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์ ร.ส.พ., 
2546), หนา้ 68. 
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1. ด้านการบริหารงานวชิาการ 
1.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจการทุกชนิดในโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

ปรับปรุง พฒันาการสอนนกัเรียนให้ไดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และถือวา่การเรียน การ
สอนมีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึงของการบริหารการศึกษาในโรงเรียน 

ภิญโญ สาธร ไดก้ล่าวถึงความหมายของการเรียนการสอนคลา้ยคลึงกนัว่า หมายถึงการ
ด าเนินงานทุกชนิดเพื่อจะส่งเสริม พฒันาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูหรือนกัเรียนก็ตาม โดยถือวา่เป็นงานหลกัท่ี
มีความส าคญัมากท่ีสุดในการบริหารงานโรงเรียนเช่นกนั10 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เสนอแนวทางการบริหารและการจดั
การศึกษาดา้นการบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี 

1. หลกัการและแนวคิด 
1.1 จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริง โดยมีครู 
ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

1.2 จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
1.3 ให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 
1.4 จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน โดยจดัใหมี้ดชันีวดัคุณภาพดว้ยการจดั

หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาได ้
1.5 มุ่งส่งเสริมใหมี้การร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน

การจดัและพฒันาการศึกษา 
2. ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 

2.1 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.2 จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของ

ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม และเป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                 

 10ภิญโญ สาธร, อ้างใน รจนา ไชยโกฏิ, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อ.เมือง จ.ตราด ”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, หนา้ 16. 
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2.3 บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.4 นิเทศเพื่อการพฒันาการใชห้ลกัสูตรภายในสถานศึกษา 
2.5 ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

3. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.1 จดัท าแผนการเรียนรู้โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 
3.2 จดักระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งดา้นเวลา สาระการ

เรียนรู้และผูเ้รียน 
3.3 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยการ

ปฏิบติัจริงจากแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
3.4 ใชก้ารแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการจดักระบวนการเรียนรู้ 
3.5 ให้ผู ้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
3.6 ส่งเสริมให้ครูไดรั้บการพฒันาวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

และต่อเน่ือง 
4. การวดั ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

4.1 ก าหนดระเบียบการวดัและประเมินผล 
4.2 จดัท าเอกสาร หลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผล

ของสถานศึกษา 
4.3 วดัผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลผลการเรียนและ

อนุมติัผลการเรียนในสถานศึกษา 
4.4 จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และจดัให้มีการซ่อมเสริม กรณีท่ีมี

ผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
4.5 จดัใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
4.6 มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 
4.7 จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน

เพื่อใชใ้นการอา้งอิง ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
5. การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

5.1 จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.2 สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพในระดบัหน่วยงาน 



13 
 

5.3 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.4 ปรับปรุงและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
6. การพฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

6.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผลิต พฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพื่อการศึกษา 

6.2 จดัหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กบัผูส้อนและผูเ้รียนอย่างเพียงพอ
และหลากหลาย 

7. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
7.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและ

สอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
7.2 ส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ 
8. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

8.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูท าวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน หลกัสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การใชส่ื้อและอุปกรณ์การเรียนรู้ 

8.2 รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ ง
สนบัสนุนใหค้รูน าผลการวจิยัมาใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

8.3 การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 
8.4 ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัทางสังคมอ่ืน 
8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ

ต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนๆ11  

สรุปไดว้า่ การบริหารวิชาการ เป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั การ
บริหารทางวิชาการและการจดักิจกรรมและเสริมทกัษะต่างๆ ของโรงเรียน และเก่ียวขอ้งกบัการ
ก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบาย วธีิการ การใชส่ื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ได้ผลดี มีความก้าวหน้า และมี

                                                 
11กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่เติม  

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2545, อา้งแลว้, หนา้ 72. 
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ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของการจดัการศึกษาส าหรับโรงเรียนและเป็นงาน
ส าคญัท่ีตอ้งศึกษาแนวทางการบริหารงานวชิาการอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ   
กิตติมา ปรีดีดิลก ได้สรุปการบริหารงานการเงินของโรงเรียนไวว้่าเป็นการด าเนินการ

เพื่อให้ได้มาซ่ึงเงิน เพื่อน ามาใช้จ่ายในการศึกษา การจดัการเก่ียวกับการใช้จ่าย ตลอดจนการ
ควบคุมด าเนินการทางดา้นการเงินใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว้12  

เรวดี ประสงค์สุขสันต์  ได้กล่าวถึงการบริหารและการจัดการด้านการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา ดงัน้ี 

2.1 หลกัการและแนวคิด 
2.1.1 ยดึหลกัความเท่าเทียมกนัและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเ้รียน

ในการจดัสรรงบประมาณ เพื่อจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจดัสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายบุคคลส าหรับผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยา่งเท่า
เทียมกนั และจดัสรรเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะพิเศษตามความจ าเป็น 

2.1.2 มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการ
งบประมาณ โดยให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ มีความ
คล่องตวั ควบคู่กบัความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ท่ีตรวจสอบไดจ้ากผลส าเร็จของงานและ
ทรัพยากรท่ีใช ้  

2.1.3 ยึดหลกัการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณ โดยจดัสรร
งบประมาณใหเ้ป็นวงเงินรวมแก่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

2.1.4  มุ่งพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการงบประมาณ ตามมาตรฐาน
การจดัการทางการเงินทั้ง 7 ดา้น คือ 

1. การวางแผนงบประมาณ 
2. การค านวณตน้ทุนการผลิต 

   3. การจดัระบบการจดัหาพสัดุ 
   4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
   5. การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

                                                 
12กิตติมา ปรีดีดิลก, อา้งใน รจนา ไชยโกฏิ, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ

บริหารงานของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 25. 
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   6. กาบริหารสินทรัพย ์
   7. การตรวจสอบภายใน 

2.1.5. มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์น
จากทุกส่วนของสังคมมาใชเ้พื่อการจดัและพฒันาการศึกษา 

2.2 ขอบข่ายการบริหารงานงบประมาณ 
1. การจดัตั้งงบประมาณ 
2. การจดัสรรงบประมาณ 
3. การจดัสรรงบประมาณ 
4. การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
5. การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
6. การรายงานผล 

2.3 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณ 
1. การตรวจสอบติดตามการใชง้บประมาณ 
2. การตรวจสอบติดตามการใชผ้ลผลิต 

2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   1. ทุนการศึกษา 
   2. กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
   3. กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
   4. การส่งเสริมการบริหาร 
   5. การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2.5 การบริหารการเงิน 
   1. การเบิกเงินจากคลงั 
   2. การรับเงิน 
   3. การเก็บรักษาเงิน 
   4. การจ่ายเงิน 
   5. การน าส่งเงิน 

2.6 การบริหารบญัชี 
   1. การจดัท าบญัชีการเงิน 
   2. การจดัท าทะเบียนทางการเงิน 
   3. การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
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   4. การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 
2.7 การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

   1. การวางแผนจดัหาพสัดุ 
   2. การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ 
   3. การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
   4. การจดัหาพสัดุ 
   5. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ 
   6. การจดัหาผลประโยชน์สินทรัพย์13 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานงบประมาณเป็นการด าเนินการเก่ียวกบัดา้นการเงิน และการน า
เงินไปใชจ่้ายในการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพฒันางานในดา้นต่างๆ ของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้ซ่ึงในปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางการศึกษากนัสูง โรงเรียนใดมีงบประมาณในการพฒันา
โรงเรียนใหดี้มีประสิทธิภาพ ก็สามารถเชิญชวนใหผู้ป้กครองตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนได ้

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจดัหาและด าเนินการวางแผนการจดัองค์การ  การ

อ านวยการ การควบคุมเก่ียวกบัการสรรหา การพฒันาอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทนความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั การส่งเสริมการพฒันาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพและการท านุบ ารุงรักษาไวซ่ึ้ง
บุคลากรขององคก์ารเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ ขององคก์าร ซ่ึงมีผูไ้ดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

เรวดี ประสงค์สุขสันต์ ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานบุคคลว่า เป็นการจดัและ
ด าเนินการเก่ียวกบัการวางนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับบุคลากรในองค์การโดยให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มท่ี จุดมุ่งหมายส าคญัของการบริหารงานบุคคล คือ การใช้คนท างานให้ดีท่ีสุด
ภายในระยะเวลาสั้นท่ีสุด ส้ินเปลืองเงินทองและวสัดุนอ้ยท่ีสุด โดยให้ทุกคนมีความสุขและพอใจ
ในการท างาน14 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เสนอแนวทางการบริหารและการจดั
การศึกษาดา้นการบริหารงานบุคลากร ไวด้งัน้ี  

 

                                                 
13เรวดี ประสงค์สุขสันต์, “การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนมธัยมสัมมาชีวศิลปบางพระ จงัหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, หนา้ 23. 

14เร่ืองเดียวกนั. 
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3.1 หลกัการและแนวคิด 
1. ยดึหลกัการบริหารเพื่อใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
2. ยึดหลกัความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาตามนโยบาย

กฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
3. ยดึหลกัธรรมาภิบาล 

3.2 ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
1. การวางแผน 

1.1 ประเมินความตอ้งการอตัราก าลงั 
1.2 จดัท าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษา 
1.3 เสนอแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
2. การก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 ส ารวจและรวบรวมขอ้มูลการขอปรับปรุง ก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึนของครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 ขอ้ก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติมและขออนุมติัตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 
2.3 เสนอขอ้เปล่ียนแปลงการก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.4 ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. การเกล่ียอตัราก าลงัครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 เสนอความตอ้งการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
3.3 ด าเนินการสรรหาและจดัจา้งบุคคลเพื่อปฏิบติังานในต าแหน่งอตัราจา้งประจ า

หรืออตัราจ้างชั่วคราวตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4.1 แจง้ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ

และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
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4.2 ด าเนินการทดลองปฏิบติังานส าหรับบุคลากรทางการศึกษา หรือเตรียม ความ
พร้อมและพฒันาอยา่งเขา้ส าหรับผูใ้หรั้บการบรรจุตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

4.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามเง่ือนไขท่ีได้แจง้ให้ทราบตามขอ้ท่ี 1 
(อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง) 

4.4 รายงานผลการทดลองปฏิบติังาน หรือการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่ง
เขม้ขน้แลว้แต่กรณีต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.5 ด าเนินการแต่งตั้ง หรือสั่งให้พน้จากสภาพการเป็นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกกหมายก าหนดเม่ือไดรั้บอนุมติัจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. การยา้ยครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.1 รวบรวมรายช่ือและขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอยา้ย

และให้ความเห็นเสนอไปยงัสถานศึกษาท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะขอยา้ยไป
ปฏิบติังาน 

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอยา้ย
มาปฏิบติังานในสถานศึกษา 

5.3 ในกรณีท่ีเห็นชอบการรับยา้ยให้เสนอเร่ืองไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อขอ
อนุมติั 

5.4 ในกรณีใหค้วามเห็นวา่ไม่สมควรรับยา้ยใหแ้จง้เร่ืองไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตน้สังกดัของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอยา้ยทราบ 

5.5 สั่งยา้ยและสั่งบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่กรณีตาม
อ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

6. การเปล่ียนแปลงสถานภาพวชิาชีพ 
6.1 ตรวจสอบค าขอเปล่ียนสภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ความ

ประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้นๆ  
6.2 เสนอแนะให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีมีครูและบุคลากรทางการศึกษาขอ

เปล่ียนแปลงต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้นๆ 
6.3 ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

7. เงินเดือนและค่าตอบแทน 
7.1 อตัราเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามบญัชีอตัราเงินเดือนและเป็นไป

ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7.2 การได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ท่ี
กฎหมายก าหนด 

8. การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
8.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือนปกติ 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ี
กฎหมายก าหนดในฐานะผูบ้งัคบับญัชา 

2. รวบรวมขอ้มูลพร้อมความเห็นของผูมี้อ านาจในการประเมินและให้ความเห็น
ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอคณะกรรมการตามขอ้ 1 พิจารณา 

3. แจ้งค าสั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะ
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ พร้อมเหตุผลท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน 

4. สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมี้อ  านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง 

8.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนในกรณีพิเศษ กรณีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

1. เสนอเร่ืองพร้อมทั้งขอ้ยติุและรายละเอียดไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2. ด าเนินการดา้นสวสัดิการให้แก่ครอบครัวอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนดตามความเหมาะสม 
9. การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9.1 วิ เคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

9.2 จดัท าแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
9.3 ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีก าหนด 
9.4 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
10. การลาศึกษาต่อ 

10.1 อนุญาตหรือเสนอขออนุญาตการลาศึกษาต่อตามนโยบาย หลกัเกณฑ์และ
วธีิการของเขตพื้นท่ีการศึกษา และตามท่ีกฎหมายก าหนด 

10.2 เสนอเร่ืองการขออนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อให้เขต
พื้นท่ีการศึกษาทราบ 

11. การประเมินผลการปฏิบติังาน 
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11.1 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีว ัดผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี อ.ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

11.2 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

11.3 น าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารบุคคลของสถานศึกษา 
11.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบติังานในส่วนท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาร้องขอให้

รับทราบ 
12. การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

12.1 การส่งเสริมพฒันาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบติังาน
ใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพฒันามาตรฐานวชิาชีพและคุณภาพการศึกษา 

12.2 ด าเนินการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสม 

13. มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
13.1 ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตาม

ระเบียบวนิยั มาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13.2 ควบคุม ดูแลและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการประพฤติ

ปฏิบติัตามระเบียบ วนิยั มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
14. การส่งเสริมวนิยัส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14.1 เสริมสร้างและพฒันาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั 
14.2 ป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั 

15. การด าเนินการทางวนิยัครูและบุคลากรทางการศึกษา 
15.1 การด าเนินการทางวินยัแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีกระท าความผิด

วนิยัไม่ร้ายแรง 
15.2 กรณีมีขอ้มูล ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผดิวนิยั ไม่ร้ายแรง

ในฐานะผูบ้งัคบับญัชา 
15.3 พิจารณาลงโทษทางวินยัหากปรากฏผลการการสอบสวนว่าครูและบุคลากร

ทางการศึกษากระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรงตามอ านาจท่ีกฎหมายก าหนด 
15.4 รายงานผลการพิจารณาลงโทษทางวนิยัไปเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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15.5 การด าเนินการทางวินยัแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีกระท าความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรง 

15.6 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงในฐานะผูมี้
อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือรายงานต่อผูมี้อ  านาจแลว้แต่กรณี 

15.7 ประสานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนและกรรมการสอบสวน กรณีมีการ
กระท าผดิวนิยัร่วมกนั 

15.8 พิจารณาระดับการลงโทษกรณีความผิดไม่ร้ายแรงแล้วรายงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือเสนอระดบัการลงโทษไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

16. การสั่งพกังาน การสั่งให้ออกจากงานไวก่้อน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูก้ระท าผิดวินัยพกังาน หรือสั่งให้ออกจากงานไวก่้อน ในฐานะผูมี้
อ  านาจหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

17. การลงโทษทางวนิยัและรายงานการด าเนินการทางวนิยั ด าเนินการลงโทษทางวินยัและ
รายงานการด าเนินการทางวนิยัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

18. การอุทธรณ์ 
18.1 รับเร่ืองอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

สถานศึกษา แลว้เสนอไปยงัผูมี้อ  านาจพิจารณาด าเนินการต่อไป ในกรณีท่ีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสนอเร่ืองอุทธรณ์ผา่นหวัหนา้สถานศึกษา 

18.2 เสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณาอุทธรณ์ ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ียื่นอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือผูมี้อ  านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 

19. การร้องทุกข์ รับเร่ืองร้องทุกข์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแล้ว
เสนอไปยงัผูมี้อ  านาจพิจารณา ในกรณีท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเร่ืองร้องทุกข์ 

20. การออกจากงาน 
การลาออก 

1. รับเร่ืองการลาออกจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูบ้งัคบับญัชาแลว้
เสนอไปยงัผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณา 

2. อนุญาตการลาออกของครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมี้อ  านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
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3. ยบัย ั้งการอนุญาตให้ลาออกของครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะผูมี้
อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หากเห็นวา่จ าเป็น เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีกฎหมายก าหนด 

4. สั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อรับบ าเหน็จ
บ านาญ เพราะเหตุทดแทนในฐานะผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

21. ด าเนินการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเสนอไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหด้ าเนินการต่อไป 

22. งานทะเบียนประวติัครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จดัท าข้อมูลทะเบียนประวติัครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้ง  ด าเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเกษียณอายรุาชการของครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งในสถานศึกษา 
23. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

1. ด าเนินการในการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจา้งในสังกดั เพื่อเสนอค าขอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. การจดัท าทะเบียนผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจา้งในสังกดั 

สรุปไดว้า่ งานบริหารงานบุคคลเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร ตอ้งวางแผนสรร
หาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ใชค้นท างานใหไ้ดดี้ท่ีสุด ภายในระยะเวลาอนัสั้นท่ีสุด ส้ินเปลืองทรัพยากร
นอ้ยท่ีสุด โดยใหทุ้กคนมีความสุขและมีความพอใจในการท างาน พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและ
สามารถบ ารุงรักษา สร้างขวญัก าลงัใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความมัน่คง อนัมีผลต่อ
การปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิผล และอยูร่่วมกนัอยา่งราบร่ืนซ่ึงในท่ีน้ีไดร้วมถึงครูดว้ยเพราะเป็น
บุคลากรหรือบุคคลท่ีส าคญัทางการศึกษาเน่ืองจากท าหนา้ท่ีช่วยเหลือ อบรมสั่งสอนให้เด็กนกัเรียน
เป็นคนดีของพ่อแม่ สังคม และประเทศชาติ และเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้เด็กสัมฤทธ์ิผลทาง
การศึกษา  

4. ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
การบริหารงานทัว่ไปเป็นงานท่ีมีความส าคญัช่วยให้หน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค์ ท่ี

ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงงานบริหารงานทัว่ไปในโรงเรียนจะประกอบดว้ยงานท่ีจะตอ้ง
รับผิดชอบหลายฝ่ายหลายดา้น ซ่ึงแต่ละโรงเรียนจะตอ้งก าหนดให้มีข้ึนและมีผูรั้บผิดชอบ อย่าง
ชดัเจน 
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หลกัการและแนวคิด 
1. ยึดหลกัให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเอง  ให้

มากท่ีสุด โดยเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีก ากบั ดูแล ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงานในเชิง
นโยบายใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการศึกษา ของ
สถานศึกษาตามหลกัการบริหารงานเป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ท่ีตรวจสอบ
ได ้ยดึกฎเกณฑ ์กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มุ่งพฒันาองค์กรในระดบัสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมยัใหม่ โดยน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเช่ือมโยง ติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

การบริหารงานทัว่ไปเป็นกระบวนการส าคญัท่ีช่วยประสานส่งเสริม และสนบัสนุนให้ การ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัใน
การประสานส่งเสริม สนบัสนุนและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้การบริการการศึกษา
ทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัตามบทบาทของ
สถานศึกษา ตลอดจนการจดัและให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบนัสังคมอ่ืน 

ขอบข่ายการบริหารงานทัว่ไป 
1. การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

1.1 จดัระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.2 จดัระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอ่ืน เขตพื้นท่ี
การศึกษาและส่วนกลาง 

1.3 น าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การบริหาร และ
การบริการ 

2. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
2.1 ประสานงานกบัเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือ

เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาของสถานศึกษา 
2.2 เผยแพร่ขอ้มูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทราบ 
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2.3 ก าหนดแผน โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเครือข่าย
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา 

2.4 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของ
สถานศึกษาและขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

3. การวางแผนการศึกษา 
3.1 จดัท าแผนพฒันาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั

เป้าหมายและทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสนองความต้องการของบุคคล ชุมชน องค์กร 
สถาบนัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

3.2 เสนอแผนพฒันาการศึกษาหรือแผนกลยทุธ์ใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 
3.3 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาหรือแผน

กลยทุธ์ของสถานศึกษา 
4. งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 

4.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางการจดัการศึกษาและการใชจ่้ายงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและกรอบแนวทางการจดัและพฒันาการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

4.2 การจดัท าแผนพฒันาการศึกษาประจ าปีเพื่อขอรับการจดัสรรงบประมาณจาก
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.3 จดท าแผนปฏิบติัการประจ าปีตามนโยบายและกรอบแนวทางของสถานศึกษา
และตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร รวมกบัทรัพยากรของสถานศึกษาหรือท่ีสถานศึกษาจดัหาได้
เอง 

4.4 เสนอแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
5. พฒันาระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาให้เป็นองคก์รท่ีทนัสมยัมีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
6. การพฒันามาตรฐานและการปฏิบติังาน 

6.1 ก าหนดมาตรฐานและดชันีวดัผลการปฏิบติังานแต่ละดา้นของสถานศึกษา 
6.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษา 
6.3 ปรับปรุงและพฒันาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษา 
7. วางแผนและด าเนินการน านวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษามาใชใ้นการบริหาร

และพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
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8. สนบัสนุนขอ้มูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา
แลว้แต่กรณี 

9. การด าเนินงานธุรการ ดา้นการเงิน การคลงั บญัชีและพสัดุ 
9.1 วางระบบงานดา้นการเงิน การคลงั และการพสัดุของสถานศึกษา 
9.2 ด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง และการจดัท าบญัชีตามระเบียบท่ีก าหนด 
9.3 ขอเบิกจ่ายงบประมาณไปยงัคลงัจงัหวดัผา่นเขตพื้นท่ีการศึกษาตามระบบ ท่ี

ก าหนด 
9.4 ก ากบั ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณภายในสถานศึกษาให้เป็นไป

