


 

 

แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน  
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

เขมนิทรา   ตันธิกลุ 

 

 

 

 

  

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  
กมุภาพนัธ์ 2559 

(ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั) 



แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน  
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

เขมนิทรา   ตันธิกลุ 

 

 

 

 

  

 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  
กภุาพนัธ์ 2559 

(ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั) 

 



GUIDELINES  FOR  DEVELOPINGOF  LEARNING  SOURCE 
MANGEMENT BY THE THAMMAMEDHI SUKSA SCHOOL, 

MUEANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE 
 

 

 

 

 

KHAMINTHRA   TANTIKUL 

 

 

 

 

 

A THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS  
FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION  

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
FACULTY OF EDUCATION  

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 
FEBRUARY B.E. 2559 (2016) 

(COPYRIGHT OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 





ก 
 

5620550532011:  สาขาวชิา :การบริหารการศึกษา ; ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ค าส าคญั      :  แนวทางการพฒันา/การจดัการแหล่งการเรียนรู้/การเรียนการสอน 
 เขมินทรา   ตนัธิกุล : แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งการเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธี
ศึกษา ว ัดพันเตา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  (GUIDELINES FOR DEVELOPINGOF LEARNING SOURCE 
MANGEMENT BY THE THAMMAMEDHI SUKSA SCHOOL, MUEANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE) 
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ : พศิน   แตงจวง, Ph.D., พิมพฤทธ์ิ  เท่ียงภกัด์ิ, ปร.ด., หนา้ 170, ปี พ.ศ. 2559  

 การวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งการเรียนรู้ในการเรียนการสอน                    
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี1) เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาปัจจุบนัในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน  โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน  
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา         
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา ว ัดพันเตา อ าเภอเมือง           
จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผลการวิจยัพบว่า สภาพท่ีสถานศึกษาด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิบติัท่ีระบุไว ้    
แต่ขาดความชัดเจนในการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งเรียน รู้ แผนพัฒนาสถานศึกษา                      
มีการน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติการจดัการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ปัจจยัภายในท่ีส่งผล         
ต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพันเตา อ าเภอเมือง       
จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ในภาพรวมปัจจัยภายใน ท่ีอยู่ในด้านผู ้บ ริหาร ครูผู ้สอน ครูผู ้สอน                  
ควรมีการส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาในเร่ืองการใชแ้หล่งการเรียนรู้ สนบัสนุนดา้น ดา้นงบประมาณ 
วสัดุ อุปกรณ์ ในจดัการกิจกรรมต่างๆ ส่วนปัจจยัภายนอก คือ การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา เน่ืองจากความพร้อมของสถานศึกษามีค่อยข้างน้อย แนวทางการพัฒนาการจัดการ        
แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่       
ควรส่งเสริมยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการใช้แหล่งการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา           
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการประเมินและมีปฏิทินการนิเทศ
ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง      
ร่วมในการประเมินผล แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานด้านการบริการจดัการแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันา
แหล่งเรียนรู้ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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 The research entitled, “Guidelines for Developing Learning Source Management by the Thammamedhi Suksa School, 
Wat Pantao, Mueang District, Chiang Mai Province”, was designed 1) to study the state of current problems in  learning source 
management, Thammamedhi Suksa School, Wat Pantao, Mueang District, Chiang Mai Province, 2) to study factors affecting 
learning source management, the Thammamedhi Suksa School, Wat Pantao, Mueang District, Chiang Mai Province, and 3) to 
study guidelines for developing learning Source management, Thammamedhi Suksa School, Wat Pantao, Mueang District, Chiang 
Mai Province.   
 The research findings showed that the school carried out the utilization of learning source in accordance with the guideline 
but lacked clarity in planning the learning source management; the school development plan has been put into practice. As regards 
the school learning source management affecting the learning source management, Thammamedhi Suksa School, Wat Pantao, 
Mueang District, Chiang Mai Province, the internal factors regarding the  basic learning source management were that in overall 
picture the internal factors in terms of administrators and teachers, the teacher should be promoted to  develop themselves in utilizing 
the learning source, and supported budget, material supplies, and equipment for activity arrangement, while the external factors were 
the support  of learning source outside school because the school readiness was rather minimal; the guideline for developing the 
learning source management in learning and teaching, Thammamedhi Suksa School, Wat Pantao, Mueang District, Chiang Mai 
Province was to promote reform strategy in using the learning source, to develop the school learning source to be community 
learning source; in terms of guideline for development was to educate the personnel to perceive the value of assessment and to have 
directing and inspection calendar, monitor systematically the performance of learning source, for which all parties concerned had to 
take part in assessment, resolving, improving the implementation of learning resource management so as to develop it to be qualified 
learning resource.    
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้้วยความกรุณาจากอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ    
ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนา ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้
และให้ค  าช้ีแนะแนวทางในการท าสารนิพนธ์เร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้        
ในการเรียนการสอน โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัย                  
ท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ท่ีให้สถานท่ีศึกษา คน้ควา้ รวบรวมความรู้
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาเล่าเรียน 
 ขอกราบนมสัการขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กรูป /ท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้
แนะน าแนวทางการเรียน ใหข้อ้คิดก าลงัใจในการเรียนจนประสบผลส าเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.พศิน แตงจวง อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสารนิพนธ์   
ดร.พิมพฤทธ์ิ เท่ียงภกัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ท่ีไดเ้สียสละดูแลเอาใจใส่ให้ค  าปรึกษา
ช้ีแนะแนวทางจนท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณพระครูวิทิตศาสนาทร ดร,ท่ีไดก้รุณาเป็นประธานกรรมการสอบ
และขอขอบพระคุณ ดร. ชาลี ภักดี, ดร. ฉัตรชัย  ศิริกุลพันธ์ คณะกรรมการสอบท่ีได้ช้ีแนะ
ขอ้บกพร่องในงานวจิยัคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณดร . พิ รุณ  จันทวาส ท่ีค่อยให้ค  าปรึกษาในการวิจัยขอขอบคุณ
ผูอ้  านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา นกัวิชาการ คณะครูและนกัเรียน โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา   
วดัพันเตา กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ท่ี              
ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลดา้นต่าง ๆ   

 สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณนายสมพงษ์ ตนัธิกุล บิดา  นางสุพิน ตนัธิกุล (จกัใจ) 
มารดา อนัเป็นท่ีรักของผูว้ิจยั ท่ีให้ก าเนิดและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีในสังคม ขอบคุณทุกคน    
ในครอบครัวตนัธิกุล ครอบครัวเด็ดขาด ท่ีให้ก าลงัใจการศึกษาคร้ังน้ีจนส าเร็จ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ
นอ้งๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่น 10 ท่ีกรุณาช่วยเหลือให้ค  าแนะค าและเป็นก าลงัใจส าคญั  
ท่ีท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ีขา้พเจา้ขอมอบเป็นกตญัญุตาบูชา     
แด่บวรพระพุทธศาสนา บิดามารดา ครูบาอาจารยแ์ละผูมี้อุปการคุณทุกท่าน 

 
เขมินทรา   ตนัธิกุล 



สารบัญ 
 

หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
ประกาศคุณูปการ 
สารบญั 
สารบญัตาราง 
สารบญัภาพ 
บทท่ี 

1 บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
ขอบเขตของการวจิยั 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
กรอบแนวคิดในงานวจิยั 

    2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 บทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์( Constructivist) 
 หลกัการและความจ าเป็นในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 ความหมายและประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 ความส าคญัและประโยชน์ของการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีต่อการจดัการ 
 สภาพทัว่ไปโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา  

แนวคิดและระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ  
หลกัการท า SWOT  Analysis 
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

     3 วธีิด าเนินการวจิยั 
                 การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 วธีิการวจิยั 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การน าเสนอขอ้มูล  

4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผล 
ผลการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบนัในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียน   ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

5 บทสรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
สรุปผลการวจิยั 
อภิปรายผลการวจิยั 
ขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่1  