ตามแผนและระเบียบท่ีก าหนด 
10. จดัระบบการส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกในการบริการงานบุคคล 

ตั้งแต่การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย การพฒันา สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ ตลอดจนการ
ด าเนินการทางวนิยัตามบทบาทความรับผดิชอบของสถานศึกษา 

11. บ ารุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีมัน่คง ปลอดภยั เหมาะสม และพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ 

12. การจดัท าส ามะโนของผูเ้รียน 
12.1 ประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจและจดัท าส ามะโนของ

ผูเ้รียน ท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 เสนอส ามะโนของผูเ้รียนใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 

13. การรับนกัเรียน 
13.1 ก าหนดเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยประสานงานกบั

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
13.2 ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยประสานงานกบัเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
13.3 ด าเนินการรับนกัเรียนตามแผนท่ีก าหนด 

14. การจดัตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา โดยการน าเสนอขอ้มูลและความตอ้งการ ใน
การยบุรวม เลิก หรือเปล่ียนสภาพสถานศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

15. การอ านวยการและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอธัยาศยั 
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15.1 ส ารวจความตอ้งการในการเขา้รับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

15.2 ก าหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจดัและพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

15.3 ด าเนินการจดัการศึกษาในรูปแบบหน่ึง หรือทั้ง 3 รูปแบบตามความ
เหมาะสม และศกัยภาพของสถานศึกษารวมทั้ งเช่ือมโยง ประสานความร่วมมือและส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

16. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
16.1 ก าหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
16.2 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในทุกดา้น ซ่ึงครอบคลุมถึงการ

ประสานความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนในการใชท้รัพยากร
เพื่อการศึกษาร่วมกนั 

17. การทศันศึกษา 
17.1 วางแผนการน านกัเรียนไปทศันศึกษานอกสถานท่ี 
17.2 ด าเนินการน านักเรียนไปทศันศึกษานอกสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการ ท่ีก าหนด 
18. ด าเนินการจดักิจกรรมนกัเรียนและส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการ

จดักิจกรรมอยา่งหลากหลายตามความสนใจและความถนดัของนกัเรียน 
19. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 

19.1 วางแผนการประชาสัมพนัธ์งานการศึกษาของสถานศึกษา 
19.2 ด าเนินการประชาสัมพนัธ์งานการศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด 
19.3 ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพฒันาการประชาสัมพนัธ์ทางการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
20. ให้ค  าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการการศึกษา 
21. งานประสานราชการกบัส่วนภูมิภาคและส่วนทองถ่ิน 

21.1 ประสานคามร่วมมือกับหน่วยราชการส่วนภูมิภาคในการจดัและพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษา 
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21.2 ประสานความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสถานศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัและพฒันาการศึกษาร่วมกนั 

22. งานก ากบัดูแลสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 
22.1 จดัระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษา 
22.2 จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
22.3 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพฒันาการศึกษาของ

สถานศึกษาตามระบบท่ีก าหนดไว ้
22.4 รายงานผลการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาใหส้าธารณชนรับทราบ 
22.5 ปรับปรุงและพฒันาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล

การพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
23. การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

23.1 วางแผนการจดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
23.2 ด าเนินการควบคุมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนดการบริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย 
1. การบริหารกิจการนกัเรียน 
วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล กล่าวว่า การบริหารกิจการนกัเรียน หมายถึง การ

บริหารกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาท่ีก าหนดไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร ซ่ึงจ าแนกงานกิจการ
นกัเรียนวา่ประกอบไปดว้ยงานต่างๆ ดงัน้ี 

1.1 การจดัท าส ามะโนนกัเรียน 
1.2 การรับนกัเรียนเขา้ใหม่ 
1.3 การท าทะเบียนหรือระเบียบนกัเรียน 
1.4 การปกครองนกัเรียน 
1.5 การบริการต่างๆ แก่นกัเรียน อนัไดแ้ก่ บริการหอ้งสมุด บริการแนะแนว บริการสุขภาพ 

และการใหค้วามปลอดภยันกัเรียน 
1.6 การจดักิจกรรมต่างๆ ของนกัเรียนทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนและ ได้

จ  าแนกงานกิจการนกัเรียนออกเป็น 4 งานคือ 
1. การจดักิจกรรมนกัเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ ประโยชน์ หลกัการ ในการจดัประเภทของกิจกรรม

และการประเมินผลกิจกรรม 
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2. การจดับริการแนะแนว ไดแ้ก่ บริการต่างๆ ของการแนะแนว หนา้ท่ีของครูในฐานะเป็น
ผูแ้นะแนว กิจกรรมการแนะแนว และการประเมินผลการแนะแนว เป็นตน้ 

3. การรักษาวนิยัในโรงเรียน ซ่ึงอาจไดแ้ก่ ประเภทของวิจยั การแกไ้ขและการป้องกนัวินยั
กบัสุขภาพจิต ครูใหญ่กบัการรักษาวนิยัของโรงเรียน เป็นตน้ 

4. บริการอ่ืนๆ ท่ีจดัให้แก่นักเรียน เช่น บริการสุขภาพ บริการอาหารกลางวนั บริการ
ร้านคา้ของโรงเรียน การจดัใหค้วามปลอดภยัแก่นกัเรียน เป็นตน้15 

พิชัย เสงี่ยมจิตต์ ไดก้ล่าวว่า การบริหารกิจการนกัเรียน หมายถึงการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนปกติ ทั้งในและนอกสถาบนั โดยเร่ิม
ตั้งแต่นกัเรียนจะเขา้เรียน ระหวา่งเรียนจนกระทัง่ออกจากสถาบนั ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การบริหาร
กิจการนกัเรียนจะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยตรง ซ่ึงมีความส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมและควบคุมนกัเรียนใหเ้รียนรู้การอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
2. เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้กวา้งขวางยิ่งข้ึน โดยเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนเรียนรู้ซ่ึงกนั

และกนั มิเฉพาะการเรียนในหอ้งเรียนเท่านั้น 
3. ส่งเสริมการใชแ้ละควบคุมพลงัความคิด พลงักายส่วนเกินท่ีนกัเรียนมีอยูใ่ห้สามารถใช้

ในทิศทางท่ีถูกตอ้งและควรจะเป็น 
4. ส่งเสริมให้นกัเรียนเจริญงอกงาม เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้น

สังคม และดา้นอารมณ์ 
5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้สึกมีส่วนร่วม มีความเป็นความเป็นเจา้ของในสถาบนั 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประสบการณ์เพื่อน าไปสู่งานอาชีพรอง นอกเหนือไปจากงาน

อาชีพหลกัท่ีเรียนในหอ้ง 
7. ส่งเสริมและกระตุน้ใหน้กัเรียนบูรณาการการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและ ไม่

เป็นทางการ 
8. ส่งเสริมความถนดั ความสนใจและความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน 
9. ส่งเสริมบรรยากาศเท่าเทียมกนัในการท่ีจะไดรั้บการศึกษา 
10. ช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูและนกัเรียน 

                                                 
15วิจิตร วรุตบางกูร และ สุพิชญา ธีระกุล, อ้างใน รจนา ไชยโกฏิ, “ความพึงพอใจของ

ผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดั
ตราด”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 9. 
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11. ส่งเสริมจรรยามารยาทอนัดีในสังคม และเทิดทูนวฒันธรรมอนัดีของชาติ 
12. ช่วยประชาสัมพนัธ์และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสถาบนัและชุมชนส่งเสริมการ

ใชเ้วลาวา่งของนกัเรียนใหเ้กิดประโยชน์16   
สรุปได้ว่า การบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในส่วนท่ี

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่นการให้บริการสุขภาพอนามยั การบริการอาหาร
กลางวนัและการจดักิจกรรมดา้นกีฬา เพื่อจะไดเ้ป็นคนบริบูรณ์ 

2. การบริหารอาคารสถานท่ี 
จรัล สังข์ขาว กล่าวว่า การบริหารอาคารสถานท่ี หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนรู้จกัใช้

อาคารสถานท่ีให้คุม้ค่า และให้เกิดประโยชน์ การรู้จกัควบคุมดูแลรักษา การจดัหาอาคารสถานท่ี
ตลอดจนให้บริการแก่ชุมชน อาคารสถานท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของโรงเรียน ท่ีจะ
ช่วยใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิ17 

บุญส่ง ศรีสายัณห์ งานการบริหารอาคารสถานท่ี คือ การบริหารงานอาคารสถานท่ีตอ้ง
ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภยั เป็นท่ีพึงพอใจของผูอ้ยู่
อาศยั นอกจากนั้นผูบ้ริหารต้องค านึงถึง การใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารชุมชน การท านุ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ โดยมีขอบข่ายงานอาคารสถานท่ีดงัน้ี 

1. ท าเลท่ีตั้งโรงเรียน 
2. การวางแผนผงัโรงเรียน 
3. การจดัอาคารเรียน 
4. การจดัอาคารประกอบ 
5. การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
6. การดูแลท านุบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
7. การจดัหอ้งเรียนพิเศษต่างๆ 
8. การจดัหอ้งน ้า หอ้งส้วม 

                                                 
16พิชยั เสง่ียมจิตต,์ การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ, (คณะครุศาสตร : สถาบนัราชภฏั

อุบลราชธานี, 2542), หนา้ 60-61. 
17จรัล สังขข์าว, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียน

สุราษฎร์เทคโนโลยีการช่างอุตสาหกรรม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
สถาบนัเทคโนโลยพีระเจา้เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั), 2542, หนา้ 37. 
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9. การดูแลสาธารณูปโภค18 
สรุปไดว้่า การบริหารอาคารสถานท่ีของโรงเรียนจะตอ้งเนน้ให้โรงเรียนเป็นเสมือนบา้น

หลังท่ีสองของนักเรียน การสร้างบรรยากาศแบบครอบครัว ความพร้อมของห้องเรียน ห้อง
ประกอบการเรียนการสอน สนามกีฬา มุมพกัผอ่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน แมว้า่ตอ้งใชง้บประมาณในการลงทุนมาก แต่ผูบ้ริหารก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
ดูแล ทะนุบ ารุงใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดน้าน ซ่ึงตอ้งใชท้รัพยากรทุกอยา่งให้เกิดประโยชน์ อยา่ง
สูงสุด และใหก้ารอบรมถึงจิตส านึกความเป็นเจา้ของโรงเรียนแก่นกัเรียน 

3. การบริการงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนชุมชน 
หวน พินธุพันธ์ กล่าวว่า การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครอง เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานโรงเรียนด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และโดยท่ีโรงเรียนเป็นหน่วยงานหน่ึงของชุมชน เป็น
สถาบนัพฒันาคนเพื่อการด ารงชีวิตท่ีดีในชุมชน นอกจากน้ี โรงเรียนยงัเป็นองค์กรและตวักลางท่ี
ส าคญัในการเปล่ียนแปลงและพฒันาชุมชน ดงันั้น โรงเรียนกบัชุมชนจึงมีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
ใกลชิ้ด19 

วจิิตร วรุตบางกูร และสุพชิญา ธีระกุล กล่าวถึงแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชนและบา้น และเสนอแนะงานประชาสัมพนัธ์ท่ีส าคญัซ่ึงควรจดัเพื่อความส าพนัธ์
อนัดีกบัชุมชน คือ 

1. จดัใหส่ิ้งพิมพแ์ละเอกสารต่างๆ ของโรงเรียน 
2. จดัใหมี้บริการเสนอข่าวจากโรงเรียนถึงบา้นประจ า 
3. จดัใหมี้นิทรรศการในโรงเรียน 
4. จดัใหมี้วนัเยีย่มในโรงเรียน 
5. จดัใหมี้สัปดาห์แห่งการศึกษา 
6. จดัใหมี้โครงการเยีย่มเยยีนผูป้กครองท่ีบา้น 

                                                 
18บุญส่ง ศรีสายณัห์, “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียน

บา้นป่าบง.สปอ.เวียงชัย จ.เชียงราย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  : 
สถาบนัราชภฏัเชียงราย), 2546, หนา้ 25. 

19หวน พินธุพนัธ์, อา้งใน  เรวดี ประสงคสุ์ขสันต,์ “การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครอง
ต่อการบริหารงานของโรงเรียนมธัยมสัมมาชีวศิลปบางพระ จงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 29. 
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7. สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่ากบัศิษยปั์จจุบนั 
8. จดัใหบ้ริการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือมวลชน เช่น วทิย ุโทรทศัน์ 
9. จดัท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน 
10. จดัตั้งสมาคมศิษยเ์ก่า 
11. จดัตั้งสมาคมครู ผูป้กครอง 
12. จดัตั้งคณะกรรมการแกปั้ญหา 
13. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยใชกิ้จกรรมนอกหลกัสูตร 
14. จดัใหมี้การฝึกงาน (Parent workshops) ของผูป้กครองในเร่ืองท่ีเหมาะสม 
15. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยการให้โรงเรียนเขา้ไปมี ส่วน

ร่วมช่วยในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน การแสดงละครของนกัเรียน20 
สรุปได้ว่า การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความมุ่งหมายเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู ้ปกครองและชุมชนให้เข้าใจในการด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบังานด้านการวางแผน นโยบาย การสร้างวิสัยทศัน์ของโรงเรียนก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและการให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตรและพฒันาโรงเรียนตลอดจนส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน  
  

2.3 การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้

การก ากบั ดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การ
แบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

                                                 
20วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, อา้งใน รจนา ไชยโกฏิ, “ความพึงพอใจ ของ

ผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดั
ตราด”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 29. 
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1. จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 

2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไป ของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษาและแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานขา้งตน้ได้รับทราบ รวมทั้ง
ก ากบั ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

4. ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูล สารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน 

การจดัการและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไป กบัองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะส านักงานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ภารกิจงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
1. กลุ่มอ านวยการ ประกอบดว้ย 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 
3. กลุ่มนโยบายและแผน ประกอบดว้ย 
4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 
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6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นองคก์รในการส่งเสริม

สนบัสนุน ประสานทุกภาคส่วนใหมี้ส่วนร่วมจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถึงมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีจิตส านึกท่ีดีต่อการเป็นพลเมืองและพลโลก โดยเนน้คุณธรรมน าความรู้ ตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาประวติัศาสตร์ อนุรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมไทย
และทอ้งถ่ิน กา้วน าเทคโนโลยีและบริหารการจดัโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล มีภารกิจหลกัรับผิดชอบ
การจดัการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบงัคบัในเขตพื้นท่ีรวม 6 อ าเภอ คือ อ าเภอบวัใหญ่ 
อ าเภอบา้นเหล่ือม อ าเภอคง อ าเภอสีดา อ าเภอแกง้สนามนาง และอ าเภอบวัลาย มีสถานศึกษาใน
สังกดัจ านวน 190 โรงเรียน จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจ านวนสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาถึงระดบั
ประถมศึกษา จ านวน 130 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.42 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 53 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.89 และ
สถานศึกษาเอกชน (เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ) จ านวน 7 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.68  
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
หลกัการและความจ าเป็นในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนตามท่ีพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายทางการศึกษา
ฉบบัแรกของประเทศไทยท่ีไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการน าแหล่งเรียนรู้มาใชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัหลายมาตราดว้ยกนั คือ ในหมวด 4 มาตรา 22 ท่ีบญัญติัไวว้า่ การ
จดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียน
มีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ในมาตรา 23 บญัญติัไวว้่าการจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ต้องเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองความรู้
เก่ียวกบัตนเอง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญา 
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ส่วนในมาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี21 

1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้
น ามาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหคิ้ดเป็น ท าเป็น 
4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนการสอน 

และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
5. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา 

ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมพฒันาผูเ้รียนเตม็ศกัยภาพ 
นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดบทบาทของสถานศึกษาไวอี้กคือ การระดมทรัพยากรบุคคลใน

สังคม ให้น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วยสอนในสถานศึกษา การส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบไดแ้ก่ 
หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียง และมี
ประสิทธิภาพ 

มนุษยใ์ชก้ารศึกษาทั้ง 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั ในการพฒันาตนเอง ครอบครัวชุมชนและสังคม โดยผสมผสานวธีิการจดัการศึกษา ทั้ง 
3 รูปแบบ เขา้ดว้ยกนั การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ แตกต่างจากความรู้ท่ีมีคนจดัหาให้ แต่
เป็นการศึกษาหาความรู้จากองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ เป็นการเรียนท่ีเกิดข้ึนนอกร้ัว
โรงเรียน เป็นการแสวงหาความรู้ เป็นการสะสมความรู้ ทกัษะ และทศันคติให้เกิดความกระจ่างชดั
จากประสบการณ์ และน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาตามความตอ้งการของตนเองต่อไป 

ประเวศ วะสี ไดใ้หแ้นวความคิดในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความเขม้แข็งทางปัญญา
วา่การศึกษาท่ีดีควรจะสร้างใหค้นฉลาด เป็นคนดี และมีความสุขดงันั้นการเรียนรู้ควรให้เกิดความรู้
ท่ีรู้ความจริง เกิดปัญญาท่ีเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ และเกิดจิตส านึกจากความเขา้ใจตนเองท่ีสัมพนัธ์

                                                 

 21กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่2)พ.ศ.2545, อา้งแลว้, หนา้ 69. 
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กบัสรรพส่ิงทั้งหลายโดยศึกษาจากการสัมผสัความจริงทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ดิน 
น ้ า อากาศ ป่าไม ้ และความหลากหลายทางธรรมชาติซ่ึงท าให้รู้จกัรักษา และใชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติ ศึกษาความจริงทางสังคม วฒันธรรมชาติจากการสัมผสัความจริงจากการท างานและ
กิจกรรม ศึกษาจากการสัมผสัความจริงท่ีเป็นสุนทรียะ ทั้งท่ีเป็นความงามทางธรรมชาติและศิลปะ 
เพื่อความสุขและพฒันาความละเอียดอ่อนทางจิตใจ รวมทั้งศึกษาจากการสัมผสัความจริงจากขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นความจริงและใชป้ระโยชน์ได ้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นการพฒันาการเรียนรู้จากการ
สัมผสัความจริงกบัส่ิงต่าง ๆใหก้บันกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี22 

ปราชญา กล้าผจญ ไดก้ล่าววา่ จุดหมายในการปฏิรูปการเรียนรู้ดา้นการจดัแหล่งเรียนรู้คือ 
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ไม่แพงและหลากหลาย กล่าวคือ รัฐตอ้งส่งเสริมหรือด าเนินการให้มี
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดแหล่งคน้ควา้ พิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ในการ
เรียนรู้ตลอดชีวติใหป้ระชาชนเขา้ถึงไดง่้าย โดยมีแนวทางในการปฏิรูปคือ ปฏิรูปกระบวนการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ รวมทั้งจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของ
การเรียนรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิตในสังคม และสร้างเสริมให้เกิดวฒันธรรมของการ
เรียนรู้23 

จะเห็นไดว้า่พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 
2545 และการปฏิรูปการเรียนรู้ดา้นการจดัแหล่งเรียนรู้ไดใ้ห้ความส าคญัและเล็งเห็นถึงความจ าเป็น
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน ดงันั้นโรงเรียนตอ้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มากท่ีสุด โดยมีฐานความเช่ือว่าจะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ 
และทศันคติท่ีดีต่อสภาพแวดลอ้ม รักถ่ินฐาน สามารถสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษ เป็นการเรียนรู้
จากการปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดทกัษะ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเอาความจริง
และผูเ้รียนเป็นตวัหลกั 

2.4.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้  
กระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หค้วามหมายของแหล่งเรียนรู้วา่ มีเป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะและ

ความสามารถต่างๆ ท่ีจะช่วยให้บุคคลแต่ละคนสามารถเป็นผูเ้รียนรู้อย่างมีอิสระ เป็นการเรียนรู้

                                                 
22ประเวศ วะสี, การสอนแบบการใช้แหล่งเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543), หนา้ 23. 
23ปราชญา กลา้ผจญ, การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การ

พิมพ,์ 2545), หนา้ 77. 
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ตลอดชีวติ และเพื่อให้ผูเ้รียนไดใ้ชศ้กัยภาพอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ หรืออาจกล่าวไดว้า่ แหล่ง
เรียนรู้ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นผูย้อมรับความเป็นจริงแห่งตน (Self Actualization)24 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดก้ล่าวถึง แหล่งเรียนรู้วา่ เป็นแหล่งหรือ ท่ี
รวม อนัอาจเป็นสถานท่ีหรือศูนยร์วมท่ีประกอบดว้ยขอ้มูล  ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมท่ีมี
กระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียน การ
สอน25 

กรมวิชาการ ไดนิ้ยามความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสาร 
สารสนเทศ แหล่งความรู้ วิทยาการและประสบการณ์ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามอธัยาศยัอย่างกวา้งขวางและต่อเน่ืองจากแหล่งต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้26 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดนิ้ยามความหมาย แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่ง
หรือท่ีรวมสาระความรู้ อาจเป็นสถานท่ีหรือศูนยข์อ้มูลข่าวสาร สาระความรู้หรือบุคคลท่ีเอ้ือให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวติ27 

ศิริพร กองแก้ว กล่าววา่ แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ ความรู้ทางวิทยาการต่างๆ ท่ีให้เขา้ไปศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจและความช านาญ ไดด้ว้ย
ตนเอง เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัอยา่งมาก เป็น

                                                 

 24กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ท้องถิ่นเพือ่จัดกระบวนการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2544), หนา้ 4.  
 25ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544), หนา้ 3. 
 26กรมวิชาการ, คู่มือการพัฒนาส่ือการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2545), หนา้ 43. 
 27ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการศึกษาสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของคนไทย สกศ., (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2548), หนา้ 20. 
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ทั้งแหล่งการศึกษา การเรียนรู้ การปลูกฝัง การปรับเปล่ียนทศันคติความคิด ค่านิยม และสร้างเสริม
วทิยาการและประสบการณ์ต่างๆ28 

อาชัญญา รัตนอุบล ไดใ้ห้ความหมาย แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายถึง แหล่งหรือท่ีรวม
สาระความรู้ ซ่ึงอาจเป็นสถานท่ี ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสาร หรือบุคคลท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ ตลอด
ชีวติ29 

สรุปไดว้า่ แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่ง หรือท่ีรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ วิทยาการ 
ประสบการณ์ตรง วตัถุส่ิงของต าราท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินรวมถึงบุคคล สถานท่ี สถาบนั หน่วยงาน 
เทคโนโลย ีส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติกิจกรรม ประเพณี หรือการด ารงชีวิตในชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่า
และมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนอนัจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง  

2.4.2 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการจดัการเรียนรู้

มุ่งใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ มีความรู้ สามารถน าความรู้ไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัและเรียนรู้ต่อการจดัการเรียนดงักล่าว นอกจากกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนมี
ลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแลว้ จ าเป็นตอ้งมีการจดัแหล่งและส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อสนบัสนุนการ
เรียนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545
หมวด 4 มาตรา 25 ไดร้ะบุไวว้า่รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตวส์วนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ แหล่งเรียนรู้ดงักล่าว มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 
โรงเรียนทุกแห่ง ทุกระดบัถือเป็นตวัแทนของรัฐในการจดัการศึกษาและด าเนินการตามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ อนัเป็นหลกัการร่วมกนัในการจดัการศึกษา ดงันั้น จึง

                                                 

 28ศิริพร กองแก้ว, “สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกดัเทศบาล
จงัหวดัลพบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพ
สตรี), 2548, หนา้ 12. 
 29อาชญัญา รัตนอุบล, การจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้, 2548), หนา้ 6.  
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จ าเป็นตอ้งมีการจดัแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนไดเ้รียนอย่างเต็มศกัยภาพและมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน30 

กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้วา่ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดจ้าก
ประสบการณ์ ของบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในอาชีพต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ พ่อ แม่ ญาติ เพื่อน พระ
หรือผูน้ าทางศาสนา ผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่างๆ แหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดจ้ากส่ิงท่ีเคยท าทั้งท่ีประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ ลองผิด 
ลองถูก จากเร่ืองท่ีรู้และไม่รู้เพื่อคน้หาองคค์วามรู้และทกัษะใหม่ๆ แหล่งเรียนรู้จากสังคมเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากสถาบนัต่างๆ จนเกิดความรู้ทกัษะมากข้ึน31 

สายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว กล่าวถึงความส าคญัของแหล่งเรียนรู้วา่ แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน มีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีโรงเรียนตอ้งจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ อยา่งกวา้งขวาง เพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพื่อให้ผูเ้รียนได้
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 2544 เพื่อสร้าง
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี
และต่อเน่ือง โรงเรียนตอ้งด าเนินการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทุกวิถีทางโดยอาศยัความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
ใหมี้ประสิทธิภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ32 

อาชัญญา รัตนอุบล กล่าววา่ การจดัการศึกษาในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัแหล่งเรียนรู้ 
การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จะช่วยพฒันาบุคคลให้เกิดการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติ อาชีพ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน ท าให้เยาวชนมีทกัษะการด ารงชีวิต
ท่ีเหมาะสมและพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน พระราชบญัญติั

                                                 
30กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2545, อา้งแลว้, หนา้ 15. 
 31กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 43. 
 32 สายสุนีย ์ แสงเข่ือนแกว้, “การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูน เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2547, หนา้ 12. 
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การศึกษาแห่งชาติถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัยิ่ง โดยเฉพาะในเร่ืองแหล่งเรียนรู้และการจดั การ
เรียนรู้33 

จรูญ ชูลาภ ได้ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ว่า มีความจ าเป็นต่อการจดั
ประสบการณ์โดยผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งกระตุน้
ส่งเสริมให้มีการวิจยัในชั้นเรียน และใชก้ระบวนการวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ จดัประชุมสัมมนา
หรือส่งเสริมให้ครูได้พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรจดัส่ิงแวดล้อม ใน
สถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ มีการแสวงหาและประสานความร่วมมือกบัชุมชน ผูป้กครอง ผูน้ า
ทอ้งถ่ิน และแหล่งวทิยาการในชุมชน เพื่อระดมทรัพยากร และใชป้ระโยชน์จากแหล่งวิทยาการ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน มาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพและตามความสนใจของผูเ้รียน34 

จากความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัเป็น
อยา่งยิ่งกบัการจดัการเรียนการสอนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 แหล่งเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ท่ีเป็นจริงทั้งในและนอกโรงเรียน 

2.4.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
ประจักษ์ บุญอารีย์ ไดแ้บ่งแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น 9 ชนิด คือ  
1. แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ ไดแ้ก่ แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ เช่น ดิน หิน 

น ้ า สัตว ์พืช อากาศหรือส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติทุกอยา่งท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น พื้นท่ี ป่าในชุมชน 
น ้า ภูเขา น ้าตก หาดทราย แหล่งน ้า ทะเล เป็นตน้ หินชนิดต่างๆ ดินจากพื้นท่ีต่าง ๆ นก สัตวป่์า ปลา 
แสงแดด ลม ฝน แมลงต่างๆ สภาพภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ิน แหล่งเกลือและสินแร่ต่างๆ ฯลฯ ส่ิง
เหล่าน้ีเกิดและมีข้ึนตามธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจสามารถน ามาใช ้เป็นประโยชน์ 
ดูแลอนุรักษใ์ห้สมดุลและย ัง่ยืนจะมีคุณค่าต่อการศึกษามากเพียงใดข้ึนอยูก่บั การ เห็นคุณค่าและ
การบริหารจดัการ  

2. แหล่งการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก่ แหล่งการเรียนรู้ท่ีองคก์รภาครัฐและเอกชน สร้างข้ึน
เพื่อลูกหลานในทอ้งถ่ิน เช่น  

                                                 

 33อาชญัญา รัตนอุบล, การจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ, อา้งแลว้, หนา้ 3. 
34จรูญ ชูลาภ, การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : เมธีทิปส์, 2545), หนา้ 7 
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2.1 หอสมุดของทอ้งถ่ินและห้องสมุดเอกชน ทั้งท่ีอยูใ่นและนอกสถานศึกษา ขององคก์ร
เอกชนหรือของส่วนบุคคล แมว้า่เทคโนโลยีสารเทศจะเจริญกา้วหนา้ข้ึนเพียงใดก็ตาม การอ่านก็ยงั
มีความส าคญัมากข้ึนเพียงนั้น  

2.2 สถาบนัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนในทอ้งถ่ิน คือ สถานท่ีท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้คน เขา้เท่ียวชม
และเรียนรู้ของทอ้งถ่ิน เช่น ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม หอศิลป์ พิพิธภณัฑ์เมือง พิพิธภณัฑ์ ปลาน ้ าจืด 
สวนสัตว ์ สวนสมุนไพร สวนหิน สวนรุกขชาติ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซ่ึงแต่ละถ่ิน สามารถ
สร้างสรรคข้ึ์นเพื่อลูกหลานอยา่งหลากหลาย  

2.3 แหล่งประวติัศาสตร์และโบราณคดี ไดแ้ก่ สถานท่ีอนัเป็นร่องรอย ความเป็นมา ในอดีต 
ของแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น ซากปรักหักพงัของชุมชนเก่า วดัเก่า ภาพเขียนสีผนัง ถ ้ า เตาเผา
เคร่ืองป้ันดินเผา ปราสาทขอม ซ่ึงมีในทอ้งถ่ินควรไดรั้บการจดัใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้  

2.4 สถานท่ีราชการตอ้งจดัสถานท่ีเป็นของประชาชน บริการประชาชนเพื่อ ประชาชน 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้เรียนรู้และเขา้ใจได ้

2.5 สถานประกอบการของเอกชน เป็นความรับผดิชอบของสถานประกอบการ ภาคเอกชน
ท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามปฏิญญา All for Education  

2.6 สถานท่ีสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ อนุสาวรีย ์สนามกีฬา วนอุทยาน อุทยาน ป่า
ชุมชน ค่ายลูกเสือ ฯลฯ  

2.7 แดนเคารพและสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ไดแ้ก่ สถานท่ีท่ีสร้างข้ึนให้เป็นส่ิง ศกัด์ิสิทธ์ิหรือจิต
วญิญาณตามความเช่ือของแต่ละชุมชน เช่น ศาลเจา้ ดอนเจา้ปู่  ศาลพระภูมิ ศาลหลกัเมือง  

3. วดัวาอารามและสถานท่ีส าคญัทางศาสนา  เป็นสถาบนัและแหล่งการเรียนรู้คู่กับ 
สังคมไทยและสังคมโลกมายาวนาน มีในทุกชุมชน เช่น วดัของชุมชนพุทธ โบสถ์ในชุมชน คริสต ์
มสัยิดใน ชุมชนอิสลามฯ นบัเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีแต่ละ 
ทอ้งถ่ินควรจดัใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ส าหรับลูกหลาน  

4. ภูมิปัญญาและแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในทุกทอ้งถ่ินมีภูมิปัญญาท่ีบรรพชนไดเ้รียนรู้ 
และสืบทอดติดต่อกนัมาอย่างมากมาย ทั้งยงัมีแหล่งภูมิปัญญาท่ีเป็นบุคคลหรือท่ีเรียกกนัว่า ภูมิ
ปัญญาชาวบา้น (ตวัคน) และมีสถานท่ีเก็บรวบรวมผลผลิตหรือผลงานอนัเกิดจากภูมิปัญญาบุคคล 
และสถานท่ีควรถูกจดัให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของลูกหลานไดรั้บการยกย่องชมเชยในฐานะผูท้  า 
คุณประโยชน์ทางการศึกษาและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  

5. กิจกรรมในวิถีชีวิตและตามประเพณีของทอ้งถ่ิน มีกิจกรรมการงาน การละเล่น และ
ประเพณีวฒันธรรมมากมายท่ีคนในแต่ละสังคมตอ้งเรียนรู้และถือปฏิบติั เช่น ประเพณีสิบสอง 
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เดือน ประเพณีตามฮีตสิบสองครองสิบส่ีของอีสาน อาชีพต่างๆ ซ่ึงมีความรู้และการปฏิบติัแตกต่าง 
กนัไปตามท่ีนกัเรียนและผูใ้ฝ่รู้สามารถร่วมเรียนรู้ไดท้ั้งส้ิน  

6. วตัถุ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นทอ้งถ่ิน ในแต่ละทอ้งถ่ินมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใชอ้นัเป็นผลผลิต
จากภูมิปัญญาของคนมากมาย  

7. แหล่งท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียวในโลกยุคไร้พรมแดน ต่อไปคนทุกชาติทุกภาษาจะไป
มาหาสู่เพื่อท่ีจะเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สถานท่ีท่องเท่ียวจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนต่างถ่ิน และใน 
ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการเรียนรู้ดา้นภาษาและดา้นวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั  

8. แหล่งการเรียนรู้จากส่ือสารมวลชนและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความเจริญกา้วหน้า 
ทางดา้นส่ือสารและโทรคมนาคม ทุกทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะมีส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ไดท้ัว่ไป 
ซ่ึงสามารถจดัไดท้ั้งสถาบนัการศึกษาและธุรกิจ  

9. โรงเรียนและสถาบนัการศึกษาทุกระดบั โรงเรียนและสถาบนัการศึกษาในอนาคตไม่
เป็นเพียงเป็นสถาบนัการสอนส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาในวยัใดวยัหน่ึงต่อไปอีกแลว้ แต่จะพฒันา
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกวยัท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และพฒันาให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
ใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด35 

อุทยั บุญประเสริฐ ไดแ้บ่งประเภทของทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
1. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น แสงแดด น ้ า อากาศแผน่ดิน 

ท่ีดิน สัตว ์พืช ป่า ภูเขา แร่ธาตุต่างๆ สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติในทอ้งถ่ินนั้น 
2. ทรัพยากรมนุษย  ์ ได้แก่ ประชาชนหรือบุคคลประเภทต่างๆ ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น

โดยเฉพาะ และบุคคลจากทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมาเยีย่มเยียน หรือผูท่ี้ถูกรับเชิญมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ในบางโอกาส เช่น พระ เจา้หนา้ท่ีทางการเกษตร เจา้หนา้ท่ีอนามยั ผูท้รงคุณวุฒิ พ่อคา้ เจา้ของ
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

3. ทรัพยากรในลกัษณะท่ีเป็นสถาบนัในทอ้งถ่ินไดแ้ก่ องค์การต่างๆ เช่น วดั ตลาด
หอ้งสมุดประชาชน สถานีอนามยั ศาลาประชาคม เทศบาล กลุ่มการเมือง เป็นตน้ 

4. ทรัพยากรทางเทคนิค หมายถึง ส่ิงแสดงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ดา้นต่างๆ ซ่ึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของมนุษย ์ช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการ เกิดแรงบนัดาลใจในทาง
สร้างสรรค ์

                                                 

 35ประจกัษ ์บุญอารีย,์ การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อการศึกษา, (อุบลราชธานี : สถาบนั
ราชภฏัอุบลราชธานี, 2544), หนา้ 41. 
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5. ทรัพยากรในรูปกิจกรรมทอ้งถ่ิน อาจเป็นกิจกรรมทางดา้นศิลปวฒันธรรมและประเพณี 
การปฏิบติังานของสถานท่ีราชการหรือหน่วยงาน กิจกรรมและความเคล่ือนไหวเพื่อแกไ้ขปัญหา
และปรับปรุงสภาพต่างๆ ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงทางโรงเรียนอาจน านกัเรียนไปศึกษาหรือ มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการได ้เช่น การรณรงคเ์พื่อรักษาความสะอาด การส่งเสริมสนบัสนุน การออกเสียงเลือกตั้ง
และกระบวนการประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน การปรับปรุงแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของชุมชนเป็นตน้ 

6. ทรัพยากรดา้นการเงิน หมายถึง ทรัพยากรในรูปการเงินทั้งทางตรง ทางออ้มจากผูมี้
ฐานะดีและจากผูท่ี้ยนิดีจะบริจาค จากผูท่ี้ตอ้งการจะสละทรัพยสิ์นโดยตรง36 

กรมวชิาการ ไดจ้ดัประเภทของแหล่งเรียนรู้ไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 
1. แหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เป็นประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนสามารถสร้าง องค์

ความรู้ไดจ้ากสภาพจริง เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ ภูเขา ทะเล แม่น ้ า ล าคลอง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

2. แหล่งเรียนรู้ท่ีจดัสร้างข้ึน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเอง ซ่ึงมีทั้งในสถานศึกษาและ 
นอกสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อใชเ้ป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

2.1 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องศูนยว์ิชาการ
หอ้งปฏิบติัการต่างๆ สวนวทิยาศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สนามกีฬา 

2.2 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาได้แก่ ศาสนสถาน พิพิธภณัฑ์ สถาบนั
คน้ควา้วิจยั สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ แหล่งบริการ สวนสาธารณะ สวนสัตว ์ห้องสมุด
ประชาชน รถหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี ศูนยกี์ฬา ศูนยก์ารคา้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
และเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ เช่น บุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทางภาษา เพลงพื้นบา้น พิธีกรรมต่างๆ 
ศิลปินแห่งชาติ บุคคลตวัอยา่งทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม37 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดจ้ดัประเภทของแหล่งเรียนรู้ 2 แบบ ดงัน้ี 
แบบท่ี 1 จดัตามลกัษณะของแหล่งเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจะศึกษาหาความรู้ไดจ้ากส่ิงท่ีมี อยู่

แลว้ตามธรรมชาติ เช่น แม่น ้า ภูเขา ป่าไม ้ล าธาร กรวด หิน ดิน ทราย ชายทะเล เป็นตน้ 

                                                 

 36อุทยั บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 
Management), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), หนา้ 156-157.  
 37กรมวิชาการ, คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
กรมวชิาการ, 2545), หนา้ 151. 
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2. แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างเพื่อสืบทอดศิลปวฒันธรรม 
ตลอดจนเทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกของมนุษย์ เช่น โบราณสถานโบราณวตัถุ 
พิพิธภณัฑ์ ห้องสมุดประชาชน สถาบนัทางการศึกษา สวนสาธารณะ ตลาด บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั 
สถานประกอบการ เป็นตน้ 

3. บุคคลเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ทั้งดา้นการประกอบอาชีพและการสืบสานวฒันธรรม ตลอดจนนกัคิด นกัประดิษฐ์ และผูท่ี้
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นดา้นต่างๆ 

แบบท่ี 2 จดัตามแหล่งท่ีตั้งของแหล่งเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เดิมจะมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นหลกั คือ ครู อาจารย ์ห้องเรียนห้องสมุด 

ต่อมามีการพฒันาเป็นห้องปฏิบติัการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะตลอดจน
การใชอ้าคารสถานท่ี บริเวณและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน เช่น ห้องอาหาร สนาม ห้องน ้ า สวน
ดอกไม ้สวนสมุนไพร แหล่งน ้าในโรงเรียน ฯลฯ 

2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครอบคลุมทั้งดา้นสถานท่ีและบุคคล ซ่ึงอาจอยูใ่นชุมชนใกลเ้คียง 

โรงเรียนและชุมชนท่ีโรงเรียนพานกัเรียนไปศึกษาหาความรู้ เช่น แม่น ้ า ภูเขา ชายทะเล วดั ตลาด 
ห้องสมุดประชาชน ร้านอาหาร ดนตรีพื้นบา้น การละเล่นพื้นเมือง เทคโนโลยีพื้นบา้น เทคโนโลยี
ในชีวติประจ าวนั แหล่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ38 

อาชัญญา รัตนอุบล แบ่งประเภทการเรียนรู้ในชุมชนออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
1. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูใ่นบริเวณชุมชน เช่น แม่น ้ า ล า

ธาร ภูเขา ป่าไม ้
2. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนท่ีเกิดข้ึนตามวิถีการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของ

ประชาชนในชุมชน ตลาด 
3. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทศาสนา ประเพณี ไดแ้ก่ ศาสนสถาน ประเพณี ท่ี

เก่ียวขอ้งทางศาสนา หรือศาสนพิธี เป็นตน้  
4. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในแต่ละทอ้งถ่ินอาจมีภูมิปัญญา

หลายดา้น เช่น การเกษตร ช่างฝีมือ ดนตรีไทย เป็นตน้ 

                                                 

 38ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การนิเทศการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547), หนา้ 3. 
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5. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทหน่วยงาน องคก์รของรัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานท่ี
มีเจา้หนา้ท่ีไปปฏิบติังานในชุมชน เกษตรต าบล ครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียนเจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ี
สามารถเป็นแหล่งความรู้ในดา้นต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานถนดัใหก้บัประชาชนในชุมชนได ้

6. แหล่งการเรียนรู้ประเภทส่ือต่างๆ ท่ีประชาชนในชุมชนได้รับชม  รับฟัง เช่น
หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ฯลฯ 

7. แหล่งการเรียนรู้ท่ีรัฐและชุมชนสร้างข้ึนเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้โดยตรง ไดแ้ก่
โรงเรียนหรือสถานศึกษา หอ้งสมุด ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ แหล่ง
เรียนรู้ประเภทน้ีมุ่งให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยตรง จึงมีการเตรียมการและการจดักิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมความรู้39 

จากการศึกษาประเภทของแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดของนกัวิชาการ สรุปไดว้า่ แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เป็นส่ือในการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจ ใคร่รู้ และก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยใชแ้หล่ง
เรียนรู้จดักิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

1. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภูเขา แม่น ้ า ทะเล ป่าไม ้หิน 
ดิน แร่ธาตุต่างๆ รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  

2. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล ภูมิปัญญา ไดแ้ก่ บุคคลส าคญั ผูท้รงคุณวุฒิ บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถพิเศษ บุคคลท่ีมีความส าเร็จในการประกอบอาชีพดา้นต่างๆ 

3. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถาบนั หน่วยงาน ไดแ้ก่ โรงเรียน สถาบนัทางการศึกษา วดั และ
สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวน
พฤกษศาสตร์ สวนสาธารณะ อุทยานวทิยาศาสตร์ และสถานท่ีส าคญัของทางราชการ เป็นตน้ 

4. แหล่งเรียนรู้ทางดา้นเทคโนโลยี วฒันธรรม ประเพณี ไดแ้ก่ โสตทศันูปกรณ์ ส่ิงพิมพ์
ส่ิงประดิษฐ์ หรือส่ิงท่ีแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวตักรรม เทคโนโลยีพื้นบา้น
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน วถีิชีวติในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2.4.4 แนวทางวธีิการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
กรมสามัญศึกษา ไดก้ล่าวถึงแนวการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนคือ  
1. มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง และให้นกัเรียน รู้จกั

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

                                                 

 39อาชญัญา รัตนอุบล, การจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ, อา้งแลว้, หนา้ 36. 
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2. ส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการจดัแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีสมบูรณ์มีคุณภาพและเป็น 
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  

3. รณรงค์ให้โรงเรียนพฒันากระบวนการเรียนการสอน ให้นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และมีนิสัยรักการเรียนตลอดชีวติ  

4. ด าเนินการให้โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้หลายชนิดไวใ้นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
อยา่งครบครัน ใหส้นองความตอ้งการของนกัเรียน หลกัสูตรชุมชน และสังคม  

5. ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนทุกปี เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคก์ารพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน40  

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ไดก้ล่าวถึง การใชแ้หล่งการเรียนรู้เพื่อการเรียน การ
สอนว่า เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด ครูผูส้อนควรร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งหรือ
ผูรั้บผดิชอบแหล่งการเรียนรู้ในการวางแผน การด าเนินการร่วมกนัให้มีการใชแ้หล่งการเรียนรู้ เพื่อ
การเรียนการสอน โดยมีแนวทางการใชแ้หล่งการเรียนรู้ คือ  

1. ศึกษาหลกัสูตรรายวชิาท่ีเปิดสอน  
2. ก าหนดกิจกรรมการสอนใหผู้เ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้  
3. ก าหนดทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน เช่น รายช่ือหนงัสือ และส่ือ

ส าหรับการสอน ฯลฯ 
4. จดัหาและเตรียมส่ือสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้  
5. แนะน าการใชแ้หล่งการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก  
6. สรุปและประเมินผลการใชแ้หล่งการเรียนรู้41 
สุมน อมรวิวัฒน์ ไดเ้สนอแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพฒันาและใชแ้หล่ง

เรียนรู้ในสถานศึกษา ดงัน้ี 
1. ก าหนดนโยบายการพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดยท าความเขา้ใจนโยบายตามแผนหลกัสูตร 

รวมทั้งแนวด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้โดยคณะ
ครูมีส่วนร่วมในการก าหนด 

2. จดัตั้งคณะกรรมการส ารวจแหล่งเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูช่้วยผูบ้ริหาร

                                                 

 40กรมสามญัศึกษา, การพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2544), หนา้ 7. 

41เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 18. 
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สถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ หัวหน้างานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 

3. จดัท าแผนงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดยคณะกรรมการพฒันาแหล่งเรียนรู้มีบทบาทหนา้ท่ี
ส าคญัท่ีจะเป็นผูส้ ารวจ วิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมขอ้มูลแลว้จดัท าแผนพฒันาแหล่งเรียนรู้ ให้
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. สร้างความเขา้ใจแก่บุคลากรของสถานศึกษาและชุมชน โดยสถานศึกษาตอ้งด าเนินการ
สร้างความเขา้ใจกบับุคลากรทุกๆ ฝ่ายในโรงเรียนและบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผูป้กครอง เพื่อสร้างความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ 

5. ประชาสัมพนัธ์โครงการ โดยสถานศึกษาจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์โครงการพฒันาและ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ เพื่อใหค้รู อาจารย ์นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจตรงกนั เกิดความร่วมมือในการสนบัสนุน ช่วยเหลือ เพื่อใชแ้หล่งเรียนรู้42  

สรุปวา่ การน าแหล่งการเรียนรู้มาใชใ้นการเรียนการสอน ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนจะตอ้งมีส่วน
ร่วมวางแผน ศึกษาหลกัสูตร จดัท าแผนก าหนดกิจกรรม จดัหาแหล่งเรียนรู้ แนะน าการใช้ อ านวย
ความสะดวก ในการใช ้ติดตามประเมินผล จึงจะบรรลุเป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2.4.5 ประโยชน์ของการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนจะพบว่าแหล่งเรียนรู้เป็น

ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทางการศึกษาเพราะสามารถช่วยให้ครูและนกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก
การใชแ้หล่งเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงัท่ีนกัการศึกษาหลายคนไดใ้ห้แนวคิดไว้
ดงัน้ี 

สุขสวัสดิ์ ภาษิต ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการน าแหล่งความรู้ในชุมชนมาใชใ้นการเรียน
การสอนจะช่วยให้เด็กมีโอกาสไดรั้บประสบการณ์อย่างกวา้งขวางและโดยทางตรง ซ่ึงสามารถ 
แจกแจงไดด้งัน้ี 

1. ช่วยให้เด็กไดรั้บความรู้ท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึนและมีประสบการณ์ตามความมุ่งหมาย
ของการศึกษา 

2. ช่วยให้เด็กเรียนไดผ้ลดี เรียนรู้ไดง่้าย และฝังแน่นในความทรงจ า เพราะสอดคลอ้งกบั
หลกัการท่ีวา่ เด็กจะเรียนไดดี้ถา้ไดเ้รียนจากของจริง 

                                                 
42สุมน อมรวิวฒัน์, กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ, 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2544), หนา้ 3.  
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3. ช่วยใหห้ลกัสูตรมีความหมาย น่าสนใจ และมีผลในทางปฏิบติั 
4. ช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและความทราบซ่ึงในคุณค่าของชุมชน 
5. ช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งการเรียนการสอนกบัชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน และ

ชีวิตประจ าวนัของเด็ก ซ่ึงเด็กสามารถน าความรู้จากโรงเรียนมาใช้กบัชุมชน และในชีวิตจริงของ
ตนเองได ้

6. ช่วยปลูกฝังความปรารถนาจะปรับปรุงชุมชนใหดี้ข้ึน 
7. ช่วยแกปั้ญหาบางอย่างท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน เช่น การขาดแคลนแหล่งความรู้และ

อุปกรณ์การสอน 
8. ช่วยประหยดัเวลาในการสอน 
9. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้ทั้งนกัเรียนและครู เพราะนกัเรียนสามารถน าความรู้จากชุมชน

กลบัมาเขา้ชั้นเรียน เพื่ออภิปราย ทดสอบ และทบทวนกนัไดต่้อไปอีก43 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ต่อการเรียนการสอน 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี แหล่งเรียนรู้สามารถท าใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงและสัมผสักบัส่ิง ท่ี
ศึกษาดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดต้รงกบัความเป็นจริงสามารถสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
เพิ่มพูนทกัษะในการสร้างความรู้ ทกัษะการสังเกตทกัษะการบนัทึกขอ้มูล และส่งเสริมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ท าให้เกิดความเขา้ใจความหมาย
และเน้ือหาท่ีเรียนไดดี้ข้ึน ช่วยให้ผูเ้รียนสนใจในเน้ือหาท่ีเรียนไดดี้ข้ึน และการไปศึกษายงัแหล่ง
เรียนรู้สามารถปลูกฝังเจตคติใหเ้ป็นไปตามท่ีพึงประสงค์ ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหนา้ท่ีของตนต่อสังคมหรือกลุ่มเพื่อน44 

จากแนวคิดเร่ืองประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ สามารถสรุปไดว้า่ แหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ ต่อ
การน ามาใช้ในการเรียนการสอน สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน
เพราะได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงได้ลงมือท าหรือปฏิบติัจริงอย่างหลากหลาย ได้รับ
ประสบการณ์ตรง ฝึกทกัษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการไปศึกษายงัแหล่งเรียนรู้
สามารถปลูกฝังเจตคติใหเ้ป็นไปตามท่ีพึงประสงค ์ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อสังคม ตลอดจนรักและผกูพนักบัทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของตน 

                                                 
43สุขสวสัด์ิ ภาษิต, การบริหารและการนิเทศงานโสตทัศนศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2548), หนา้ 19. 
44มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา, (นนทบุรี 

: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550), หนา้ 232.  
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2.5 การบริหารแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้ง

ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ดงัน้ี  
1. ส่ือส่ิงพมิพ์  
ความหมายของส่ือส่ิงพิมพ์พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานได้ให้ความหมายค าท่ี

เก่ียวกบั ส่ือส่ิงพิมพ ์ไวว้า่ ส่ิงพิมพ ์หมายถึง สมุด แผน่กระดาษ หรือวตัถุใดๆ ท่ีพิมพข้ึ์น รวมตลอด
ทั้งบทเพลง แผนท่ี แผนผงั แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือส่ิงอ่ืนใด
อนัมีลกัษณะเช่นเดียวกนั ส่วนค าว่า ส่ือ หมายถึง ก.ท าการติดต่อให้ถึงกนั ชกัน าให้รู้จกักนั น. ผู ้
หรือส่ิงท่ีท าการติดต่อให้ถึงกนั หรือชกัน าให้รู้จกักนั พิมพ ์หมายถึง ก. ถ่ายแบบ ใชเ้คร่ืองจกัรกด
ตวัหนงัสือหรือภาพ เป็นตน้ให้ติดบนวตัถุ เช่น แผน่กระดาษ ผา้ ท าให้เป็นตวัหนงัสือหรือรูปรอย
อยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยการกดหรือการใชพ้ิมพหิ์น เคร่ืองกล วธีิเคมี หรือวิธีอ่ืนใด อนัอาจให้เกิดเป็น
ส่ิงพิมพข้ึ์นหลายส าเนา น. รูป รูปร่าง ร่างกาย แบบ 

ดงันั้น ส่ือส่ิงพิมพ ์จึงมีความหมายวา่ ส่ิงท่ีพิมพข้ึ์นไม่วา่จะเป็นแผน่กระดาษหรือวตัถุใดๆ 
ดว้ยวิธีการต่างๆ อนัเกิดเป็นช้ินงานท่ีมีลกัษณะเหมือน ตน้ฉบบัข้ึนหลายส าเนาในปริมาณมากเพื่อ
เป็นส่ิงท่ีท าการติดต่อ หรือชักน าให้บุคคลอ่ืนไดเ้ห็นหรือทราบ ขอ้ความต่างๆประเภทของส่ือ
ส่ิงพิมพ ์

1.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ประเภทหนังสือ 
1. หนงัสือสารคดี ต ารา แบบเรียน เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์แสดงเน้ือหาวิชาการในศาสตร์ความรู้

ต่างๆ เพื่อส่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายดว้ยความรู้ท่ีเป็นจริง จึงเป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์เน้นความรู้อยา่ง
ถูกตอ้ง 

2. หนงัสือบนัเทิงคดีเป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์ผลิตข้ึนโดยใช้เร่ืองราวสมมติ เพื่อให้ผูอ่้านไดรั้บ
ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มกัมีขนาดเล็ก เรียกวา่ หนงัสือฉบบักระเป๋า หรือ Pocket Book  

1.2 ส่ือส่ิงพมิพ์เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร 
1. หนงัสือพิมพ ์(Newspapers) เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์ผลิตข้ึนโดยน าเสนอเร่ืองราวภาพข่าวสาร 

และความคิดเห็นในลกัษณะของแผน่พิมพ ์แผ่นใหญ่ ท่ีใชว้ิธีการพบัรวมกนั ซ่ึงส่ือส่ิงพิมพช์นิดน้ี
ไดพ้ิมพอ์อกเผยแพร่ทั้งลกัษณะหนงัสือพิมพร์ายวนั รายสัปดาห์ และรายเดือน 

2. วารสาร นิตยสาร เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์ผลิตข้ึนโดยน าเสนอสาระ ข่าว ความบนัเทิง ท่ีมี
รูปแบบการน าเสนอ ท่ีโดดเด่น สะดุดตา และสร้างความสนใจให้กบัผูอ่้าน ทั้งน้ีการผลิตนั้น มีการ
ก าหนดระยะเวลาการออกเผยแพร่ท่ีแน่นอน ทั้งลกัษณะวารสาร, นิตยสารรายปักษ ์และ รายเดือน 
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3. จุลสาร เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์ผลิตข้ึนแบบไม่มุ่งหวงัผลก าไร เป็นแบบให้เปล่า โดยให้ผูอ่้าน
ไดศึ้กษาหาความรู้ มีก าหนดการออกเผยแพร่เป็นคร้ังๆ หรือล าดบัต่างๆ ในวาระพิเศษ 

4. ส่ิงพิมพโ์ฆษณา 
1. โบร์ชวัร์ (Brochure) เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีลกัษณะเป็นสมุดเล่มเล็กๆ เยบ็ติดกนั

เป็นเล่มจ านวน 8 หน้าเป็นอย่างน้อย มีปกหน้าและปกหลงั ซ่ึงในการแสดงเน้ือหาจะเก่ียวกบั
โฆษณาสินคา้ 

2. ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เป็นส่ือส่ิงพิมพใ์บเดียว ท่ีเนน้การประกาศหรือ
โฆษณา มกัมีขนาดA4 เพื่อง่ายในการแจกจ่าย ลกัษณะการแสดงเน้ือหาเป็นขอ้ความท่ีผูอ่้าน อ่าน
แลว้เขา้ใจง่าย  

3. แผน่พบั (Folder) เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์ผลิตโดยเนน้การน าเสนอเน้ือหา ซ่ึงเน้ือหาท่ี
น าเสนอนั้นเป็นเน้ือหา ท่ีสรุปใจความส าคญั ลกัษณะมีการพบัเป็นรูปเล่มต่างๆ 

4. ใบปิด (Poster) เป็นส่ือส่ิงพิมพโ์ฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานท่ีต่างๆ มีขนาด
ใหญ่เป็นพิเศษ ซ่ึงเนน้การน าเสนออยา่งโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ 

1.3 ส่ิงพิมพ์เพื่อการบรรจุภัณฑ์ เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์ใชใ้นการห่อหุ้มผลิตภณัฑ์การคา้ต่างๆ 
แยกเป็นส่ิงพิมพห์ลกั ไดแ้ก่ ส่ิงพิมพท่ี์ใชปิ้ดรอบขวด หรือ กระป๋องผลิตภณัฑ์การคา้ ส่ิงพิมพร์อง 
ไดแ้ก่ ส่ิงพิมพท่ี์เป็นกล่องบรรจุ หรือลงั 

1.4 ส่ิงพิมพ์มีค่า เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์เน้นการน าไปใช้เป็นหลกัฐานส าคญัต่างๆ ซ่ึงเป็น
ก าหนดตามกฎหมาย เช่น ธนาณติั บตัรเครดิต เช็คธนาคาร ตัว๋แลกเงิน หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

1.5 ส่ิงพิมพ์ลักษณะพิเศษ เป็นส่ือส่ิงพิมพมี์การผลิตข้ึนตามลกัษณะพิเศษแลว้แต่ การใช้
งาน ไดแ้ก่ นามบตัร บตัรอวยพร ปฏิทิน บตัรเชิญ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ส่ิงพิมพบ์นแกว้ 
ส่ิงพิมพบ์นผา้ เป็นตน้  

1.6 ส่ิงพมิพ์อเิลก็ทรอนิกส์ เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์ผลิตข้ึนเพื่อใชง้านในคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ Document Formats E-book for Palm/PDA เป็นตน้ 

บทบาทของส่ือส่ิงพมิพ์ 
ส่ือส่ิงพิมพมี์บทบาท ดงัต่อไปน้ี 
1. บทบาทของส่ือส่ิงพิมพใ์นงานส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพมี์ความส าคญัในดา้นการน าเสนอ

ขอ้มูลข่าวสาร สาระ และความบนัเทิง ซ่ึงเม่ืองานส่ือมวลชนตอ้งเผยแพร่ จึงตอ้งผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
เช่น หนงัสือพิมพ,์ วารสาร, นิตยสาร เป็นตน้ 
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2. บทบาทของส่ือส่ิงพิมพใ์นสถานศึกษา ส่ือส่ิงพิมพถู์กน าไปใชใ้นสถานศึกษาโดยทัว่ไป 
ซ่ึงท าให้ผูเ้รียน ผูส้อนเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน เช่น หนงัสือ ต ารา แบบเรียน แบบฝึกหดัสามารถ
พฒันาไดเ้ป็นเน้ือหาในระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้

3. บทบาทของส่ือส่ิงพิมพใ์นงานดา้นธุรกิจ ส่ือส่ิงพิมพท่ี์ถูกน าไปใชใ้นงานธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ เช่น งานโฆษณา ได้แก่ การผลิต หัวจดหมาย/ซองจดหมาย ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ 
โฆษณาหนา้เดียว นามบตัร เป็นตน้ 

4. บทบาทของส่ือส่ิงพิมพใ์นงานธนาคารงานดา้นการธนาคาร ซ่ึงรวมถึง งานการเงิน  
และงานท่ีเก่ียวกบั หลกัฐานทางกฎหมาย ไดน้ าส่ือส่ิงพิมพห์ลาย ๆ ประเภทมาใชใ้นการด าเนินงาน 
เช่น ใบน าฝาก ใบถอน ธนบตัร เช็คธนาคาร ตัว๋แลกเงิน และหนงัสือเดินทาง 

5. บทบาทของส่ือส่ิงพิมพ์ในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก  ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีทาง
หา้งสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ ปลีกใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ ใบปิดโฆษณาต่างๆ ใบปลิว แผน่พบั 
จุลสาร 

ข้อดีของส่ือส่ิงพมิพ์  
1. มีเน้ือท่ีมีความหลากหลายเพียงพอท่ีจะใชบ้รรจุเน้ือหาสาระ ขอ้ความภาพต่างๆ ไดต้าม

ความมุ่งหมายของการประชาสัมพนัธ์  
2. ดึงดูดความสนใจ หรือความสะดวกในการหยบิใช ้ 
3. เขา้ถึงกลุ่มประชนชนเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อายกุารใชง้านนาน  
4. ให้ข่าวสารเน้ือหาสาระความรู้ ความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ืองดว้ยรูปแบบการน าเสนอ ต่างๆ 

กนั  
5. เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึง  
6. สามารถอ่านไดต้ามความสามารถของแต่ละบุคคลและสามารถน าติดตวัไปทุกหนแห่ง 
7. เหมาะส าหรับการอา้งอิงหรือทบทวน และส าหรับการผลิตเป็นจ านวนมาก สะดวก ใน

การแกไ้ข ปรับปรุงเน้ือหาใหม่ 
8. เป็นส่ือมีราคาถูก เม่ือผลิตคร้ังละจ านวนมากๆ คงทนและเก็บไดเ้ป็นเวลานาน 
ข้อเสียของส่ือส่ิงพมิพ์  
1. ถา้จะท าใหดี้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง 
2. ตอ้งอาศยัความสามารถในการอ่าน นัน่คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะตอ้งเป็นผูท่ี้อ่าน

ออกเขียนได ้
3. หากตอ้งการคุณภาพส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภาพดี ตอ้งใชต้น้ทุนท่ีสูง  
4. บางคร้ังตอ้งพิมพใ์หม่เพื่อปรับปรุงขอ้มูลท่ีลา้สมยั  
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5. ตอ้งอาศยัความสามารถในการอ่าน เพราะผูท่ี้ไม่รู้หนงัสือไม่สามารถอ่านใหเ้ขา้ใจได ้ 
2. ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (Electronics media) 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเกิดจากวิว ัฒนาการของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารโทรคมนาคม การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะออกมา 
ในลักษณะของส่ือประสม หรือมลัติมีเดีย (Multimedia) แสดงผลออกมาหลายรูปแบบตามท่ี
โปรแกรมไว ้เช่น มีเสียง เป็นภาพเคล่ือนไหว สามารถให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ ปัจจุบนัส่ือประเภทน้ี
มีหลายลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นซอฟแวร์ทางการศึกษาชนิดหน่ึง เป็นส่ือท่ีสามารถ ช่วย

ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และมีผลการตอบสนองได้รวดเร็วกว่าส่ือประเภทอ่ืน ยกเวน้ส่ือบุคคล 
ลกัษณะเป็นบทเรียนท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นตวัน าเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน ส่วนใหญ่มุ่ง ท่ี
จะให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเองเป็นหลกั มีการโตต้อบกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในแต่
ละบทเรียนจะมีตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและมีเสียงประกอบ  

2.2 ส่ือการเรียนการสอนบนเครือข่าย  
ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาได้ใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีรู้กนัในนาม 

อีเลิร์นน่ิง (E-learning) ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก การเรียน ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียน
ตลอดชีวิตท่ีสามารถเขา้ไปศึกษาหาความรู้ไดต้ลอดเวลา ส่ือการเรียนการสอนบนเครือข่ายมีการ
พฒันาหลายรูปแบบ เช่น 

1. MSU-Cyberclass เป็นระบบการจดัการเรียนการสอน (Learning Management System : 
LMS) รูปแบบหน่ึงท่ีอาจารยใ์ชจ้ดัการสอน โดยบรรจุเน้ือหา กิจกรรม แบบฝึกหดั การวดัผล ห้อง
สนทนา นิสิตสามารถ Login เขา้ไปเรียนได ้ในบางมหาวทิยาลยัมีการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จน
จบหลกัสูตรก็มี (http://cyberclass.msu.ac.th) 

2. บทเรียนบนเครือข่าย (Web based course) เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เวบ็เทคโนโลยี
เขา้มาช่วยในการผลิตและเผยแพร่บทเรียน ผูเ้รียนศึกษาไดใ้นระบบออนไลน์ หรือบนัทึกลงในแผน่ 
CD เพื่อน าไปศึกษาในสถานท่ีต่างๆ (http://wbc.msu.ac.th/wbc1/main_wbc.asp) 

3. วดิีทศัน์ตามสั่ง (Video On Demand) เป็นระบบบริการสัญญาณภาพหรือเสียงผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ผูใ้ชบ้ริการสามารถรับชมการสอนในรายวิชาหรือวีดิทศัน์ประกอบการสอน สารคดี 
และรายการต่างๆ ท่ีมหาวทิยาลยัจดัเตรียมไว ้(http://vod.msu.ac.th/default_vod.asp) 
 

 

 

http://cyberclass.msu.ac.th/
http://wbc.msu.ac.th/wbc1/main_wbc.asp
http://vod.msu.ac.th/default_vod.asp
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2.3 หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (Electronics Books) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ หนังสือหรือเอกสารท่ีถูกดัดแปลงอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถ

แสดงผลออกมาได้ โดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ผูอ่้านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พกพา หรือทางอินเทอร์เน็ตได ้ลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากหนงัสือฉบบัตีพิมพ ์คือ ความสะดวก
และรวดเร็วในการคน้หา และการท่ีผูอ่้านสามารถอ่านพร้อมๆ กนัได ้ 

2.4 วารสารอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronics Journals) 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง วารสารรูปแบบใหม่ท่ีมีการจดัเก็บ บนัทึก และเผยแพร่ใน

รูปของแฟ้มคอมพิวเตอร์ (ส่ือดิจิทลั) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเขา้ถึงหรือสืบคน้ไดโ้ดยการ
สั่งซ้ือหรือบอกรับเป็นสมาชิกจากฐานขอ้มูลออนไลน์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือจากฐานขอ้มูล
ซีดีรอม 