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษาในยุคปัจจุบนัไม่ได้จ  ากดัขอบเขตเฉพาะในโรงเรียนอีกต่อไป แต่ตอ้งอาศยั    
การค้นควา้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย การเรียนการสอนต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอน            
ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ จึงควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมรอบตวั ท่ีเป็นแหล่งความรู้ท่ีมีคุณค่า ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้รับขอ้มูลความรู้มากข้ึน      
และสามารถเรียนรู้ได้ทั้ งจากครูคน ครูเคร่ืองและครูธรรมชาติ (กรมวิชาการ, 2544, ความน า)        
การจดัการศึกษาท่ีเหมาะสม ควรส่งเสริมให้จดับรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอน    
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและท่ีส าคญั คือ         
การส่งเสริมให้น าคุณค่าจากสรรพส่ิงทั้ งใกล้ตัวและไกลตัว ซ่ึงเป็นแหล่งวิทยาการมาใช ้                
ในการศึกษาเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี โดยการประสานความร่วมมือ   
กบัครอบครัวและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
ของชุมชนซ่ึง สุมน อมรวิวฒัน์ (2544, หน้า 10)ได้แสดงทัศนะไวว้่า การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท่ี       
ทุกฝ่ายสร้างเครือข่ายของการเช่ือมโยงประสบการณ์ ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
คุณธรรม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ เป็นกระบวนการท่ีมีความสุข 
สร้างสรรคค์วามคิดและประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า แหล่งเรียนรู้จึงเป็นเป้าหมายส าคญัของสถานศึกษา
ทุกแห่ง เพื่อน ามาส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยทุกฝ่ายในสังคม            
ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษา ต้องร่วมมือกันสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ในการน าแหล่งเรียนรู้        
เข้ามามีส่วนในการจดัการศึกษา อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียน      
และชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา้ 9) 
 นอกจากนั้น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ก าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาและการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน                  
และสถาบันทางสังคม ต้องร่วมมือกันจัดให้เกิดการเรียนรู้ ทั้ งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้            
ไดต้ามศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งแท ้จริงการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้
และมีทัศนคติท่ี ดี ต่อสภาพแวดล้อม รัก ถ่ินฐาน สามารถสืบทอดความ รู้จากบรรพบุ รุษ                  
เป็ น ก าร เรี ย น รู้ จ าก ก ารป ฏิ บั ติ ท่ี น า ไ ป ใช้ ให้ เกิ ด ป ร ะ โย ช น์ ใน ก ารด า ร ง ชี วิ ต ไ ด ้                             
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ดงันั้นการเรียนรู้และการสร้างลกัษณะนิสัยแห่งการเรียนรู้ จึงถือเป็นหัวใจท่ีจะท าให้การพฒันา
ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ การด าเนินงานของสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น
ผู ้บ ริหารสถานศึกษานับว่ามี ส่ วนส าคัญอย่างยิ่ งในการท่ี จะน าองค์การไป สู่ เป้ าหมาย               
ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารจัดการองค์การ เม่ือเป็นเช่นน้ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งวางแนวทางในการบริหารจดัการและสนับสนุนผู ้เรียนในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใชส้ร้างสรรคว์ามรู้ของตนส าหรับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต บทบาทของผู ้บริหารในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้             
จึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา  ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของวดัพันเตา             
ตั้ งอยู่บนถนนพระปกเกล้า ติดกับวดัเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอค าหรือท้องพระโรงหน้า            
ของพระเจา้มโหตรประเทศ เป็นอาคารเคร่ืองไมแ้บบพื้นเมือง ซุ้มประตูประดบัไม้แกะสลกัรูป
นกยูงอนัเป็นสัญลักษณ์ของเจา้นายฝ่ายเหนือ ซ่ึงมองดูวิจิตรและสง่างาม ต านานประวติัดั่งเดิม     
ของวดัจะมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงร่วมสมยัเดียวกับวดัเจดียห์ลวง จากอดีตของคนในสมยัโบราณ       
คิดจะสร้างบ้านสร้างเมืองหรือวดั จ  าเป็นต้องค านึงถึงการหาท าเลท่ีเป็นมงคล ตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือขององค์พระธาตุเจดียห์ลวงใจกลางเมืองเชียงใหม่ มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาว่า   
ได้ใช้เป็นท่ีตั้ งเตาหลอมในการหล่อพระอฏัฐารส ในวิหารวดัเจดียห์ลวง จึงได้ช่ือว่าวดัพนัเตา       
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2348 สาธุคมัภีระวดัพนัเตาได้ถูกยกข้ึนเป็นสวามีสังฆราชา ตั้ งแต่นั้ นมา      
วดัพนัเตาคงมีความส าคญัมากจนไดเ้ป็นหวัหนา้หมวดอุโบสถ แมแ้ต่วดัเจดียห์ลวง ซ่ึงเป็นวดัใหญ่   
ก็ยงัข้ึนอุโบสถวดัพนัเตาดว้ย (โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา, 2556, หนา้ 5 ) วิหารหอค าหลวง
ของวดัพนัเตาจึงมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมประเพณีวิถีของชุมชนในตวัเมืองเชียงใหม่ ส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าในชุมชนสมควรท่ีจะน ามาใชใ้นการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน 
 ผ ล ก ารป ระ เมิ น โร ง เรี ย น ธ ร รม เม ธี ศึ ก ษ า   ว ัด พั น เต า  (2553, ห น้ า  38-40)                   
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา ได้มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  2556-2558            
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นหลักและแนวการจดัการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันาแบบบูรณาการและกลยุทธ์       
ของโรงเรียนอีกทั้งกลยทุธ์ท่ี 2 ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา ท่ีวา่มีการส่งเสริมสนบัสนุน
กระบวนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและใชแ้หล่งเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยอียา่งหลากหลายนั้น
ได้ท าให้โรงเรียนเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
เน่ืองจากการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนนั้ น เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เรียน              
ท าให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะ รู้จกัคิด รู้จกัซักถาม รู้จกัสังเกตโดยใช้ประโยชน์จากบุคคล สถานท่ี
ป ระ เพ ณี ว ัฒ นธรรม ท่ี อยู่ รอบตัว  (แผนการป ฏิบั ติ งานป ระจ าปี , 2556-2559, หน้ า  13)                     
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จากผลการประเมินภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา       
(องค์การมหาชน) ของรอบแรก ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2548 มีโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา      
ท่ีมีผลการประเมินในตัวบ่งช้ีท่ี  3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในระดับพอใช ้         
ร้อยละ  60.61 ตัวบ่งช้ี ท่ี  4 ผู ้เรียนคิดเป็นท าเป็น ผู ้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์              
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบและสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคม
อยูใ่นระดบัปรับปรุง ร้อยละ 3.54 ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัพอใช ้
ร้อยละ 60.23  ตัวบ่งช้ีท่ี  6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ            
ในระดบัท่ีพอใช้ ร้อยละ 64.21 และส าหรับประเมินในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 ซ่ึงเป็นการประเมิน
ภายนอกรอบสอง ปรากฏว่า โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพันเตา ในด้านตัวบ่งช้ี ท่ี  3 ผู ้เรียน              
มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในระดบัพอใช้ ร้อยละ 65.31 ตวับ่งช้ีท่ี 4 ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น
ผูเ้รียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ     
คิดเป็นระบบและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม อยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ 65.87 ตัวบ่งช้ีท่ี  5
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง ร้อยละ 32.34  ตวับ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผล
ของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในระดบัท่ีพอใช ้ร้อยละ 63.41 ผลการประเมิน
ในรอบสามของโรงเรียนไม่ผ่านการรับรอง เน่ืองจากมีคะแนนในตวัช้ีวดัท่ี 5 ไม่ถึงมาตรฐาน      
ของส านกัคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) อีกทั้งตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร
จดัการและการพฒันาสถานศึกษาในระดบัท่ีพอใช้ ร้อยละ 61.31 และผลจากการวิเคราะห์เอกสาร
การรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
พบวา่ มีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประเด็นปัญหาเก่ียว กบัการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ พอสรุปไดด้งัน้ี   
1. ปัญหาด้านผูเ้รียนผูเ้รียนไม่ได้รับการส่งเสริมการจดักิจกรรมด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์         
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาหาความรู้          
ด้ ว ยตน เอ งจ าก แห ล่ ง เรี ยน รู้ ต่ างๆ  แห ล่ ง เรี ยน รู้ ใน โรง เรี ยน ค วรได้ รับ ก ารพัฒ น า                                 
2. ปัญหาด้านการบ ริหารจัดการ  ไม่ มี การน าภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินมาให้ ความ รู้แก่ผู ้ เรียน                    
และไม่น าผู ้เรียนไปศึกษายงัแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  3. ปัญหาด้าน            
จดัการเรียนการสอน ไม่มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ค้นควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายใน          
และภายนอกโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 จากปัญหาดังกล่าวทั้ ง 3 ประเด็นนั้น สอดคล้องกับรายงานการประเมินผลภายนอก     
รอบแรกของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 พบว่าโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา มีความตระหนักและเห็นความส าคญั      
ของแหล่งเรียน รู้แต่ย ังขาดการบริหารจัดการแหล่งเรียน รู้ทั้ งในโรงเรียนและในชุมชน                     
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ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพจิตร สะดวกการ (2543, หน้า 34) ท่ีกล่าวว่า            
การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้เป็นงานหน่ึงของงานวิชาการ ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งบริหาร
แ ล ะ จั ด ก า ร ให้ มี คุ ณ ภ าพ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ เกิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ เ รี ย น                                        
ดงันั้น การใช้กระบวนการบริหารและการจดัการแหล่งเรียนรู้จึงใช้เช่นเดียวกนักบักระบวนการ
บริหารและการจดัการงานวิชาการ ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนส าคญั 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน       
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุง การบริหารการจัดการ         
และเพื่อพฒันาระดบัคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร 
ตัวแทนครู คณะกรรมสถานศึกษา จ านวน 15 รูป/คน ณ โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 พบปัญหาท่ีสอดคล้องกัน ขาดการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้         
อยา่งเป็นระบบท่ีชดัเจน ซ่ึงท าให้ส่งผลถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ดว้ยตนเอง
จากการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและกระบวนการคิดรวมยอดองคค์วามรู้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันทางการพัฒนาปัจจัยการจัดการ         
แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่         
เป็นอยา่งไร ท่ีส่งผลต่อการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนมีอะไรบา้ง แนวทางการพฒันา
ปัจจัยการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไร เพื่อท่ีจะน าผลการศึกษา              
ไปวางแผนพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้เกิดประโยชน์           
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท าใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.3 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.3.1ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือผูอ้  านวยการโรงเรียนจ านวน 1 รูป รองผูบ้ริหาร
จ านวน 2 รูป/คน คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 3 รูป/คน ครูผูส้อนจ านวน 8 รูป/คน ประจ า
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่และ นักวิชาการกลุ่ม 5 จ านวน 3 
คนในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งหมดจ านวน 17 รูป/คน  
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
  ก าร ศึ ก ษ า น้ี ผู ้ วิ จ ั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ก าร จัด ก าร แห ล่ ง เรี ย น รู้                             
ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษา
ครอบคลุมขอบข่าย 