2.5 ฐานข้อมูล (Database) 
ฐานข้อมูล คือ มวลสารสนเทศท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั มกัจดัเก็บสะสมไวด้้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปของแฟ้มข้อมูล มีวตัถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้หลายๆ ด้าน โดย มี
ชุดค าสั่งระบบจดัการฐานขอ้มูล ท าหนา้ท่ีควบคุมการจดัการและการใชฐ้านขอ้มูล 

3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน หมายถึง บุคลากร บริเวณ สถานท่ีหรือศูนยร์วมความรู้ความเขา้ใจ 

และความช านาญ ท่ีโรงเรียนหรือหน่วยงานจดัใหเ้กิดการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ไดแ้ก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องศูนยว์ิชาการ ห้องปฏิบติัการต่างๆ 

สวนวิทยาศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สนามกีฬา โรงเรียนสามารถจดัแหล่ง
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ จดัเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้รูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงท่ีสามารถสนับสนุนให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตาม
อธัยาศยั สามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลาอย่างต่อเน่ืองทั้งยงัเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ดงันั้น โรงเรียนทุกโรงเรียนควรเห็นความส าคญัและประโยชน์ของแหล่ง การ
เรียนรู้ในโรงเรียนและจดัใหเ้หมาะสมกบัผลใชบ้ริการนั้น คือ ครู อาจารย ์ฯลฯ 

4. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติชุมชนและธรรมชาติ

เป็นขุมทรัพยม์หาศาล สามารถเรียนรู้จากชุมชนในเร่ืองต่างๆ มากมาย เช่นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน ประวติั ประเพณี พิธีกรรมของชุมชนแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วฒันธรรม 
งานอาชีพ45 

สุวทิย์ มูลค า และ อรทยั มูลค า ไดใ้หค้วามหมายแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหมายถึง 
1. สถาบนัของชุมชนท่ีมีอยูแ่ลว้ในวิถีชีวิตและการท ามาหากินในชุมชน เช่น วดั โบสถ์

วหิาร ตลาด ร้านขายของช า ลานนวดขา้ว ป่า หว้ย หนอง บึง เก็บเห็ด หาปลา เป็นตน้ 
2. สถานท่ีหรือสถาบนัท่ีรัฐและประชาชนจดัตั้งข้ึน เช่น อุทยานการศึกษาในวดั และชุมชน 

อุทยานประวติัศาสตร์ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ศูนยว์ฒันธรรม ศูนยศิ์ลปาชีพ ศูนยเ์ยาวชน ศูนย์
หตัถกรรมชุมชน หอสมุด ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑ์พื้นบา้นเก่ียวกบัสัตว ์
พืช ดิน หิน แร่ เป็นตน้ 

3. ส่ือเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นโรงเรียนและชุมชน เช่น วีดีทศัน์ ภาพสโลด์ โปรแกรมส าเร็จรูป 
ภาพยนตร์ หุ่นหรือโมเดลจ าลอง ของจริง เป็นตน้ 

4. ส่ือเอกสารส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนและชุมชน เช่น หนงัสือสารานุกรมวารสาร 
ต ารายาพื้นบา้น ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ภาพถ่าย เป็นตน้ 

5. บุคลากรผูท่ี้มีความรู้ดา้นต่างๆ ในชุมชน เช่น ผูน้ าทางศาสนา เกษตรกร ศิลปิน หมอ
พื้นบา้น ผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้46 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน คือ ทรัพยากรท่ีประกอบดว้ยส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาทั้งหมด รวมทั้งประสบการณ์ซ่ึงอาจไดรั้บจากชุมชนใดชุมชนหน่ึง หรือหลายชุมชน ท่ี
แวดลอ้มโรงเรียน ส่วนประกอบดงักล่าวไดแ้ก่ ธรรมชาติ ประชากรไร่นา โรงงานอุตสาหกรรม 
กลุ่มชุมชน องค์กร และสถาบนัต่างๆ ตลอดจนทั้งโครงสร้างและกระบวนการของสังคม และ
แนวโนม้แห่งการเปล่ียนแปลงของสังคม 

ประเภทของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีในทอ้งถ่ินสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ประเภทบุคคล ในแต่ละชุมชนจะประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความ

ถนดัพิเศษในสาขาต่างๆ อาชีพ ศาสนา วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้เป็น 2 
ประเภท คือ 

                                                 

 45กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ท้องถิ่นเพือ่จัดกระบวนการเรียนรู้, อา้งแลว้, หนา้ 26. 
 46สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า, 20วธีิจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และการเรียนรู้ โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง, ม.ป.พ., 2545, หนา้ 107. 
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1.1 วิทยากรในชุมชน ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีถ่ินฐานและประกอบอาชีพอยู่ในทอ้งถ่ินนั้นไดแ้ก่ 
ขา้ราชการ พอ่คา้ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ภิกษุสงฆ ์เป็นตน้ 

1.2 วิทยากรผูม้าเยือน หมายถึง ผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่แห่งอ่ืนท่ีมาเยี่ยมเยือนเป็นแขก ของ
โรงเรียน โดยการเชิญจากครูเป็นคร้ังคราวให้มาเป็นวิทยากรผูใ้ห้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่
ศึกษานิเทศก ์พฒันากร เจา้หนา้ท่ีอนามยั เจา้หนา้ท่ีปกครอง เป็นตน้ 

2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ซ่ึงครูสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอน ไดแ้ก่ แม่น ้าล าคลอง ทะเล ป่าไม ้ภูเขา เป็นตน้ 

3. ประเภทสังคม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสังคมสร้างข้ึนใชทุ้กประเภท เช่น เพื่อความรู้ ความ
เขา้ใจ ความสุขและความเพลิดเพลิน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ซ่ึงไดแ้ก่ วดั สมาคม 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา เป็น
ตน้ 

5. แหล่งเรียนรู้บุคคล 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล หรือกลุ่มคน หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นบุคคล

ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน บุคคลเหล่าน้ีส าคญัมาก เพราะมีความช านาญ
และความเช่ียวชาญ มีความส าเร็จในการประกอบอาชีพ บุคคลเหล่าน้ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ควร
น าเขา้มาช่วยให้ความรู้แก่บุคคลอ่ืน เช่น ปราชญท์อ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ครู อาจารย ์นกัวิทยาศาสตร์ 
นกัวิจยั ผูท้รงคุณวุฒิในสถาบนัอุดมศึกษา แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง 
พ่อแม่ พระภิกษุสงฆ ์ตลอดจนผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญในอาชีพแขนงต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน รวมทั้งสถานท่ี
ประกอบการ ร้านคา้ หน่วยงาน หรือองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ิน47 
 

2.6 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้

การก ากบั ดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

                                                 
47กรมวชิาการ, คู่มือการพฒันาส่ือการเรียนรู้, อา้งแลว้, หนา้ 46. 



55 
 

1. จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 

2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไป ของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษาและแจง้การจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานขา้งตน้ได้รับทราบ รวมทั้ง
ก ากบั ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4. ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูล สารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน 

การจดัการและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไป กบัองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะส านักงานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ภารกิจงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
1. กลุ่มอ านวยการ ประกอบดว้ย 

1.1 งานบริหารทัว่ไป 
1.2 งานประชาสัมพนัธ์ 
1.3 งานประสานงาน 
1.4 งานอาคารสถานท่ี 
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1.5 งานยานพาหนะ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย 

2.1 งานวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
2.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2.3 งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั 
2.4 งานพฒันาบุคลากร 
2.5 งานวนิยัและนิติกร 
2.6 งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. กลุ่มนโยบายและแผน ประกอบดว้ย 
3.1 งานขอ้มูลสารสนเทศ 
3.2 งานนโยบายและแผน 
3.3 งานวเิคราะห์งบประมาณ 
3.4 งานติดตามประเมินผลและรายงาน 
3.5 งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 
4.1 งานส่งเสริมการจดัการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษา 
4.3 งานส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
4.4 งานส่งเสริมสวสัดิการ สวสัดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา 
4.5 งานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
4.6 งานส่งเสริมกิจการพิเศษโรงเรียนเอกชน 

5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 
5.1 งานพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ 
5.2 งานวดัและประเมินผลการศึกษาการจดัการศึกษา 
5.3 งานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
5.4 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
5.5 งานส่งเสริมพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.6 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด

การศึกษาและนิเทศการศึกษา 
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 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
6.1 งานการเงิน 
6.2 งานบญัชี 
6.3 งานพสัดุ 

7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
7.1 งานส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชน 
7.2 งานส่งเสริมคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
7.3 งานส่งเสริมกิจการนกัเรียนโรงเรียนเอกชน 
7.4 งานส่งเสริมสวสัดิการ สวสัดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

8. หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย 
8.1 งานตรวจสอบการเงินและการบญัชี 
8.2 งานตรวจสอบการด าเนินงาน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นองคก์รในการส่งเสริม
สนบัสนุน ประสานทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมจดัการศึกษาอย่างทัว่ถึง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา มีจิตส านึกท่ีดีต่อการเป็นพลเมืองและพลโลก โดยเนน้คุณธรรมน าความรู้ 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาประวติัศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม
ไทยและท้องถ่ิน ก้าวน าเทคโนโลยีและบริหารการจดัโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีภารกิจหลัก
รับผิดชอบการจดัการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการศึกษาภาคบงัคบัในเขตพื้นท่ี รวม 6 อ าเภอ คือ 
อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอบ้านเหล่ือม อ าเภอคง อ าเภอสีดา อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอบวัลาย มี
สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 190 โรงเรียน จดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดบัประถมศึกษา จ านวน 130 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.42 สถานศึกษาท่ีจดั
การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 53 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
27.89 และสถานศึกษาเอกชน (เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ) 
จ านวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.68 
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2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สามารถ รอดส าราญ ไดว้จิยัเร่ือง การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการ

สอนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียนมี
การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม โดยน ากลุ่มแหล่งเรียนรู้ท่ี
เป็นส่ือสารสนเทศมาใชเ้ป็นอนัดบัสูงสุด รองลงมาทุกกลุ่มอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ แหล่งเรียนรู้ท่ี
เป็นบุคคล ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แนวความคิดหลกัปฏิบติัหรือเทคโนโลยี
ชาวบา้น แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิทยาการ การประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาเก่ียวกบัคติ ความคิด 
ความเช่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติตามล าดบั ส าหรับปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอนทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีเป็นปัญหาอนัดบัสูงสุด คือ 
ปัญหาดา้นงบประมาณ รองลงมา คือ ปัญหาดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นการจดัการ และดา้นบุคลากร
ตามล าดบั48 

ณรงค์ ก๋องแก้ว ไดว้จิยัเร่ือง การใชแ้หล่งวิทยากรทอ้งถ่ินในการพฒันาหลกัสูตร กลุ่มสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัล าพูน 
พบวา่ สภาพการใชแ้หล่งวิทยากรทอ้งถ่ินในการพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนใชแ้หล่งวิทยากรทอ้งถ่ิน 
คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และทรัพยากรทางสังคม ในการพฒันา
หลกัสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยลกัษณะท่ีด าเนินการมาก ไดแ้ก่ การปรับกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือจดักิจกรรมเสริมและการปรับปรุงหรือเลือกใชส่ื้อการเรียนสอนให้เหมาะสม 
ส่วนการจดัท าส่ือการเรียนการสอนข้ึนใหม่ มีการด าเนินการสอน อีกทั้งพบปัญหาการน าแหล่ง
วทิยาการทอ้งถ่ินมาใชพ้ฒันาหลกัสูตร49 

ส าลี เก็งทอง ได้วิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้กับ
คุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา 
เขตการศึกษา 5 พบวา่ 1) สภาพการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั กรม
สามญัศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางโดยดา้น การวางแผน 

                                                 

 48สามารถ รอดส าราญ, “การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2544, 122 หนา้. 
 49ณรงค์ ก๋องแก้ว, “การใช้แหล่งวิทยาการท้องถ่ินในการพฒันาหลักสูตรสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตของโรงเรียนประถมศึกษา  ส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัล าพูน”,
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2541, 98 หนา้. 



59 
 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการลงมือปฏิบติั ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขวาง
มาตรฐานและถือปฏิบติั และดา้นการตรวจสอบผล มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2) คุณลกัษณะการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ของนกัเรียน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5 โดย
ภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นมีความกระตือรือร้น และมีความสนใจ ท่ีจะ
เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ และรู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผล มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาตามล าดบั 
ได้แก่ ด้านสามารถสรุปประเด็นการเรียนรู้และประสบการณ์ด้วยตนเองได้อย่างถูกตอ้งและ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ดา้นสามารถเลือกใชว้ิธีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อพฒันา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองและดา้นมีนิสัยรักการอ่านและคน้ควา้หาความรู้ สามารถใช้ห้องสมุดแหล่ง
ความรู้หรือส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด และ 3) การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้
กบัคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั กรมสามญั
ศึกษา เขตการศึกษา 5 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0150 

สิริยุพา ศกุนตะเสถียร ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดันครปฐม 
ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารการใชแ้หล่งเรียนรู้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผนมีการปฏิบติัอยูใ่นอนัดบัสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นการด าเนินการ 
ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข และดา้นการตรวจสอบ เม่ือเปรียบเทียบการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการและหัวหน้าหมวดวิชามีความ
คิดเห็นแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ มีความ
คิดเห็นแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือจ าแนกตามท าเลท่ีตั้ง ของโรงเรียน 
พบวา่ มีความคิดเห็นแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ51 

วินัย ไพยารมณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในก่ิงอ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่ จากการวจิยัพบวา่ ในการจดัการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีการส่งเสริม ให้

                                                 

 50ส าลี เก็งทอง, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้กบัคุณลกัษณะ การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 
5,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง), 2544, 
168 หนา้. 
 51สิริยุพา ศกุนตะเสถียร, “การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดันครปฐม”,  วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม), 2545, 105 หนา้. 
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บุคลากรพฒันา และประสานกบัผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้และใชแ้หล่งการเรียนรู้ ใน
ชุมชน จดัอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ ท่ีพึ่ง
ประสงค์ จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาบุคลากร ให้ค่าตอบแทนวิทยากรทอ้งถ่ิน 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ในการใชแ้หล่งเรียนรู้ และสร้างความตระหนกั
ให้ผูป้กครองเห็นความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนหน่ึง
เห็นว่าส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัคือ วางแผนร่วมกบัชุมชนในการใช้บุคลากร การจดัท าท าเนียบวิทยากร 
หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดว้างแผน52 

สาวิตรี ชาตา ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการบริหารจดัการและดา้นบุคลากรและ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก สภาพการพฒันาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็นของนกัเรียนโดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัคือ ดา้นบุคลากรและการใหบ้ริการอาคารสถานท่ี และ
ดา้นงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ ์2) ปัญหาการพฒันาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็น ของครูผูส้อนและ
นกัเรียน พบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัคือ ดา้นงบประมาณ วสัดุ 
ครุภณัฑ์ ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นบุคลากรและการใชบ้ริการ 3) ขอ้เสนอแนะในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ คือ ดา้นงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ์ ควรขอรับการสนบัสนุนจากเอกชน สถาน
ประกอบการและส่วนราชการอ่ืน ตลอดจนให้ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมจดัหา
งบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ์ท่ีจ  าเป็น ดา้นอาคารสถานท่ี ควรให้มีสถานท่ีเฉพาะเป็นสัดส่วน สร้าง
บรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และดา้นบุคลากรและการใช้บริการ ควรมีบุคลากรประจ า ท่ีมี
เวลาและมีความรู้ ความช านาญ53 

สายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูนเขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนและด้านการด าเนินงานตามแผนมีการปฏิบติั ทุก

                                                 

 52วินยั ไพยารมณ์, “การจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในก่ิงอ าเภอดอยหล่อ จงัหวดั
เชียงใหม่”, การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่), 2547, 68 หนา้. 
 53สาวิตรี ชาตา, “การศึกษาสภาพการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น), 2546, 104 หนา้. 
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กิจกรรมปริมาณน้อยในทุกประเภทแหล่งเรียนรู้ ยกเวน้แหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดโรงเรียน/
ห้องสมุดกลุ่มสาระและแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องปฏิบติัการ ส่วนด้านการตรวจสอบทบทวน 
ติดตาม และการน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน มีการปฏิบติันอ้ยกวา่
การวางแผน และการด าเนินงานตามแผนในทุกกิจกรรม ยกเวน้แหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภณัฑ์ หอ
ศิลป์ และอุทยานการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยมากจนเกือบจะไม่มีในทุกรายการโดยภาพรวมแลว้
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ไดด้ าเนินการบริหารแหล่งเรียนรู้เชิงระบบ หรือมีการปฏิบติัไม่ครบวงจร คือ
ปฏิบติัเฉพาะส่วน ไม่มีการล าดบัขั้นตอนในการด าเนินงาน54 

ไพรัช วังช่วย ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการจดัการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทเก่ียวกบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียน
การสอนอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) บทบาทเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายส่งเสริม 
สนบัสนุนการจดัหา จดัสร้างหรือพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (2) บทบาทเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และประสบการณ์การจดัและการใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (3) 
บทบาทเก่ียวกบัการสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจาก การใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และ (4) บทบาทเก่ียวกบัการก ากบัติดตาม ดูแลและประเมินระบบ การ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เม่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามระดบัการศึกษา พบวา่ มีบทบาทเก่ียวกบัการใช้แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนในการ
จดัการเรียนการสอนในระดบัมากทั้ง 2 ระดบัการศึกษา และเม่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทในระดบัมากทั้ง 3 ขนาด55 

ศิริพร กองแก้ว ไดว้จิยัเร่ือง สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลจงัหวดั
ลพบุรี พบวา่ 1) โรงเรียนสังกดัเทศบาลจงัหวดัลพบุรี มีการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตาม
กระบวนการบริหารดว้ยวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ห้องเรียนห้องสมุด และ

                                                 

 54สายสุนีย  ์ แสงเข่ือนแกว้, “การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูน เขต 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2547, 110 หนา้. 
 55ไพรัช วงัช่วย, “บทบาทของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”, 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), 2548, 96 
หนา้. 
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ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ รองลงมา คือ สนามกีฬา ห้องศูนยว์ิชาการ สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์ 
สวนสุขภาพ และสวนสมุนไพร ตามล าดบั 2) สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลจงัหวดัลพบุรี ตามกระบวนการบริหารงานดว้ยวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) 
โดยภาพรวมมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีการปฏิบติังาน
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของการปฏิบติังาน คือ ขั้นการวางแผน รองลงมา 
ไดแ้ก่ ขั้นการด าเนินการ ขั้นการปรับปรุงแกไ้ข และขั้นการตรวจสอบ ตามล าดบั 3) ปัญหาการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวดัลพบุรีตามกระบวนการ
บริหารงานดว้ยวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) โดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อยและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น ขั้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ของปัญหาคือ 
ขั้นการตรวจสอบ ขั้นท่ีมีปัญหานอ้ย รองลงมาไดแ้ก่ ขั้นการวางแผน ขั้นการด าเนินการ และขั้นการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามล าดบั56 

กนก บุตรวงษ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอหนองสองห้อง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการจดั
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นวิชาการและดา้นสนบัสนุนและส่งเสริมวิชาการ อ าเภอ
หนองสองห้อง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการจดัแหล่งเรียนรู้ ในสถานศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 65.37 ไม่มีการจดัแหล่งเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 34.63 c]tปัญหาในการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบั ปานกลาง เรียง
ตามล าดบัคือ ดา้นการสนบัสนุนและส่งเสริมวิชาการ และดา้นวิชาการ 3) ความตอ้งการในการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดา้น มีความตอ้งการอยูใ่นระดบั
มาก เรียงล าดบัคือ ดา้นวชิาการ และดา้นสนบัสนุนและส่งเสริมวชิาการ57 

สนอง สีพาฤทธ์ิ  ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า การน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

                                                 

 56ศิริพร กองแกว้, “สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกดัเทศบาล 
จงัหวดัลพบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพ
สตรี), 2548, 105 หนา้. 
 57กนก บุตรวงษ,์ “การศึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอหนอง
สองห้อง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2548, 98 หนา้. 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ย คือ ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล และ
ดา้นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ส่วนการเปรียบเทียบการน าแหล่งเรียนรู้มาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ระหวา่ง
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมมีการน าแหล่งเรียนรู้มาใชแ้ตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีการน าแหล่งเรียนรู้มาใชแ้ตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0558 

มีศักดิ์ แสงศิลา ได้วิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และ
ครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและ นอก
หอ้งสมุดโรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น และมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กนั ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด เห็นวา่ โรงเรียนประถมศึกษามีสภาพและปัญหา การบริหาร
แหล่งเรียนรู้ในหอ้งสมุดและนอกหอ้งสมุดโรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและราย
ดา้น และเม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและนอกห้องสมุดโรงเรียนแตกต่างกนั และเห็น
วา่ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดดา้นงบประมาณ และนอกห้องสมุด ดา้นการบริการ
และกิจกรรมแตกต่าง และครูผูส้อนทั้ง 3 ขนาดเห็นวา่ โรงเรียนประถมศึกษามีสภาพและปัญหาการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและนอกห้องสมุดโรงเรียน อยู่ในระดบัปานกลางทั้งโดยภาพรวม
และรายดา้น และเม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม พบวา่ ครูผูส้อนทั้ง 3 ขนาด มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในหอ้งสมุดและนอกหอ้งสมุดโรงเรียนแตกต่างกนั แต่เห็นวา่
ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดดา้นอาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ์ และส่ิงแวดลอ้ม และ
ดา้นงบประมาณ แตกต่างกนั ส าหรับปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้นอกห้องสมุด ไม่แตกต่าง59  

                                                 

 58สนอง สีพาฤทธ์ิ, “การศึกษาการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุ-
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2548, 86 หนา้. 
 59มีศกัด์ิ แสงศิลา, “สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี), 2549, 128 หนา้. 
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ศิริพร จิตอารีย์  ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั มีการจดัการแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง แต่ผูป้กครองไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการ
จดัแหล่งเรียนรู้และไม่แน่ใจวา่มีขอ้มูลสารสนเทศในการเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งเพียงพอ ส าหรับ
ปัญหาท่ีพบคือ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัแหล่งเรียนรู้ นกัเรียนไม่เห็น
คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีคบัแคบและไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนส่ือมีไม่เพียงพอใน
ขณะท่ีขอ้เสนอแนะ นั้นพบวา่ควรแกไ้ขปัญหาท่ีพบอยา่งเป็นรูปธรรม60 

อรรถพล เชาว์ประยูร  ไดว้จิยัเร่ือง สภาพปัญหา และแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ สภาพการบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ ซ่ึงครูเป็นผูก้  าหนดโดยอา้งอิงจาก
หลกัสูตรแกนกลาง ปัญหาในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้คือไม่ไดด้ าเนินการจดัท าแผนการใช้
แหล่งเรียนรู้ตามหลกัสูตร และแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้คือ การวางแผนตอ้งมี
การก าหนดแหล่งเรียนรู้ลงไปในหลกัสูตรสถานศึกษา โดยวิเคราะห์อา้งอิงสาระการเรียนรู้ จาก
หลกัสูตรแกนกลาง การปฏิบติัตามแผนงานควรมีการศึกษาให้เขา้ใจถึงความหมาย  ความส าคญั 
บทบาทหนา้ท่ีของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งก่อน ท่ีจะไปใชเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ การ
ประเมินผลควรใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายในการประเมินและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ การแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง ครูควรน าปัญหาท่ีพบในการใชแ้หล่งเรียนรู้แต่ละคร้ังมาปรับปรุงการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
และการจดัท าแผนในคร้ังต่อไปควรมีการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กสร้าง
องคค์วามรู้ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด61 

เบญจวรรณ ระตา ได้วิจยัเร่ือง การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน ของ
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี การใช้แหล่งเรียนรู้ ในการ
เรียนการสอน บุคลากร สถานท่ีและกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ใน
โรงเรียนทุกคน ไดด้ าเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ โดยร่วมกนัก าหนดนโยบาย วางแผนการใช้แหล่ง

                                                 

 60 ศิริพร จิตอารีย,์ “การจดัการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่”, 
การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่), 2549, 
96 หนา้.  
 61อรรถพล เชาวป์ระยรู, “แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2549, 132 หนา้. 
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เรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารใชแ้หล่งเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการเรียนการสอน และประเมินผลเก่ียวกบัการใช้
แหล่งเรียนรู้โดยใชแ้บบส ารวจความพึงพอใจ แบบสัมภาษณ์ และสังเกตการมีส่วนร่วมของนกัเรียน 
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนกบัการใชแ้หล่งเรียนรู้ คือ งบประมาณมีไม่เพียงพอ เวลาท่ีใชศึ้กษาหาความรู้ 
มีนอ้ย และสถานท่ีคบัแคบไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน62 

ศศิธร ภิรมย์นภา ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียนใน
อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการศึกษาทั้ง
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีการ
ด าเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการปรับปรุงพฒันาการใชแ้หล่งเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0563 

มงคล พลภูมี  ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพการด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม ดา้นการพฒันากิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ ดา้นการพฒันาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการจดัและใช้แหล่งเรียนรู้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดสถานศึกษา และต าแหน่งของบุคลากรต่อการ
ด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 

                                                 

 62เบญจวรรณ ระตา, “การใชแ้หล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล
ดอกเงินจงัหวดัเชียงใหม่”, การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2550, 124 หนา้.  
 63ศศิธร ภิรมยน์ภา, “การศึกษาสภาพการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี), 2550, 108 หนา้. 
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ทั้งโดยรวมและรายดา้น เม่ือพิจารณาจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ทั้งโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0564 

ภัทรานิษฐ์ บุญส่ง ไดว้ิจยัเร่ือง รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 
ผลการวจิยัพบวา่ มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) คติ ความคิด ความเช่ือ 
2) ศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 3) การประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน และ 4) 
เทคโนโลยีท่ีชาวบา้นน ามาใชใ้นชุมชน มีรูปแบบการใชแ้หล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 5 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษาและปราชญช์าวบา้นร่วมจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2) สถานศึกษาเชิญปราชญ์
ชาวบา้นเขา้มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) สถานศึกษาน านกัเรียนไปยงัแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และ 4) สถานศึกษาด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูเป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้65 

วรจักร ใจแกล้ว ได้วิจยัเร่ือง ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบสภาพ 
การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0566  

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ การใชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนมีความ
จ าเป็นต่อการเรียนการสอนอีกทั้งบุคลากรในโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง
และชุมชนไดเ้ห็นความส าคญัของการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน แมจ้ะมีปัญหาในเร่ือง

                                                 

 64มงคล พลภูมี, “สภาพการด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม), 2551, 118 หนา้. 
 65ภทัรานิษฐ์ บุญส่ง, “รูปแบบการใชแ้หล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี), 2552, 90 หนา้. 
 66วรจักร ใจแกล้ว, “การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี), 2554, 86 หนา้. 
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งบประมาณ ความไม่สะดวกในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีห่างไกล แต่ก็ไดพ้ยายามท่ีจะน า
แหล่งเรียนรู้มาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถ
สร้างองคค์วามรู้จากปฏิบติัจริงท่ีก่อใหเ้กิดทกัษะดว้ยตนเอง 
 

2.8 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร ต าราเก่ียวกบัการใช้แหล่งเรียนรู้ของส านักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
ในการวจิยั ดงัน้ี 
 
     ตัวแปรต้น                                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  
จ านวน 5 ด้าน คือ 

1. แหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์
2. แหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
4. แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
5. แหล่งเรียนรู้บุคคล 

1. สถานภาพ 

    1.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    1.2  ครูผูส้อน 
2. ขนาดของโรงเรียน 

    2.1  ขนาดเล็ก 

    2.2  ขนาดกลาง 
    2.3  ขนาดใหญ่ 



 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงผู ้วิจ ัยจะได้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับวิธีวิจัย และขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย 
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2556 
รวมประชากรทั้งส้ิน จ านวน 2,411 คน  

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 56 คน และครูผูส้อน 
จ านวน 221 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 277 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบก าหนดสัดส่วน ดงั
รายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 
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ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน 
 

ขนำดโรงเรียน 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม 
ผู้บริหำร 

สถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน รวม 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

98 
78 
14 

784 
1,123 
314 

882 
1,201 
328 

29 
23 
4 

78 
112 
31 

107 
135 
35 

รวม 190 2,221 2,411 56 221 277 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนโดยอาศยัแนวคิด

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามาเป็นพื้นฐานโดยมีรายละเอียด
แบ่งเป็น 3 ตอน1 ดงัน้ี  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูผูส้อน แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนใน 5 ดา้น ได้แก่ 1) ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์ 2) ดา้นแหล่ง
เรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3) ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 4) ด้านแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และ 5) 
ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล โดยมีลกัษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) มีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั และมีเกณฑก์ารใหค้่าดงัน้ี คือ2 

5  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัมาก  
3  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ย 

                                                 

 1ประคอง  กรรณสูต ,  สถิติ เพื่ อกำรวิ จั ยทำงพฤติกรรมศำสต ร์ ,  พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  3 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542), หนา้ 63.  

2ส าเริง  จนัทรสุวรรณ และสุวรรณ บวัทวน, ระเบียบวธีิวจัิยทำงสังคมศำสตร์, (ขอนแก่น : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2547), หนา้ 148-152. 
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1  หมายถึง  มีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

การบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและแนวทางแกไ้ขปัญหาเพื่อประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูล
และอภิปรายผล 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื  
การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศึ้กษาได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน

ด าเนินการดงัน้ี  
1. ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ก าหนดกรอบเน้ือหาของแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวิจยั 
3. สร้างแบบสอบถามและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแล้วน าแบบสอบถามปรึกษา

อาจารย์ ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม เพื่อตรวจสอบเน้ือหา และ
ปรับปรุงเพื่อใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงค ์

4. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของขอ้ค าถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา ขอ้
ค าถามโดยการหาดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-Objective 
Congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีโดยรวมเท่ากบั 1.00 ส่วนค่า 
IOC ของรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 แสดงให้เห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัมี
ค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สรุปไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา 

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
แลว้น าเสนออาจารยค์วบคุมสารนิพนธ์ พิจารณาเสนอแนะอีกคร้ังหน่ึง 

6. ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(Try-out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน  

7. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้น
และโดยรวม ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.96 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.95-0.96 โดยเกณฑ์
ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหวา่ง 0.60-1.00 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าวมี
ค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม 
 

ด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) 

1. ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์ 0.96 
2. ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 0.96 
3. ดา้นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 0.95 
4. ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 0.95 
5. ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล 0.96 

รวม 0.96 
 

8. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
9. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัต่อไป 
ส าหรับการแปลผลของแบบสอบถามผูว้ิจยัไดใ้ช้เกณฑ์การตดัสินผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต ตามเกณฑ์จุดศูนยก์ลาง (Midpoint) ของช่วงระดบัคะแนน 
(Class Interval) แปลขอ้มูลโดยใชเ้กณฑจุ์ดศูนยก์ลางของ บุญชม ศรีสะอาด ดงัน้ี 

4.51-5.00 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติันอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง  ระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด3 

 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ถึง

ผูอ้  านวยการโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ผูว้จิยัน าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

                                                 

 3บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 
2545), หนา้ 99.  
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นครราชสีมา เขต 6 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพร้อมแบบสอบถามจ านวน 
277 ชุด ไปด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 

3. รวบรวมแบบสอบถามคืนแลว้ด าเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ 
ของแบบสอบถามแลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 
2. วิเคราะห์สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูผูส้อน โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ  าแนกตามสถานภาพ โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) 

4. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเ ก่ียวกบั
สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน โดย
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) แบบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบวา่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วธีิการ ของเชฟเฟ่ (Scheffé method)  
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)4 ค่าเฉล่ีย 

(Mean)5 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)6 ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test)7 และการทดสอบ

ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way ANOVA) และเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ผูว้จิยัจะมีการทดสอบเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé's method) 
 

                                                 
4นิภา  เมธธาวชียั, วทิยำกำรวจัิย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏัธนบุรี, 2543), หนา้ 128. 
5ส่งศรี  ชมพวูงศ,์ กำรวจัิย, (นครศรีธรรมราช : มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช, 2547), 

หนา้ 54. 
6ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริ

ยาสาส์น, 2540), หนา้ 53. 
7นิภา  เมธธาวชียั, วทิยำกำรวจัิย, อา้งแลว้, หนา้ 238. 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตามตวัแปรอิสระ 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม จากประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 277 คน ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ในส่วนของการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลมาแสดงตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
n  แทน ค่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน การแจกแจงแบบที (t-distribution)  
F  แทน จากการแจกแจงแบบเอฟ (F- distribution) 
SS  แทน ค่าผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Sum of squares)   
df   แทน ค่าชั้นความอิสระ (Degrees of freedom)  
MS  แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of squares) 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเร่ืองน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ  านวน 
227 คน ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไป คือ สถานภาพ และขนาดของโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงั
ตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

 

  จากตารางท่ี 4.1 พบว่า บุคลากรในสถานศึกษากลุ่มตวัอย่าง 277 คน เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพพบวา่ เป็นผูบ้ริหารจ านวน 56 คน (ร้อยละ 20.20) เป็นครูผูส้อน จ านวน 221 คน (ร้อยละ 
79.80) และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ขนาดเล็ก จ  านวน 107 คน (ร้อยละ 38.63) ขนาด
กลาง จ านวน 175 คน (ร้อยละ 48.74) และขนาดใหญ่ จ านวน 35 คน (ร้อยละ 12.63) 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ 
โดยรวมและรายข้อ ดังแสดงในตารางที ่4.2  

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1.สถานภาพ   
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 56 20.20 
 1.2 ครูผูส้อน 221 79.80 
2. ขนาดโรงเรียน   
 2.1 ขนาดเล็ก 107 38.63 
 2.2 ขนาดกลาง 135 48.74 
 2.3 ขนาดใหญ่ 35 12.63 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือ
ส่ิงพมิพ์ 

 

ที่ ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพมิพ์   S.D. แปลผล 
  1. มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้หนงัสือเรียนของกรม

วชิาการ 
3.29 0.71 ปานกลาง 

  2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้หนังสือเรียนของ
ส านกัพิมพอ่ื์น 

2.62 0.55 ปานกลาง 

3. มีการใช้หนังสืออ้างอิง  เ ช่นสารานุกรมไทย 
พจนานุกรม และต าราอา้งอิงอ่ืนๆ ท่ีเป็นภาษาไทย 

3.24 0.87 ปานกลาง 

4. มีการใช้หนังสืออ้างอิงหรือต าราอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ภาษาต่างประเทศ เช่น Dictionary Encyclopedia 

2.86 0.78 ปานกลาง 

5. มีการใช้หนงัสืออ่านประกอบท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบติัการ
ต่างๆ ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.85 0.92 ปานกลาง 

6. มีการใชห้นงัสืออ่านประกอบจากห้องสมุดโรงเรียนใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.93 0.92 ปานกลาง 

7. มีการอ่านวารสาร นิตยสาร ท่ีเป็นสารคดีหรือบนัเทิงคดี 
ในหอ้งสมุดโรงเรียน 

2.87 0.73 ปานกลาง 

8. มีการอ่านวารสาร นิตยสาร ท่ีเป็นสารคดีหรือบนัเทิงคดี 
ท่ีจดัหามาเอง 

3.05 0.97 ปานกลาง 

9. มีการอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัในห้องสมุดโรงเรียนเป็น
ประจ าทุกวนั 

3.25 0.80 ปานกลาง 

10. 
 

มีการอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีจดัหามาเองเป็นประจ า
ทุกวนั 

3.06 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.82 ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (  3.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใชห้นงัสือเรียนของกรมวชิาการ (  3.29) รองลงมาคือ มีการอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัใน
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ห้องสมุดโรงเรียนเป็นประจ าทุกวนั (  3.25) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีใช้หนังสือเรียนของส านักพิมพ์อ่ืน (  2.62) และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
บริหารงานแหล่งเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี ควรมีการจัดหาหนังสือใหม่ๆ ใน
หอ้งสมุดโรงเรียนท่ีตรงกบัความสนใจของนกัเรียนอยูเ่สมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 28) 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ จ าแนก
ตามสถานภาพ โดยใช้วธีิทดสอบค่าท ี(t-test) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.3 
 
ตารางที ่4.3   ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือ
ส่ิงพมิพ์ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 

ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพมิพ์ 56 2.93 0.40 221 3.02 0.50 1.29 0.19 
  

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์จ าแนก
ตามสถานภาพไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนโดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One –way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.4 
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ตารางที ่4.4   ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
ส่ิงพมิพ์ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ด้าน
แหล่ง

เรียนรู้ส่ือ
ส่ิงพมิพ์ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.02 3.00 2.96 ระหวา่งกลุ่ม 2 0.92 0.46 

0.19 0.82 ภายในกลุ่ม 274 65.09 0.23 

รวม 276 65.18  
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 

4.3.2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

1. สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมและรายข้อ 
ดังแสดงในตารางที ่4.5 
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ตารางที ่4.5   ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์  

 

ที่ ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   S.D. แปลผล 
1. มีการศึกษาหาความรู้ เพิ่ม เ ติมจากอินเตอร์เน็ตในศูนย์

คอมพิวเตอร์หรือศูนยอิ์นเตอร์เน็ตในโรงเรียนอยูเ่สมอ 
3.29 0.92 ปานกลาง 

2. มีการใชโ้ปรแกรม tell me more ในการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

2.98 0.85 ปานกลาง 

3. มีการใช้โปรแกรม crocodile ในการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

3.11 0.88 ปานกลาง 

4. มีการใช้โปรแกรม skate pat ในการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  

3.13 0.91 ปานกลาง 

5. มีการใช้โปรแกรม pro desk top ในการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์  

3.14 0.95 ปานกลาง 

6. มีการใช้โปรแกรม moodle ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ  

3.12 0.97 ปานกลาง 

7. มีการใชโ้ปรแกรม Student term 44 ในการวดัและประเมินผล
การเรียน  

3.14 0.91 ปานกลาง 

8. มีการใช้อุปกรณ์over head และ projector ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหอ้งเรียน  

3.18 0.90 ปานกลาง 

9. มีการใชส่ื้อการสอนจาก วีดีทศัน์ ซีดีรอม ประกอบการเรียน
การสอนในหอ้งเรียน  

3.28 0.95 ปานกลาง 

10. มีการใช้รายการสอนจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวงัไกลกงัวล อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  

3.23 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.90 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
จากอินเตอร์เน็ตในศูนย์คอมพิวเตอร์หรือศูนย์อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนอยู่เสมอ (  3.29) 
รองลงมาคือ มีการใช้ส่ือการสอนจาก วีดีทศัน์ ซีดีรอม ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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(  3.28) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการใชโ้ปรแกรม Tell me more ในการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (  2.98) และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี ควรมีการอบรมการใช้โปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ใหก้บัครูผูส้อนและบุคลากรอยูเ่สมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 35) 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้วธีิทดสอบค่าท ี(t-test) ผลการวเิคราะห์ ดังตารางที ่4.6 

 
ตารางที ่4.6   ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 

ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 56 3.08 0.51 221 3.81 0.53 1.25 0.21 
     

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One –way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.7 
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ตารางที ่4.7   ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ด้านแหล่ง
เรียนรู้ส่ือ

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.13 3.18 3.17 ระหวา่งกลุ่ม 2 0.159 0.79 

0.27 0.75 ภายในกลุ่ม 274 78.98 0.28 

รวม 276 79.14  
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ  าแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 

4.3.3 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน 

1. สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ด้านแหล่งเรียนรู้ ใน
โรงเรียน โดยรวมและรายข้อ ดังแสดงในตารางที ่4.8 
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ตารางที ่4.8   สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ด้านแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

 

ที่ ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   S.D. แปลผล 
1. มีใชบ้ริการห้องสมุดโรงเรียนในการอ่านหนงัสือ คน้ควา้ 

หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
3.50 0.96 ปานกลาง 

2. มีการใชห้อ้งปฏิบติัการ หรือมุมหนงัสือท่ีมีอยูใ่นห้องกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ในเวลาวา่ง  

3.30 1.04 ปานกลาง 

3. มีการใช้ห้องแนะแนวในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา
ต่อ การเลือกประกอบอาชีพ 

3.31 0.85 ปานกลาง 

4. มีการใชส้นามกีฬาในการฝึกซอ้ม แข่งขนั หรือท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

3.35 0.94 ปานกลาง 

5. มีการใช้หอประชุมในการท ากิจกรรมต่างๆ  เช่น 
นิทรรศการทางวชิาการหรือกิจกรรมนนัทนาการ 

3.26 0.97 ปานกลาง 

6. มีการศึกษาหาความรู้จากส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียน 
เช่น จากโครงการตน้ไมพ้ดูได ้

3.03 
 

1.01 ปานกลาง 

7. มีการใชส้วนสมุนไพร หรือสวนวรรณคดี ในการศึกษาหา
ความรู้เร่ืองพนัธ์ุไมช้นิดต่างๆ  

3.02 0.80 ปานกลาง 

8. มีการใชห้้องพระ หรือห้องจริยธรรมในการฝึกสมาธิ หรือ
ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธศาสนา 

3.04 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.94 ปานกลาง 
   

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนใน
การอ่านหนงัสือ คน้ควา้ หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั (  3.50) รองลงมาคือ มีการใช้
สนามกีฬาในการฝึกซ้อม แข่งขนั หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (  3.35) ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีการใชส้วนสมุนไพร หรือสวนวรรณคดี ในการศึกษาหาความรู้เร่ืองพนัธ์ุ
ไมช้นิดต่างๆ (  3.06) และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี สถานศึกษาควรส่งเสริม
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ใหมี้กระบวนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยจดัอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 22) 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนก
ตามสถานภาพโดยใช้วธีิทดสอบค่าท ี(t-test) ผลการวเิคราะห์ ดังตารางที ่4.9 

 
ตารางที ่4.9  ผลการเปรียบเทยีบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ ใน
โรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 

ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 56 3.20 0.52 221 3.23 0.57 0.39 0.69 
     

  จากตารางท่ี 4.9 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนก
ตามสถานภาพไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนโดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One –way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.10 
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ตารางที ่4.10   ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่ง
เรียนรู้ ในโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ด้าน
แหล่ง

เรียนรู้ใน
โรงเรียน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.12 3.28 3.34 ระหวา่งกลุ่ม 2 1.91 0.96 

3.07 0.07 ภายในกลุ่ม 274 85.45 0.31 

รวม 276 87.36  
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 

4.3.4 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

1. สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยรวมและรายข้อ ดัง
แสดงในตารางที ่4.11 
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ตารางที ่4. 11   ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ ใน
ท้องถิ่น 

 

ที่ ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   S.D. แปลผล 
1. มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเพื่อท าการศึกษาส ารวจ

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
3.04 1.03 ปานกลาง 

2. มีการน าทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พนัธ์ุไม ้ดิน หิน สัตว ์
มาเป็นส่ือส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน  