  1. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ การด าเนินการและการพัฒนาหลักสูตร            
การจดัการเรียนการสอน 
  2. ดา้นกระบวนการในการส่งเสริมการการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพในการส่งเสริมการ
ใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

  3. ดา้นการวดัผล ประเมินผล การนิเทศ ให้สอดคล้องระบบประกนัคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 

  4. ด้านความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนางานวิชาการในการใช ้       
แหล่งการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กบั สถานศึกษา ชุมชนหรือองคก์รอ่ืนๆ  
  5. ดา้นพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
  

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชศ้พัทบ์างค าในความหมายและขอบเขตจ ากดัดงัน้ี 
 แนวทำง หมายถึง ทางปฏิบติัท่ีวางไวเ้ป็นแนวเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัสามารถท าไปไดใ้นทิศทาง 
รูปแบบหรือหลกัการเดียวกนัของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา  
 กำรพัฒนำ  หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน
กวา่เดิมของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 กำรจัดกำร หมายถึง กิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีในอนัท่ีจะเช่ือมัน่
ได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้        
ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตาอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 กำรจัดกำรแหล่งกำรเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ี    
ในอันท่ีจะเช่ือมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกในการใช้แหล่งการเรียนรู้                  
ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ด าเนินไปในแนวทาง        
ท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 กำรใช้แหล่งเรียนรู้ในกำรเรียนกำรสอน หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมการเรียน      
การสอนของครูโดยใชแ้หล่งเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์หรือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งบุคลากร
สถานท่ีและกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จดัข้ึน 
 แหล่งกำรเรียนรู้ หมายถึง "แหล่ง" หรือ "ท่ีรวม" ซ่ึงอาจเป็นสภาพ สถานท่ีหรือศูนยร์วม
ท่ีประกอบดว้ย ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียน
การสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผูส้อนหรือศูนย์กลาง         
การเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีก าหนดเวลาเรียนยืดหยุน่ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความพร้อม
ของผู ้เรียน การประเมินและการวดัผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะท่ีสร้างข้ึนให้เหมาะสมกับ           
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมี 2 ประเภทคือแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียนซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและจดัไว้
ใหส้ าหรับโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 แหล่งกำรเรียนรู้ในโรงเรียน หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น 
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ปรากฏการณ์ธรรมชาติส่ิงมีชีวิต ฯลฯ แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น 
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดเคล่ือนท่ี  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ            
ห้องโสตทศันศึกษา ห้องมลัติมีเดียเว็บไซต์ ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องเรียนสีเขียว ห้องพิพิธภณัฑ์     
ห้องเกียรติยศ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สุขภาพ สวนหิน สวนหย่อม       
สวนผีเส้ือ บ่อเล้ียงปลา เรือนเพาะช า ตน้ไมพู้ดได้ ฯลฯ ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 แหล่งกำรเรียนรู้นอกโรงเรียน หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่แลว้ตามธรรมชาติ เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ป่า ภูเขา แหล่งน ้ า ทะเล สัตว ์ฯลฯ แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น ชุมชน     
วิ ถี ชี วิต  อาชีพ  ภู มิ ปัญญา ประเพ ณี ว ัฒนธรรม  สถาบัน  โบราณสถาน  สถาน ท่ีส าคัญ                   
แหล่งประกอบการของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สถำนที่  หมายถึง  แหล่งท่ี ให้นัก เรียนได้เข้าไปศึกษาหาความ รู้และใช้ เรียน รู้              
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ประกอบไปด้วยแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือ ห้องเรียน 
ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์และแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยในท่ีน้ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้        
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จากการส ารวจความต้องการของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา           
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีประสงคจ์ะไปเรียนรู้ในปีการศึกษา 2557 
 กจิกรรมที่ทำงโรงเรียนจัดขึน้ หมายถึง กระบวนการท่ีครูหรือนกัเรียนจดัข้ึนในวนัส าคญั
ของชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
กิจกรรมวนัส าคัญ กิจกรรมงานวิชาการ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมวนัสากล         
ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ไดศึ้กษาสภาพปัญหาปัจจุบนัการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.5.2 ไดปั้จจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธี
ศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.5.3 ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียน       
ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.5.4 ไดผ้ลการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ
สอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.6  กรอบแนวคดิแนวคดิในกำรวจิัย 
 ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา ว ัดพันเตา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” โดยการศึกษาในคร้ังน้ี             
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (พจนา ทรัพยส์มาน, 2549, หน้า      
4-22)  เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6            
ซ่ึงครอบคลุม  6 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้คือ  1. แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน            
2. ว ัตถุประสงค์  3. ขั้ นตอนการจัดการเรียน รู้  4. ระบบสังคม  5. หลักการตอบสนองและ                   
6. ระบบสนับสนุนเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้เป็นรูปแบบ เพื่อใช้หาแนวทางการพฒันาการจดัการ
แหล่งการเรียนของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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แผนภำพที ่1-1 กรอบแนวคิดในงานวจิยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งการเรียนรู้ 
         โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่            
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1.เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาปัจจุบันใน
การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ในการเรียน
การสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษาวดั
พั น เต า  อ า เภ อ
เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