3.06 1.05 ปานกลาง 

3. มี ก า ร ศึกษาหาความ รู้ จ ากวัฒนธรรมประ เพ ณี 
การละเล่นในทอ้งถ่ิน เช่น บุญบั้งไฟ ประเพณี
สงกรานต ์ฯลฯ 

2.89 1.06 ปานกลาง 

4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทอ้งถ่ินหรือชุมชนจดัข้ึน เช่น 
ร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีต่างๆ  

3.10 1.08 ปานกลาง 

5. เข้าร่วมปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาท่ีวดัในท้องถ่ินใน
โอกาสต่างๆ  

3.05 1.01 ปานกลาง 

6. มีการใช้บริการหนังสือจากห้องสมุดประชาชนหรือ
ศูนย ์การเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  

3.09 1.03 ปานกลาง 

7. มีการใชบ้ริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น การท า
บตัรประชาชน การติดต่อเก่ียวกบัทะเบียนบา้น  

3.02 1.01 ปานกลาง 

8. มีการจดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ เนตรนารี 
และยวุกาชาดตามสวนสาธารณะหรือป่าในชุมชน  

3.14 0.99 ปานกลาง 

9. มีการจดักิจกรรมศึกษาแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
เช่น วดั โบสถ ์พิพิธภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน 

3.19 1.00 ปานกลาง 

 รวม 3.06 1.02 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีการจดักิจกรรมศึกษาแหล่ง
โบราณสถาน โบราณวตัถุ เช่น วดั โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน (  3.19) รองลงมาคือ มีการจดั
กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดตามสวนสาธารณะหรือป่าในชุมชน 
(  3.14) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการศึกษาหาความรู้จากวฒันธรรมประเพณี การละเล่น
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ในทอ้งถ่ิน เช่น บุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ (  2.89) และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6  ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด  มี
ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี ควรน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท่ีส าคัญในท้องถ่ินอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรมของตนเอง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 25) 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จ าแนก
ตามสถานภาพ โดยใช้วธีิทดสอบค่าท ี(t-test) ผลการวเิคราะห์ ดังตารางที ่4.12 

 
ตารางที ่4.12  ผลการเปรียบเทยีบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ ใน
ท้องถิ่น จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 

ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 56 2.85 0.26 221 2.83 0.30 0.59 0.55 
     

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน จ าแนก
ตามสถานภาพไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนโดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One –way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.13 
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ตารางที ่4.13   ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ด้าน
แหล่ง

เรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

2.81 2.80 3.03 ระหวา่งกลุ่ม 2 1.66 0.83 

9.79* 0.00 ภายในกลุ่ม 274 23.29 0.08 

รวม 276 24.95  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe´) ดงัในตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.14 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน ขนาดเลก็ 
(  2.81) 

ขนาดกลาง 
(  2.80) 

ขนาดใหญ่ 
(  3.03) 

ขนาดเลก็ (  2.81) - 0.01  0.22* 
ขนาดกลาง  (  2.80)   -  0.23* 
ขนาดใหญ่  (  3.03)   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ การเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ใน
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ทอ้งถ่ิน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้สูงกวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 

4.3.5 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

1. สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล โดยรวมและรายข้อ ดังแสดง ใน
ตารางที ่4.15 
 
ตารางที ่4. 15   ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้
บุคคล 

 

ที่ ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล   S.D. แปลผล 
1. ครูในโรงเรียนเป็นผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ และอบรม สั่งสอน

นกัเรียนในทุกเร่ือง 
2.82 0.87 ปานกลาง 

2. นิมนต์พระสงฆ์มาอบรมธรรมะให้กับนักเรียนเน่ืองในวนั
ส าคญัทางพุทธศาสนา และกิจกรรมเก่ียวกับการพฒันา
คุณธรรมผูเ้รียน 

2.68 0.59 ปานกลาง 

3. มีการเชิญอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรในการ
อบรม เพื่อพฒันาครูและนกัเรียนในโรงเรียน  

2.85 0.69 ปานกลาง 

4. เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลหรือสาธารณสุข  มาให้ความรู้
เก่ียวกบัสุขภาพและส่ิงเสพติด  

2.90 0.71 ปานกลาง 

5. วิทยากรท้องถ่ินมาให้ความรู้กับนักเรียน เก่ียวกับดนตรี
พื้นบา้นหรือเร่ืองอ่ืนๆ  

2.82 0.79 ปานกลาง 

6. ปราชญช์าวบา้นมาให้ความรู้เก่ียวกบัประเพณี ความเช่ือ การ
สืบสานวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

2.86 0.69 ปานกลาง 
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ตารางที ่4. 15   ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้
บุคคล (ต่อ) 

 

ที่ ด้านการส่งต่อนักเรียน   S.D. แปลผล 
7. มีบุคลากรจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน มาแนะแนว ด้าน

การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และการประกอบอาชีพ 
2.98 0.57 ปานกลาง 

8. มีผูน้  าชุมชนมาให้ความรู้และส่งเสริม สนบัสนุนโครงการ
ท่ีสร้างสรรค ์เช่น โครงการธนาคารขยะ 

2.74 0.74 ปานกลาง 

รวม 2.83 0.70 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคลโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีบุคลากรจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน มา
แนะแนว ด้านการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และการประกอบอาชีพ (  2.98) รองลงมาคือ 
เจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลหรือสาธารณสุข มาให้ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพและส่ิงเสพติด (  2.90) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ นิมนต์พระสงฆ์มาอบรมธรรมะให้กบันักเรียนเน่ืองในวนัส าคญั
ทางพุทธศาสนา และกิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรมผูเ้รียน (  2.68) และจากขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรเชิญผูท่ี้ประสพความส าเร็จในดา้นอาชีพ ธุรกิจ หนา้ท่ีการงาน และ
ดา้นการศึกษา มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหก้บันกัเรียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 37) 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล จ าแนกตาม
สถานภาพโดยใช้วธีิทดสอบค่าท ี(t-test) ผลการวเิคราะห์ ดังตารางที ่4.16 
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ตารางที ่4.16  ผลการเปรียบเทยีบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้
บุคคล จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารแหล่งเรียนรู้ 

ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล 56 2.77 0.13 221 2.70 0.22 2.34 0.20 
     

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล จ าแนกตาม
สถานภาพไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาโดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One –way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดังตารางที ่4.17 

 
ตารางที ่4.17   ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่ง
เรียนรู้บุคคล จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ด้าน
แหล่ง
เรียนรู้
บุคคล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
โรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

2.73 2.66 2.86 ระหวา่งกลุ่ม 2 1.13 0.56 

15.04* 0.00 ภายในกลุ่ม 274 10.34 0.04 

รวม 276 11.47  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่าง 
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe´) ดงัในตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18 ผลการทดสอบรายคู่เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน ขนาดเลก็ 
(  2.73) 

ขนาดกลาง 
(  2.66) 

ขนาดใหญ่ 
(  2.86) 

ขนาดเลก็ (  2.73) - 0.07* 0.13* 
ขนาดกลาง (  2.66)  - 0.20* 
ขนาดใหญ่ (  2.86)   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ การเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้สูงกวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นวิจยัเชิงส ารวจโดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน  

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั โดยได้ตั้ งสมมุติฐานของการวิจยัว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้แตกต่างกนั และบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดโรงเรียน
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แตกต่างกนั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2556 รวม
ประชากรทั้งส้ิน จ านวน 2,411 คน ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 277 คน โดยใชต้ารางเครจซ่ีและมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) และไดม้าโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่ายแบบก าหนดสัดส่วน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ใช้สถิติบรรยาย
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิงได้แก่การทดสอบค่าที (t-test) การ
ทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ ของเชฟเฟ่ (Scheffé's 
method) โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึง
สามารถสรุปผลการวจิยั ตาม ขอ้คน้พบ (fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั  
5.2 อภิปรายผลการวจิยั  
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็นครูผูส้อน จ านวน 221 

คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 และรองลงมาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 
และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยูใ่นโรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 48.74 รองลงมา คือ ขนาดเล็ก จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 38.63 
และขนาดใหญ่ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63 

5.1.2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

จากการศึกษา พบว่าด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปาน
กลาง (  3.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีใช้หนงัสือเรียนของกรมวิชาการ (  3.29) รองลงมาคือ มีการอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนั 
ในหอ้งสมุดโรงเรียนเป็นประจ าทุกวนั (  3.25) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีใช้หนงัสือเรียนของส านกัพิมพ์อ่ืน (  2.62) และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั การ
บริหารงานแหล่งเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 แหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี ควรมีการจัดหาหนังสือใหม่ๆ ใน
หอ้งสมุดโรงเรียนท่ีตรงกบัความสนใจของนกัเรียนอยูเ่สมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 28) 

สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์จ าแนกตามสถานภาพ และ
ขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 

5.1.3 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

จากการศึกษา พบว่า ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
จากอินเตอร์เน็ตในศูนย์คอมพิวเตอร์หรือศูนย์อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนอยู่เสมอ (  3.29) 
รองลงมาคือ มีการใช้ส่ือการสอนจาก วีดีทศัน์ ซีดีรอม ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน 
(  3.28) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการใชโ้ปรแกรม tell me more ในการเรียนการสอน
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ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (  2.98) และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี ควรมีการอบรมการใช้โปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ใหก้บัครูผูส้อนและบุคลากรอยูเ่สมอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 35) 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดโรงเรียนพบวา่ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนในโรงเรียน และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

จากการศึกษา พบว่าด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนใน
การอ่านหนงัสือ คน้ควา้ หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั (  3.50) รองลงมาคือ มีการใช้
สนามกีฬาในการฝึกซ้อม แข่งขนั หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (  3.35) ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีการใชส้วนสมุนไพร หรือสวนวรรณคดี ในการศึกษาหาความรู้เร่ืองพนัธ์ุ
ไมช้นิดต่างๆ (  3.06) และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี สถานศึกษาควรส่งเสริม
ให้มีกระบวนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยจดัอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ผูเ้รียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 22) 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดโรงเรียนพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

จากการศึกษา พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่า เฉล่ียสูงสุด ได้แก่  มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง
โบราณสถาน โบราณวตัถุ เช่น วดั โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน (  3.19) รองลงมาคือ มีการจดั
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กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดตามสวนสาธารณะหรือป่าในชุมชน 
(  3.14) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการศึกษาหาความรู้จากวฒันธรรมประเพณี การละเล่น
ในทอ้งถ่ิน เช่น บุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ (  2.89) และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6  ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด  มี
ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี ควรน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท่ีส าคัญในท้องถ่ินอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรมของตนเอง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 25) 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน จ าแนก
ตามสถานภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ินสูงกวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 

5.1.6 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

จากการศึกษา พบวา่ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคลโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีบุคลากรจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน มาแนะ
แนว ดา้นการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และการประกอบอาชีพ (  2.98) รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ี
จากโรงพยาบาลหรือสาธารณสุข มาใหค้วามรู้เก่ียวกบัสุขภาพและส่ิงเสพติด (  2.90) ส่วนขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ นิมนต์พระสงฆ์มาอบรมธรรมะให้กบันกัเรียนเน่ืองในวนัส าคญัทางพุทธ
ศาสนา และกิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรมผูเ้รียน (  2.68) และจากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญัดงัน้ี ควรเชิญผูท่ี้ประสพความส าเร็จในดา้นอาชีพ ธุรกิจ หน้าท่ีการงาน และดา้นการศึกษา 
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหก้บันกัเรียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 37)    

ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล จ าแนกตาม
สถานภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคลสูง
กวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
การวจิยัเร่ือง สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูล มีประเด็นส าคญั ท่ีควร
น ามาอภิปรายผลดงัน้ี 

5.2.1 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.1.1 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ท่ีใชห้นงัสือเรียนของกรมวชิาการ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากหนงัสือท่ีผลิตโดยกรมวิชาการไดรั้บ
การพิจารณาให้เป็นหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตาม
หลกัสูตร ทั้งน้ีครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน ามาประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดต้รงตามคุณลกัษณะพึงประสงคข์องผูเ้รียน ส่วนดา้นการใหบ้ริการส่ือส่ิงพิมพ ์ในห้องสมุดพบวา่
ยงัขาดงบประมาณในการจดัซ้ือหนังสือใหม่และบุคลากรยงัขาดความเข้าใจในการจัดระบบ
ห้องสมุดซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส าลี เก็งทอง ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารจดัการแหล่ง
เรียนรู้กบัคุณลกัษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรม
สามญัศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา่ สภาพการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นมี
ความกระตือรือร้น และมีความสนใจ ท่ีจะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ และรู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหา
เหตุผล มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นสามารถสรุปประเด็นการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ดว้ยตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ดา้นสามารถเลือกใช้
วธีิการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและดา้นมีนิสัยรักการอ่าน และ
คน้ควา้หาความรู้ สามารถใชห้อ้งสมุดแหล่งความรู้หรือส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน  

5.2.1.2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ์ จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน  

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  6  
ไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนต้องร่วมกัน
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ก าหนดวางแผน เป้าหมายยทุธศาสตร์การศึกษาของโรงเรียนอยา่งชดัเจน โดยคดัสรรส่ือส่ิงพิมพใ์ห้
สอดคล้องกบัผูเ้รียนและตรงตามหลกัสูตรแกนกลาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ สนอง           
สีพาฤทธ์ิ ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาการน าแหล่งเรียนรู้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 
การน าแหล่งเรียนรู้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
คือ ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล และดา้นแหล่งเรียนรู้
ตามธรรมชาติ ส่วนการเปรียบเทียบการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ระหวา่งโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมมีการน าแหล่งเรียนรู้มาใชแ้ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีการน าแหล่งเรียนรู้มาใชแ้ตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ไม่
แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบาย
ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการให้บริการส่ือส่ิงพิมพก์บัทุกสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถเขา้ถึงแหล่ง
เรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มีศักดิ์ แสงศิลา ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ
และปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและ นอกห้องสมุดโรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง
ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น และมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด 
เห็นว่า โรงเรียนประถมศึกษามีสภาพและปัญหา การบริหารแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดและนอก
ห้องสมุดโรงเรียน อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น และเม่ือทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ในหอ้งสมุดและนอกหอ้งสมุดโรงเรียนแตกต่างกนั และเห็นวา่ปัญหาการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ในห้องสมุดดา้นงบประมาณ และนอกห้องสมุด ดา้นการบริการและกิจกรรมแตกต่าง และ
ครูผูส้อนทั้ง 3 ขนาดเห็นวา่ โรงเรียนประถมศึกษามีสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องสมุดและนอกห้องสมุดโรงเรียน อยู่ในระดบัปานกลางทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น และเม่ือ
ทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม พบวา่ ครูผูส้อนทั้ง 3 ขนาด มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ
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บริหารแหล่งเรียนรู้ในหอ้งสมุดและนอกหอ้งสมุดโรงเรียนแตกต่างกนั แต่เห็นวา่ปัญหาการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดดา้นอาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ์ และส่ิงแวดลอ้ม และดา้นงบประมาณ 
แตกต่างกนั ส าหรับปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้นอกห้องสมุด ไม่แตกต่าง 

5.2.2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.2.1 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมมีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ มีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตในศูนยค์อมพิวเตอร์หรือศูนยอิ์นเตอร์เน็ตในโรงเรียนอยูเ่สมอ ท่ีเป็น
เช่นน้ีเน่ืองจากสภาพในปัจจุบนัมีการใชเ้ทคโนโลยแีบบไร้สายและเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารถึงกนัได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว ทั้งน้ีโรงเรียนยงัมีสภาพไม่พร้อมในการให้บริการอยา่งทัว่ถึงซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ศศิธร ภิรมย์นภา ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบวา่ โรงเรียน
ในอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการศึกษาทั้ง
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีการ
ด าเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการปรับปรุงพฒันาการใชแ้หล่งเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.2.2.2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยั พบว่าผลการเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ  าแนกตามสถานภาพ และขนาดโรงเรียน
พบวา่ไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีราคาสูง และการใชง้านตอ้ง
อาศยัความรู้ ความช านาญ และทกัษะประสบการณ์จึงจะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นผูว้างนโยบายจะตอ้งมีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มงคล 
พลภูมี ไดท้  าการศึกษาเร่ือง สภาพการด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม ดา้นการพฒันากิจกรรมท่ีส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ ดา้นการพฒันาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการจดัและใช้แหล่งเรียนรู้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดสถานศึกษา และต าแหน่งของบุคลากรต่อการ
ด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 1 
ทั้งโดยรวมและรายดา้น เม่ือพิจารณาจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ทั้งโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.2.3 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนในโรงเรียน และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.3.1 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนในโรงเรียน จากการศึกษา พบวา่ดา้น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนในการอ่านหนังสือ ค้นควา้ หรือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนยงัมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณและความร่วมมือจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษายงัไม่มีความชดัเจนสะทอ้น
ให้เห็นวา่กลไกในการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนยงัขาดความตระหนกัและเอาใจใส่ต่อผูเ้รียน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรจักร ใจแกล้ว ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการ
เปรียบเทียบสภาพ การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.2.3.2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน 
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กรณีเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดโรงเรียนพบว่าไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากสถานศึกษาทุกแห่งมี
ขอ้จ ากัดในเร่ืองงบประมาณและขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน โดยจะเน้นเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องห้องเรียนเท่านั้น จึงมองขา้มแหล่ง
เรียนรู้ด้านอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารและครูผูส้อนสามารถพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์อยา่งสูงสุดได ้สอดคลอ้งกบั เบญจวรรณ ระตา ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
การใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน บุคลากร สถานท่ีและกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนทุกคน ไดด้ าเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ โดยร่วมกนัก าหนดนโยบาย 
วางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารใชแ้หล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
แหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการเรียนการสอน และ
ประเมินผลเก่ียวกบัการใชแ้หล่งเรียนรู้โดยใชแ้บบส ารวจความพึงพอใจ แบบสัมภาษณ์ และสังเกต
การมีส่วนร่วมของนกัเรียน ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนกบัการใช้แหล่งเรียนรู้ คือ งบประมาณมีไม่
เพียงพอ เวลาท่ีใชศึ้กษาหาความรู้มีนอ้ย และสถานท่ีคบัแคบไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

5.2.4 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.4.1 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการจดักิจกรรมศึกษา
แหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ เช่น วดั โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก แหล่ง
เรียนรู้ในทอ้งถ่ินจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในธรรมชาติและประวติัศาสตร์ของตนเองวา่มีท่ีมา
อยา่งไร และช่วยกนัอนุรักษส่์งเสริมศิลปะ ประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนทอ้งถ่ินให้คงอยู่
ต่อไป สอดคลอ้งกบั วินัย  ไพยารมณ์ ไดศึ้กษาการจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในก่ิงอ าเภอ
ดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ จากการวิจยัพบวา่ ในการจดัการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรพฒันา ประสานกบัผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน จดัอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงค์ จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาบุคลากร ให้ค่าตอบแทน
วิทยากรทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ในการใช้แหล่งเรียนรู้ และ
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สร้างความตระหนักให้ผูป้กครองเห็นความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในขณะท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนหน่ึงเห็นวา่ส่ิงท่ีไม่ไดป้ฏิบติัคือ วางแผนร่วมกบัชุมชนในการใชบุ้คลากร การ
จดัท าท าเนียบวทิยากรหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดว้างแผน 

5.2.4.2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน  

ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน จ าแนก
ตามสถานภาพไม่แตกต่างกนั และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ินสูงกวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนขนาดใหญ่มี
บุคลากรเพียงพอท่ีจะด าเนินงานในแต่ละดา้นไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์กว่าโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ซ่ึงไม่พร้อมทั้งบุคลากรและงบประมาณ ดงันั้นโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงสามารถ
ท างานประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่มบุคคล และประชาชนในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริยุพา ศกุนตะเสถียร ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การ
บริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการวางแผนมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นอนัดบัสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นการด าเนินการ ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข และดา้นการ
ตรวจสอบ เม่ือเปรียบเทียบการบริหารการใชแ้หล่งเรียนรู้ จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ผูบ้ริหาร 
ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการและหวัหนา้หมวดวิชามีความคิดเห็นแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ มีความคิดเห็นแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และเม่ือจ าแนกตามท าเลท่ีตั้งของโรงเรียน พบวา่ มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  

5.2.5 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน 

5.2.5.1 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล  
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จากการศึกษา พบวา่ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคลโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีบุคลากรจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน มาแนะ
แนว ดา้นการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และการประกอบอาชีพ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในการส่งเสริมให้เกิดการเรียน
แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพราะการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทั้งร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาเพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สามารถ รอดส าราญ ศึกษาเร่ืองการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในการเรียนการสอนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยั
พบวา่ โรงเรียนมีการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม โดยน า
กลุ่มแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือสารสนเทศมาใชเ้ป็นอนัดบัสูงสุด รองลงมาทุกกลุ่มอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คือ แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แนวความคิดหลกัปฏิบติั
หรือเทคโนโลยีชาวบา้น แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวิทยาการ การประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา
เก่ียวกบัคติ ความคิด ความเช่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติตามล าดบั ส าหรับปัญหาการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการเรียนการสอนทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีเป็นปัญหา
อนัดบัสูงสุด คือ ปัญหาดา้นงบประมาณ รองลงมา คือ ปัญหาดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ดา้นการจดัการ และ
ดา้นบุคลากรตามล าดบั 