 

แนวทางการ
พฒันาการจดัการ
แหล่งการเรียนรู้ใน
การเรียนการสอน 
โรงเรียนธรรมเมธี

ศึกษา  
วดัพนัเตา อ าเภอ

เมือง  
 จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

2. เพื่อศึกษาปัจจยั
ท่ี ส่ งผ ล ต่ อ ก าร
จั ด ก า ร แ ห ล่ ง
เรียนรู้ในการเรียน
การสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษาวดั
พั น เต า  อ า เภ อ
เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

 

3.เพื่ อ ศึกษาแนว
ทางการพฒันาการ
จั ด ก า ร แ ห ล่ ง
เรียนรู้ในการเรียน
การสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษาวดั
พนัเตาอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

วเิคราะห์เน้ือหา 
SWOTAnalysis 

 

1.ศึกษาเอกสารและ
แหล่งขอ้มูลการ
เรียนรู้ 
2.การสงัเกตเพื่อ
ร่องรอยแหล่งการ
เรียนรู้ 
3.สมัภาษณ์บุคคล
กรท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 

 

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group 
Discussion) 

 
 

กำรจัดกำร
แหล่ง

เรียนรู้ใน
กำรเรียน 
กำรสอน 
โรงเรียน
ธรรมเมธี
ศึกษำวดั
พนัเตำ 

อ ำเภอเมือง 
จังหวดั
เชียงใหม่ 

 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียน    
การสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท่ีจะน าผลการศึกษา          
ไปวางแผนพฒันาการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน จึงไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
 2.1 หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2 บทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์(Constructivist) 
 2.3 หลกัการและความจ าเป็นในการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 2.4 ความหมายและประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 2.5 ความส าคญัและประโยชน์ของการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 2.6 ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีต่อการจดัการ 
 2.7 กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน 
 2.8 หลกัการท า SWOT  Analysis 
 2.9 หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 2.10  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง     

  

2.1 หลกัการ แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
 ความหมายของการบริหารมีผู ้ให้ค  าจ  ากัดความของค าว่า การบริหาร (Administration)         
ไวม้ากมายและแตกต่างกนัไปตามแนวทางท่ีนกับริหารแต่ละคนไดศึ้กษาไว ้เช่น 
 วิโรจน์  ส ารรัตนะ  (2548, หน้ า  12) ได้ให้ ความหมายไว้ว่า  การบ ริหาร  หมายถึ ง             
กระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั               
เช่น การวางแผนการจดัองค์การ การน าและการควบคุม ในกรณีหน้าท่ีทางการบริหาร นักทฤษฎี         
อาจจ าแนกแตกต่างกัน เช่น Fayol จ  าแนกเป็น  5 หน้าท่ี คือ การวางแผนการจดัองค์การ การสั่งการ          
การประสานงานและการควบคุมส่วน Gulick จ าแนกเป็น  7 หน้าท่ี คือ การวางแผน การจดัองค์การ     
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การจดับุคลากร การสั่งการ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ เป็นตน้ 
 จันทรานี  สงวนนาม  (2549, หน้า 26) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการ  แนวทางการด าเนินงานอย่างมีระบบของผู ้บริหาร อันเก่ียวข้องกับกิจการต่างๆ                   
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งระหวา่งกนั เพื่อความส าเร็จของเป้าหมายท่ีตอ้งการการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เป็นการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดจากความร่วมมือกนัเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคม เป็นการด าเนินงาน       
ท่ีมีเป้าหมายส าคญั คือ การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
 ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 12) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของสังคมอย่าง
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีเขา้มาร่วมกนัเพื่อกระท ากิจกรรมอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งเพื่อให้
บรรลุถึงจุดหมายตามท่ีได้ก าหนดไว ้สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 1) ท่ีกล่าวว่า          
การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าท่ี            
ทางการบริหารท่ีส าคญั ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การน าและการควบคุม 
 สรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่  2 คนข้ึนไปท่ีร่วมปฏิบติัการ
ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 
 2.1.1  หลกัการและแนวคิดเกีย่วกบัการบริหารการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  2.1.1.1  ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
  นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2549, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา               
วา่หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการพฒันาสมาชิกในสังคมในทุกๆ ดา้น
นับตั้ งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและวฒันธรรม เพื่อให้มีค่านิยมท่ีตรงกัน            
กบัความตอ้งการของสังคมโดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล     
และอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสมเพื่อให้พฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม
ท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ บันลือ พฤกษะวนั (2548, หน้า 5) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง          
การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการศึกษาหรือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   
คือ ให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดี  สามารถใช้ประโยชน์ของวิชาท่ีเรียน              
มีความส าคญัเก่ียวกบัเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 
  วิชัย ตันศิริ (2549, หน้า 294) กล่าวว่า ในการบริหารสถานศึกษาผูบ้ริหารควรมีหลัก       
และกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษาหลกัการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหาร
ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม ผูเ้ขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว    
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เพื่อให้ เกิดความเข้าใจและมุมมองในการบริหารสถานศึกษายิ่งข้ึนต่อไปค าว่า “การบริหาร”                  
ใช้ในความหมายกวา้งๆ เช่น การบริหารราชการ อีกค าหน่ึง คือ “การจดัการ” ใช้แทนกนัไดก้บัค าว่า    
การบริหาร 
  ชาญชัย อาจินสมาจาร (2552, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษา               
ว่าหมายถึง ความท่ีพยายามจะสั่ง แนะน าและผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซ่ึงมีจุดรวม               
อยู่ท่ีจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การบริหารเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร           
ในองคก์าร ซ่ึงมีหนา้ท่ีสั่งใหค้วามสะดวกในการท างานของกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
  ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า หมายถึง         
การด าเนินงานดว้ยกระบวนการท่ีหลายคน เพื่อให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทุกดา้นจนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและสามารถพัฒนาตน เอง  พัฒนาอาชีพ  พัฒนาสั งคมให้ด ารงชีวิตในสั งคม               
เป็ น ไปด้วยความสงบ สุข  ก ล่ าวได้ว่า  ก ารบ ริห ารสถาน ศึกษ า  หมาย ถึ ง  ก ารบ ริห ารงาน                         
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมีระบบระเบียน ตามกระบวนการการท างาน เพื่อน าไปพัฒนา
สถานศึกษา ทั้งในดา้นบุคลากรผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค ์
  2.1.1.2 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
  การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดปัจจัยหน่ึงในการพัฒนาประเทศ  เพราะการศึกษา        
เป็นการพฒันาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดงันั้น การจดัการศึกษาท่ีดีจะท าให้การพฒันาบุคคล    
ให้มีศกัยภาพตามตอ้งการได้ การบริหารการศึกษาไทยแต่เดิมใช้รูปแบบการรวมอ านาจการบริหาร    
และการตดัสินใจไวท่ี้ส่วนกลางและมีอ านาจการบริหารการตดัสินใจเพียงบางส่วนไปให้หน่วยราชการ           
ท่ี รับผิดชอบ ในการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาแต่แนวปฏิรูปการศึกษา                   
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 ไดมี้ขอ้ก าหนดให้กระจาย
อ านาจการบริหารและการตดัสินใจไปให้หน่วยงานระดบัปฏิบติังาน อนัไดแ้ก่ โรงเรียนและเขตพื้นท่ี
การศึกษาให้มากท่ีสุด โดยการบริหารส่วนกลางจะท าหน้าท่ีเพียงก าหนดนโยบาย การวางแผน          
การจดัสรรงบประมาณ ก าหนดและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นประการส าคญั ไดแ้ก่ 
   1. การบริหารงานวชิาการ 
   2. การบริหารงบประมาณและการเงิน 