5.2.5.2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้านแหล่งเรียนรู้บุคคล จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของโรงเรียน 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล จ าแนกตาม
สถานภาพไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคลสูง
กวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความพร้อม
ดา้นบุคลากร งบประมาณ และการบริหารงานแต่ละดา้นจะมีประสิทธิภาพกวา่โรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนอง สีพาฤทธ์ิ ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การน าแหล่งเรียนรู้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนดา้นแหล่งเรียนรู้
ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล และดา้นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ส่วนการเปรียบเทียบการน าแหล่งเรียนรู้
มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมมีการน าแหล่ง
เรียนรู้มาใชแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีการ
น าแหล่งเรียนรู้มาใชแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป  
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการวิจยัเร่ือง การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีขอ้เสนอแนะจากการวจิยัดงัน้ี 
1. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปาน

กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้
หนังสือเรียนของส านกัพิมพ์อ่ืน ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคือ ควรมีการจดัหาหนังสือใหม่ๆ ใน
หอ้งสมุดโรงเรียนท่ีตรงกบัความสนใจของนกัเรียนอยูเ่สมอ  

2. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการใช้โปรแกรม tell 
me more ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั
คือ ควรมีการอบรมการใชโ้ปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ ใหก้บัครูผูส้อนและบุคลากรอยูเ่สมอ 

3. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบั 
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีการใชส้วนสมุนไพร หรือ
สวนวรรณคดี ในการศึกษาหาความรู้เร่ืองพนัธ์ุไมช้นิด ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ สถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยจัดอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ผูเ้รียน 

4. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั ปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการศึกษาหาความรู้จากวฒันธรรม
ประเพณี การละเล่นในทอ้งถ่ิน เช่น บุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั
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คือ ควรน านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้นกัเรียนไดมี้
โอกาสเรียนรู้ประเพณี วฒันธรรมของตนเอง  

5. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคลโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ได้แก่ นิมนต์พระสงฆ์มาอบรมธรรมะให้กบั
นักเรียนเน่ืองในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา  และกิจกรรมเก่ียวกับการพฒันาคุณธรรมผูเ้รียน 
ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัคือ ควรเชิญผูท่ี้ประสบความส าเร็จในด้านอาชีพ ธุรกิจ หน้าท่ีการงาน 
และดา้นการศึกษา มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหก้บันกัเรียน  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ดา้นแหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพิมพ ์มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้คือ ควรจดัสรรงบประมาณ

ใหก้บัสถานศึกษามากข้ึนเพื่อสามารถจดัหาวสัดุส่ิงพิมพต่์างๆ ตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
2. ด้านแหล่งเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ คือ ควรจดัสรร

งบประมาณส าหรับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจ านวนของนกัเรียน และ
พฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปในกระบวนการเรียนการสอนใหค้รบทุกกลุ่มสาระการเรียน  

3. ดา้นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้คือ ควรระดมความคิดเห็น
จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพิจารณาแนวทางในการพฒันาโรงเรียน
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดบัชั้น 

4. ดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้คือ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยใหชุ้มชนสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนทั้งดา้นวิชาการและ
ดา้นทกัษะอาชีพ ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม วฒันธรรม และประเพณีท่ีดีงามของชุมชน 

5. ดา้นแหล่งเรียนรู้บุคคล ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้คือ ควรประสานหน่วยงาน องคก์ร 
กลุ่มบุคคลในท้องถ่ินในการช่วยเหลือด้านต่างๆ และเชิญวิทยากรท่ีประสบความส าเร็จจาก
หลากหลายสาขาอาชีพมาใหค้วามรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ตามโอกาส 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ เก่ียวกบักระบวนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ การแกไ้ขปัญหา และปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระหวา่งโรงเรียนประถมศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษา วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียน และผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4. ควรมีการศึกษา ตวัแปรอิสระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาไวม้าเพื่อพิจารณา เช่น 
ผูป้กครอง นกัเรียน ผูน้ าชุมชน ระดบัการศึกษา และรายได ้เป็นตน้ เพื่อให้มีขอ้สรุปท่ีชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน 
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พิชัย เสง่ียมจิตต์. การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ . คณะครุศาสตร : สถาบันราชภัฏ

อุบลราชธานี, 2542.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา . นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550.  
รุ่ง แกว้แดง. ประกนัคุณภาพการศึกษา : คุณท าได้ไม่ยาก. กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 2544. 
ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2540.  
วจิิตร วรุตบางกรู. การบริหารในโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น.กรุงเทพมหานคร : ขนิษฐ

การพิมพ,์ 2523.  
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : อกัษร

พิพฒัน์, 2542.  
วไิล ธนววิฒัน์. แนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ทิพยวสุิทธ์ิ, 2541.  
ส่งศรี ชมพวูงศ.์ การวจัิย. นครศรีธรรมราช : มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช, 2547.  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การนิเทศการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน. 

กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. การปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา . 

กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544. 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการศึกษาสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้ของคนไทย สกศ.. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2548.  
ส าเริง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ .  ขอนแก่น : 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2547.  
สุขสวสัด์ิ ภาษิต. การบริหารและการนิเทศงานโสตทัศนศึกษา . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2548.  
สุมน อมรวิวฒัน์. กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวฒันาพานิช, 2544.  
สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า, 20วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการ

เรียนรู้ โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง. ม.ป.พ., 2545.  
อาชญัญา รัตนอุบล. การจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ส านัก

มาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้, 2548. 
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อุทัย บุญประเสริฐ. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-Based 

Management. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545.  
 

 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กนก บุตรวงษ.์ “การศึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอหนองสองห้อง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2548.  

จรัล สังขข์าว. “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์
เทคโนโลยีการช่างอุตสาหกรรม”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
สถาบนัเทคโนโลยพีระเจา้เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2542.  

ณรงค ์ก๋องแกว้. “การใชแ้หล่งวทิยาการทอ้งถ่ินในการพฒันาหลกัสูตรสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ของโรงเรียนประถมศึกษา ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัล าพูน”.วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2541.  

บุญส่ง ศรีสายณัห์. “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนบา้นป่า
บง.สปอ.เวียงชัย จ.เชียงราย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย  : 
สถาบนัราชภฏัเชียงราย, 2546.  

เบญจวรรณ ระตา. “การใชแ้หล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
จงัหวดัเชียงใหม่”. การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550.  

ไพรัช วงัช่วย. “บทบาทของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”. 
วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548.  

ภทัรานิษฐ์ บุญส่ง. “รูปแบบการใชแ้หล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1”. วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี, 2552.  

มงคล พลภูมี. “สภาพการด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหนองคาย เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2551.  
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มีศกัด์ิ แสงศิลา. “สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2549.  

รจนา ไชยโกฏิ. “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล
ชุมชนวิมลวิทยา อ.เมือง จ.ตราด”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา, 2548.  

เรวดี ประสงค์สุขสันต์. “การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการบริหารงานของโรงเรียน
มธัยมสัมมาชีวศิลปบางพระ จงัหวดัชลบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  

วรจกัร ใจแกลว้. “การศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี, 2554.  

วินยั ไพยารมณ์. “การจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในก่ิงอ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่”. 
การศึกษาค้นคว้าอสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั เชียงใหม่, 
2547.  

ศศิธร ภิรมยน์ภา. “การศึกษาสภาพการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนใน
อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี, 2550.  

ศิริพร กองแก้ว. “สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกดัเทศบาลจงัหวดั
ลพบุรี”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี
, 2548.  

ศิริพร จิตอารีย.์ “การจดัการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่”. การศึกษา
ค้นคว้าอสิระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549.  

สนอง สีพาฤทธ์ิ. “การศึกษาการน าแหล่งเรียนรู้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรม
หาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2548.  

สามารถ รอดส าราญ. “การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544. 



110 
 
สายสุนีย ์ แสงเข่ือนแกว้. “การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูน เขต 2”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547. 

สาวิตรี ชาตา. “การศึกษาสภาพการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น, 2546.  

ส าลี เก็งทอง. “ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้กบัคุณลกัษณะ การเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง, 2544.  

สิริยุพา ศกุนตะเสถียร. “การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดันครปฐม”. วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 2545.  

อภิษณีย ์ยาชมพู. “ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนชาวเผา่มง้ท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นธารทอง ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี”. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัเทพสตรี, 2546.  

อรรถพล เชาวป์ระยรู. “แนวปฏิบติัในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549.  
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แบบสอบถาม  
เร่ือง  การใชแ้หล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใชแ้หล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอนท่ี 3 แนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
 ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ             
ทั้ง 3 ตอน  ขอ้มูลในแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด หวงัเป็นอยา่ง
ยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   
 
                           
          นางสัมผสั  หมัน่นอก  

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
ตอนที ่1  สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดตอบแบบสอบถามน้ีโดยขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน  (     ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ
ท่าน 
                1.  สถานภาพ 
     (     )    ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     (     )    ครูผูส้อน 
 2.  ขนาดโรงเรียน 
     (     )  ขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 120 คน) 
     (     )  ขนาดกลาง (นกัเรียนตั้งแต่ 121 – 300 คน) 
     (     )  ขนาดใหญ่ (นกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป) 
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ตอนที่ 2 สภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6 

ค าช้ีแจง    โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในตารางท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยแบ่ง             
                  ความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 
   5    หมายถึง    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4    หมายถึง    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
   3    หมายถึง    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2    หมายถึง    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

         1            หมายถึง    มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
ระดับปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

แหล่งเรียนรู้ส่ือส่ิงพมิพ์      
1. มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชห้นงัสือเรียนของกรมวชิาการ      
2. มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชห้นงัสือเรียนของส านกัพิมพอ่ื์น      
3. มีการใช้หนงัสืออา้งอิง เช่นสารานุกรมไทย พจนานุกรม และ

ต าราอา้งอิงอ่ืนๆ ท่ีเป็นภาษาไทย  
     

4. มีการใช้หนัง สืออ้าง อิงหรือต าราอ้างอิง อ่ืนๆ  ท่ี เ ป็น
ภาษาต่างประเทศ เช่น Dictionary Encyclopedia 

     

5. มีการใช้หนังสืออ่านประกอบท่ีมีอยู่ในห้องปฏิบัติการต่างๆ             
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

6. มีการใชห้นงัสืออ่านประกอบจากห้องสมุดโรงเรียนในกิจกรรม     
การเรียนการสอน 

     

7. มีการอ่านวารสาร นิตยสาร ท่ีเป็นสารคดีหรือบนัเทิงคดี ใน
หอ้งสมุดโรงเรียน 

     

8. มีการอ่านวารสาร นิตยสาร ท่ีเป็นสารคดีหรือบนัเทิงคดีท่ีจดัหา
มาเอง 

     

9. มีการอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัในหอ้งสมุดโรงเรียนเป็นประจ า      
10. มีการอ่านหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีจดัหามาเองเป็นประจ าทุกวนั      
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ข้อ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
ระดับปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

แหล่งเรียนรู้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์       
11. มี ก าร ศึกษาหาความ รู้ เพิ่ ม เ ติมจาก อิน เตอ ร์ เ น็ตในศูนย์

คอมพิวเตอร์หรือศูนยอิ์นเตอร์เน็ตในโรงเรียนอยูเ่สมอ 
     

12. มีการใชโ้ปรแกรม tell me more ในการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

     

13. มีการใชโ้ปรแกรม crocodile ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

     

14. มีการใชโ้ปรแกรม skate pat ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์  

     

15. มีการใชโ้ปรแกรม pro desk top ในการเรียนการสอนวชิา
คอมพิวเตอร์  

     

16. มีการใชโ้ปรแกรม moodle ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  

     

17. มีการใชโ้ปรแกรม Student term 44 ในการวดัและประเมินผล
การเรียน  

     

18. มีการใช้อุปกรณ์over head และ projector ในกิจกรรมการเรียน
การสอนในหอ้งเรียน  

     

19. มีการใชส่ื้อการสอนจาก วีดีทศัน์ ซีดีรอม ประกอบการเรียนการ
สอนในหอ้งเรียน  

     

20. มีการใชร้ายการสอนจากโทรทศัน์ทางไกลผา่นดาวเทียมโรงเรียน
วงัไกลกงัวล อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  

     

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน       
21. มีใชบ้ริการห้องสมุดโรงเรียน ในการอ่านหนงัสือ คน้ควา้ หรือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
     

22. มีการใช้ห้องปฏิบติัการ หรือมุมหนงัสือท่ีมีอยูใ่นห้องกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ต่างๆ ในเวลาวา่ง   

     

23. มีการใชห้อ้งแนะแนวในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาต่อ    การ
เลือกประกอบอาชีพ 
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ข้อ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
ระดับปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
24. มีการใชส้นามกีฬาในการฝึกซ้อม แข่งขนั หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆ       

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
     

25. มีการใชห้อประชุมในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการทาง
วชิาการหรือกิจกรรมนนัทนาการ 

     

26. มีการศึกษาหาความรู้จากส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียน เช่น จาก
โครงการตน้ไมพ้ดูได ้ 

     

27. มีการใชส้วนสมุนไพร หรือสวนวรรณคดี ในการศึกษาหาความรู้
เร่ืองพนัธ์ุไมช้นิดต่างๆ  

     

28. มีการใชห้้องพระ หรือห้องจริยธรรม ในการฝึกสมาธิ หรือศึกษา
เร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธศาสนา 

     

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น       
29. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อท าการศึกษาส ารวจแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
     

30. มีการน าทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พนัธ์ุไม ้ ดิน หิน สัตว ์มาเป็น
ส่ือส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน  

     

31. มีการศึกษาหาความรู้จากวฒันธรรม ประเพณี การละเล่นใน
ทอ้งถ่ิน เช่น บุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต ์ฯลฯ 

     

32. มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทอ้งถ่ินหรือชุมชนจดัข้ึน เช่น ร่วมขบวน
แห่ในงานประเพณีต่างๆ  

     

33. เขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาท่ีวดัในทอ้งถ่ินในโอกาสต่างๆ       
34. มีการใช้บริการหนังสือจากห้องสมุดประชาชนหรือศูนย ์        

การเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  
     

35. มีการใช้บริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น การท าบตัร
ประชาชน การติดต่อเก่ียวกบัทะเบียนบา้น  

     

36. มีการจดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ เนตรนารี และ       ยุว
กาชาดตามสวนสาธารณะหรือป่าในชุมชน  

     

37. มีการจดักิจกรรมศึกษาแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ เช่น วดั 
โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์ในทอ้งถ่ิน 
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ข้อ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
ระดับปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

แหล่งเรียนรู้บุคคล       
38. ครูในโรงเรียนเป็นผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ และอบรม สั่งสอน

นกัเรียนในทุกเร่ือง 
     

39. นิมนตพ์ระสงฆ์มาอบรมธรรมะให้กบันกัเรียนเน่ืองในวนัส าคญั
ทางพุทธศาสนา และกิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาคุณธรรมผูเ้รียน 

     

40. มีการเชิญอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรในการ
อบรม เพื่อพฒันาครูและนกัเรียนในโรงเรียน  

     

41. เจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลหรือสาธารณสุข มาให้ความรู้เก่ียวกบั
สุขภาพและส่ิงเสพติด  

     

42. วิทยากรทอ้งถ่ินมาให้ความรู้กบันกัเรียน เก่ียวกบัดนตรีพื้นบา้น
หรือเร่ืองอ่ืนๆ  

     

43. ปราชญช์าวบา้นมาให้ความรู้เก่ียวกบัประเพณี ความเช่ือ การสืบ
สานวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน  

     

44.  มีบุคลากรจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน มาแนะแนว ดา้นการศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และการประกอบอาชีพ   

     

45. มีผูน้  าชุมชนมาให้ความรู้และส่งเสริม สนบัสนุน โครงการท่ี
สร้างสรรค ์เช่น โครงการธนาคารขยะ 
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ตอนที่ 3   แนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินงาน/แนวทางการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้               
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6 
ค าช้ีแจง  ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาการด าเนินงานการใชแ้หล่ง
เรียนรู้  

ของสถานศึกษาในแต่ละขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 
1.  แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล 
 

ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1.  นายประเสริฐ  ทวพีูน 
  วฒิุการศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
    โรงเรียนบา้นสีสุก  
     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

                      
2.  นายสมภูมิ  อจัฉริยพรหม 

วฒิุการศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

   
3.  นายสมเกยีรติ  กระเดา 

วฒิุการศึกษา กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
              ต  าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ  

      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว355 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร   นายประเสริฐ  ทวีพนู     

  ด้วย นางสัมผสั  หมัน่นอก นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205148 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว355 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร   นายสมภูมิ  อจัฉริยพรหม       

  ด้วย นางสัมผสั  หมัน่นอก นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205148 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว355 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร   นายสมเกียรติ  กระเดา       

  ด้วย นางสัมผสั  หมัน่นอก นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205148 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 6” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง   แสดงหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
 แบบสอบถามงานวิจัยเร่ือง การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

ข้อค าถามที่ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่  

R

 
N  

R
IOC

N

  ผลการวเิคราะห์ 1 2 3 

1 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
2 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
3 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
4 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
5 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
6 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
7 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
8 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
9 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 

10 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
11 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
12 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
13 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
14 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
15 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
16 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
17 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
18 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
19 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
20 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
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ข้อค าถามที่ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่  

R

 
N  

R
IOC

N

  ผลการวเิคราะห์ 

1 2 3 

21 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
22 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
23 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
24 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
25 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
26 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
27 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
28 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
29 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
30 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
31 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
32 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
33 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
34 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
35 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
36 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
37 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
38 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
39 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
40 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
41 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
42 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
43 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
44 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
45 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/391 

 

 
    มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

  24 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

 ด้วย นางสัมผสั  หมั่นนอก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205148 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การบริหารแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2” โดยมี พระมหาสมยั  ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.ศุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ 
เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ  
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา การบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis **** 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
                  Scale             Scale         Corrected 
                 Mean          Variance         Item-              Alpha 
                 if Item         if Item            Total              if Item 
                 Deleted        Deleted      Correlation        Deleted 
สถานภาพ        140.6000       634.2483        .0901           .9617 
ขนาดโรงเรียน      140.4000       637.0759       -.0223           .9625 
พิมพ1์         138.7667       621.2885        .4522           .9607 
พิมพ2์         139.1000       611.0586        .5673           .9603 
พิมพ3์         138.8667       611.0851        .5816           .9602 
พมิพ4          139.0667       608.6851        .6099           .9601 
พิมพ5์         139.1000       611.0586        .5673           .9603 
พิมพ6์         139.1000       599.9552        .7323           .9595 
พิมพ7์         138.9333       598.4092        .7163           .9596 
พิมพ8์         139.0000       598.1379        .7637           .9593 
พิมพ9์         138.8667       603.9816        .8349           .9593 
พิมพ1์0        139.0667       597.0989        .7799           .9592 
อิเล็ก1        139.1000       611.0586        .5673           .9603 
อิเล็ก2        139.1000       602.0241        .7784           .9594 
อิเล็ก3        138.7667       603.8402        .7041           .9597 
อิเล็ก4        139.1667       599.6609        .7669           .9593 
อิเล็ก5        139.0333       596.7230        .8044           .9591 
อิเล็ก6        138.9333       599.7885        .7666           .9593 
อิเล็ก7        139.1000       611.0586        .5673           .9603 
อิเล็ก8        139.0000       611.1034        .5359           .9604 
อิเล็ก9        138.8333       610.7644        .6473           .9600 
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อิเล็ก10       138.8333       606.6954        .5988           .9602 
รร.1           138.7000       605.3207        .5942           .9602 
รร.2           138.5667       609.7023        .5251           .9605 
รร.3           138.8000       602.3724        .7755           .9594 
รร.4           138.7333       601.5816        .6952           .9597 
รร.5           138.8000       602.9241        .7000           .9597 
รร.6           139.0667       601.1678        .6955           .9597 
รร.7           139.1333       604.7402        .6982           .9597 
รร.8           139.0333       602.7230        .6776           .9598 
ทถ.1           139.0333       602.5161        .6580           .9599 
ทถ.2           139.0333       604.7230        .5928           .9602 
ทถ.3           139.3000       595.0448        .7664           .9593 
ทถ.4           138.7333       601.5816        .6952           .9597 
ทถ.5           139.1000       603.7483        .6093           .9601 
ทถ.6           139.0667       599.7195        .7010           .9596 
ทถ.7           138.9667       597.8264        .7608           .9593 
ทถ.8           138.9333       607.2368        .5819           .9602 
ทถ.9           139.1333       599.6368        .6061           .9602 
บุคคล1         139.6333       631.7575        .1875           .9615 
บุคคล2        139.5333       630.8782        .2270           .9614 
บุคคล3         139.3667       630.3092        .1943           .9615 
บุคคล4         139.3000       638.1483       -.0565           .9622 
บุคคล5         139.4667       637.0161       -.0180           .9619 
บุคคล6         139.3667       630.3092        .1943           .9615 
บุคคล7         139.1333       631.4299        .2808           .9612 
บุคคล8         139.4667       637.0161       -.0180           .9619 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 47       
Alpha =    .9611 
 



 134 

ประวตัผู้ิวจิยั  
 

ช่ือ นางสัมผสั  หมัน่นอก 
 

วนั เดือน ปี เกดิ  21  สิงหาคม  2506 
 

สถานทีเ่กดิ ต าบลสีสุก  อ าเภอแกง้สนามนาง  จงัหวดันครราชสีมา 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
 
 

21 หมู่ท่ี 2 ต าบลสีสุก  อ าเภอแกง้สนามนาง  จงัหวดันครราชสีมา 
30440 
 

วุฒิการศึกษา 
         พ.ศ. 2535 

 
ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  
สาขาจิตวทิยาแนะแนว  จากมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

  
ประวตัิการท างาน  
          พ.ศ. 2535 
          พ.ศ. 2539 

โรงเรียนบา้นลาดผกัหนาม จงัหวดัชยัภูมิ 
โรงเรียนบา้นหนองปรือโป่ง  จงัหวดันครราชสีมา 

          พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั  โรงเรียนบา้นสีสุก จงัหวดันครราชสีมา 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน ครู  วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
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