   3. การบริหารบุคคล 
   4. การบริหารงานทัว่ไป 
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  ทั้ ง  5 งานจะมีการกระจายอ านาจไปให้โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  1 รับผดิชอบและด าเนินการเองของส านกังานกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสมญัาศึกษา กลุ่มท่ี 5 เชียงใหม่ ล าพูนและแม่ฮ่องสอน  
 กล่าวโดยสรุป การบริหารทั่วไป เป็นการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน            
ของสถาน ศึกษาท่ี เก่ี ยวกับงานวิชาการ งบประมาณและงานบุคคลให้ เกิดความคล่องตัว                  
สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายภารกิจงานท่ีส าคัญ                 
การด าเนินงานธุรการมีการวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมายแนวปฏิบติั  
ท่ี เก่ียวข้องมีการวางแผนออกแบบงานธุรการ ลดขั้ นตอนการด าเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ                     
มีการจดับุคลากรรับผิดชอบงานธุรการและพฒันาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ
ตาม ท่ี ระบบก าหนดไว้มีการติดตามประเมินผลและปรับป รุงงาน ธุรการของสถานศึกษา                       
ให้มีประสิทธิภาพ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการด าเนินงานดา้นธุรการ
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการจดัท าส ามะโนผูเ้รียน มีการประสานงาน
กบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจขอ้มูลจ านวนนกัเรียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาในเขตบริการ
ของสถานศึกษา 
 2.1.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
  2.1.2.1  ทฤษฎีการบ ริหารทัศนะดั้ ง เดิม  (Classical Viewpoint) การพัฒนาศาสตร์      
ทางการบริหารของ Herry Towne ท  าให้มีผู ้ให้ความสนใจเร่ิมมีการศึกษาและให้ข้อแสนอแนะ        
ทฤษฎีทางการบริหารกนัอย่างจริงจงัมากข้ึน เช่น ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีจดัการเชิง
บริหารและทฤษฎีการบริหารแบบราชการ เป็นตน้ แต่เน่ืองจากทฤษฎีเหล่าน้ีเกิดข้ึนในระยะเร่ิมแรก     
จึงนิยมเรียกกนัวา่ “ทศันะดั้งเดิม” (Classical Viewpoint ) 
  2.1.2.2  ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เกิดข้ึนในช่วง           
ท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเร่ิมมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วและมีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน วิธีการจดัการ
แบบเดิมๆ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ  ได้ โดยเฉพาะปัญหาการท างานไม่เต็มศักยภาพ              
ของคนงาน มีนักทฤษฎี ท่ีส าคัญ  คือ  Frederick W. Taylor , Frank and Lillian และ  Henry Gantt 
Frederick W. Taylor (1976 pp.145 – 148 อา้งในละออง วจันะสาลิกากุล, 2552, หน้า 90-91)  ถือกนัว่า
เป็นบิดาแห่งการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ บางต าราเรียก การบริหารแบบมีหลักเกณฑ์  เขาเช่ือว่า       
ปัญหาคนงานท างานไม่เต็มศกัยภาพนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบงานและการจดัส่ิงจูงใจ     
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เสียใหม่กรณีการออกแบบงานนั้นเขาเสนอหลกัการ  5 ประการ คือ 
   1. ให้ใช้วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุด เพื่อทดแทนวิธีการ         
ท่ีคนงานท ากนัมาแบบลองผดิลองถูก 
   2. ใหมี้การวางแผนเพื่อทดแทนการปล่อยใหค้นงานเลือกวธีิการของเขาเอง 
   3. ให้คดัเลือกคนงานท่ีมีความสามารถ แลว้ให้การฝึกอบรมและพฒันาใหมี้การท างาน
ร่วมกนั 
   4. ใชห้ลกัการแบ่งงานกนัท าระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและคนงานเพื่อให้แต่ละฝ่าย
ท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด  
  หัวใจส าคัญของหลักการดังกล่าวคือ การก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดจากวิธีการ         
ทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงเรียกกันในปัจจุบันว่า “ time and motion study” ด้วยการวิเคราะห์สายพาน           
การท างาน แยกแยะงานออกเป็นส่วนๆ ตดัส่วนท่ีไม่จ  าเป็นออก แลว้ก าหนดวิธีการท างานท่ีจะช่วยลด
เวลา ค่าใช้จ่ายและแรงงานในการผลิตลง แต่ให้ไดผ้ลผลิตตามท่ีมาตรฐานก าหนดกรณี การจดัระบบ
ส่ิงจูงใจ Taylor เช่ือว่า เงินเป็นปัจจยัจูงใจท่ีส าคญั คนงานท่ีท างานเกินมาตรฐานท่ีก าหนดจะได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มจากค่าจา้งปกติ ตามจ านวนผลงานท่ีท าไดเ้พิ่มข้ึนนั้น ส าหรับหลกัการของ Taylor
มีผูน้  าไปใชก้นัมาก แต่มีขอ้วิจารณ์กนัวา่ Taylor ให้ความส าคญักบัส่ิงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านเศรษฐกิจและด้านกายภาพมากกว่าทางด้านสังคมและไม่ค  านึงถึงความเครียด           
อัน เกิดจากความต้องการด้านสั งคมไม่ ได้ รับการตอบสนอง นอกจากนั้ นการแบ่ งงานท า                         
ก็ไม่ได้หมายความว่า จะท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ คนงานมีขวญัก าลงัใจดีและองค์การมีส่ิงจูงใจ     
ด้านเศรษฐกิจหรือทางกายภาพ ดิเรก  วรรณเศียร (2545, หน้า 67) ได้ศึกษาผลงานของ Barnard         
และ Max ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป 
  2.1.2.3 การบริหารเชิงสถานการณ์ นกับริหารท่ีเป็นผูเ้สนอแนวความคิดทางการบริหารน้ี 
คือ Fred E. Fiedler (1976, pp 98 อา้งใน ละออง  วจันะสาลิกากุล, 2552, หน้า 112) การเลือกทางออก     
ท่ี จะไป สู่ ก ารแก้ ปัญห าท างการบ ริห ารถื อว่าไม่ มี วิ ธี ใด ท่ี ดี ท่ี สุ ด  There is  no one best way       
สถานการณ์ต่างหากท่ีจะเป็นตวัก าหนดวา่ควรจะใชก้ารบริการบริหารแบบใด หลกัการของการบริหาร
โดยสถานการณ์ มีดงัน้ี 
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   1. ถือวา่การบริหารจะดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 
   2. ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามวเิคราะห์สถานการณ์ใหดี้ท่ีสุด 
   3. เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิดและยอมรับหลกัการ        
ของทฤษฎีระหวา่งทุกส่วนของระบบจะตอ้ง สัมพนัธ์ และมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
   4. เป็นตวัก าหนดการตดัสินใจ และรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม 
   5. ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและความตอ้งการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลกัมากกว่า           
ท่ีจะแสวงหาวธีิการอนัดีเลิศมาใชใ้นการท างานโดยใชปั้จจยัทางดา้นจิตวทิยาในการพิจารณาดว้ย 
   6. เน้นให้ผู ้บ ริหารรู้จักใช้การพิจารณาความแตกต่างท่ี มีอยู่ในหน่วยงาน  เช่น              
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความแตกต่างระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์  วิธีการ  กระบวนการ                 
และการควบคุมงาน เป็นตน้ ความแตกต่างระหว่างความสัมพนัธ์ของบุคคลในองค์กรความแตกต่าง
ระหวา่งเป้าหมายการด าเนินงานขององคก์าร เป็นตน้ 
  2.1.2.4  ทฤษฎีระบบ (System theory) 
  ระบบในเชิงบริหารหมายถึงองค์กรประกอบหรือปัจจัยต่างๆ  ท่ีมีความสัมพันธ์กัน       
และมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ 
องคป์ระกอบพื้นฐานของทฤษฎีระบบ ไดแ้ก่ 
   1. ปัจจยัการน าเขา้ Input 
   2. กระบวนการ Process 
   3. ผลผลิต Output 
   4. ผลกระทบ Impact 
  วิ ธี ก ารระบบ เป็ น วิ ธี ก าร ท่ี ใช้ห ลักตรรกศาสต ร์วิท ยาศ าสต ร์อย่ าง มี เห ตุ ผล                      
และมีความสัมพันธ์กันไปตามขั้ นตอน ช่วยให้กระบวนการทั้ งหลายด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง               
และสามารถช่วยให้การบริหารบรรลุว ัตถุประสงค์ไปด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง                 
และไม่ล าเอียง 
  2.1.2.5 ทฤษฎีบริหารของ Mc Greger 
   1. ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีน้ีเกิดขอ้สมติฐาน
ท่ีวา่ 
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    1.1 คนไม่อยากท างาน และหลีกเล่ียงความรับผดิชอ 
    1.2 คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสั่ง 
    1.3 คนเห็นแก่ตนเองมากวา่องคก์าร 
    1.4 มกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
    1.5 คนมกัโง่ และหลอกง่าย 
   2. ทฤษฎี Y (The integration of individual and organization goal)  ทฤษฎีน้ีเกิดขอ้สมมติฐานท่ีวา่ 
    2.1 คนจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั 
    2.2 คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้
    2.3 คนมีความคิดริเร่ิมในการท างาน 
    2.4 คนมักจะพัฒนาวิธีการท างานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอผู ้บังคับบัญชา                   
จะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเขม้งวดวธีิการบริหารตามแนวคิดน้ี จะเช่ือวา่เป็นการรวบรวมบุคคล
และเป้าหมายโครงการเขา้ดว้ยกนั การจูงใจจึงตอ้งใจวธีิการจูงใจในระดบัสูง 
   3.  ทฤษฎี Z (Z Theory) 
   William G. Ouchl ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UCLA ( Univertty of California, 
Los Angeles) ทฤษฎีน้ีรวมเอาหลกัการของทฤษฎี X , Y เขา้ดว้ยกนั แนวความคิดก็คือ องค์การตอ้งมี
หลกัเกณฑท่ี์ควบคุมมนุษย ์แต่มนุษยก์็รักความเป็นอิสระ และมีความตอ้งการหนา้ท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้ง
ปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ ทฤษฎี มีองค์ประกอบ          
ท่ีส าคญั 5 ประการ คือ 
    3.1 การท าใหป้รัชญาท่ีก าหนดไวบ้รรลุ 
    3.2 การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    3.3 การใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
    3.4 การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
   4. ทฤษฎีน้ีใชห้ลกัการ 3 ประการ คือ 
    4.1 คนในองคก์รตอ้งซ่ือสัตยต่์อกนั 
    4.2 คนในองคก์ารตอ้งมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
    4.3 คนในองคก์ารตอ้งมีความใกลชิ้ดเป็นกนัเอง 
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   5. หลกัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
    5.1 การบริหารท่ีมีผูบ้ริหารเพียงคนเดียวในองคก์าร  
    5.2 มีการก าหนดมาตรฐานท างานท่ีชดัเจน  
    5.3 มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา  
    5.4 มีการกระจายอ านาจและความรับผดิชอบใหแ้ก่ผูร่้วมงาน  
    5.5 มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผูรั้บผดิชอบใหแ้ก่ผูร่้วมงานใหเ้ฉพาะเจาะจงข้ึน  
    5.6 มีการก าหนดมาตรฐานการท างานท่ีชดัเจน  
    5.7 มีการมอบหมายการควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม  
    5.8 เปิดโอกาสใหมี้การเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ในองคก์ารได ้ 
    5.9 สามารถท าใหค้นในองคก์ารเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั  
    5.10 มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถ  
    5.11 มีการประเมินผลการปฏิบติังานทั้งส่วนบุคคลและองคก์าร  
  2.1.2.6 ทฤษฎีบริหารแบบราชการ  การบริหารแบบราชการเป็นอีกทฤษฎีหน่ึง                   
ท่ีเน้นถึงความจ าเป็นของการจัดองค์การอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามอ าเภอใจ            
ของผู ้บ ริหารสถานศึกษาหรือเจ้าของกิจการ ทฤษฎี น้ี มีพื้ นฐานจากผลงานของ  Max Weber                  
นักสังคมวิทยา ชาวเยอรมัน  ซ่ึงมีชีวิตอยู่ช่วง ค.ศ. 1864-1920 เขาได้เสนอแนวคิด“ระบบราชการ        
เชิงอุดมคติ” (Ideal Bureaucracy) ข้ึนโดยเขาเองก็ตระหนักและเข้าใจดีว่า หลักการบริหารดังกล่าว 
เป็นไปไดย้ากในโลกแห่งความเป็นจริงและโดยแทจ้ริงแลว้การเสนอแนวคิดของเขาไม่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่ อการบริหารแต่ใช้ เพื่ อการศึกษาองค์มากกว่า อย่างไรก็ตามเม่ือมีการแปลผลงานของเขา                 
เป็นภาษาอังกฤษ  ในปลายทศวรรษท่ี  11 นักวิชาการหลายคนก็เห็นว่า แนวคิดของเขาสามารถ               
จะน าไปใชก้บัการบริหารองคก์ารไดดี้จากหลกัการส าคญั 7 ประการ ดงัน้ี  
   1. หลกัการมีกฎและระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อควบคุมการตดัสินใจ 
   2. หลักความไม่เป็นส่วนตัว ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องอยู่ภายใต้กฎและระเบียบ
ขอ้บงัคบัเพื่อใหป้ลอดจากการกระท าตามอ าเภอใจ 
   3. หลกัการแข่งงานกนัท าตามถนดัหรือความช านาญเฉพาะทาง 
   4. หลกัการมีโครงสร้างสายบงัคบับญัชา 
   5. หลกัการความเป็นอาชีพท่ีมัน่คง 
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   6. หลกัการมีอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจโดยมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัรองรับ 
   7. หลกัความเป็นเหตุผล ในกระบวนการตดัสินใจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
  หลักการของ  Weber มีข้อวิจารณ์กันว่า  แม้จะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูง                      
แต่ในทางปฏิบติัอาจเกิดผลในทางลบดว้ย เช่น การยึดกฎระเบียบขอ้บงัคบั อยา่งเคร่งครัด ไม่ยืดหยุ่น
อาจท าให้งานล่าช้า การหวงอ านาจไม่กระจายอ านาจการตดัสินใจล่าช้า การกา้วไม่ทนักบัเทคโนโลยี
และค่านิยมท่ีเปล่ียนไป นอกจากนั้นการมีสายบังคบับัญชาอาจท าให้เกิดมีการแข่งขนัชิงดีชิงเด่น         
เพื่ อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งท่ี สูงข้ึน  ซ่ึ งน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่ อเอาใจผู ้บ ริหารสถานศึกษามากกว่า
กลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการ การแบ่งงานกันท าตามความถนัดก็อาจก่อให้เกิดการสร้างอาณาจักร           
ต่างฝ่ายต่างใหญ่  ท าให้ขาดการประสานงาน ท่ี ดี ต่อกัน  นอกจากนั้ นการมุ่ งเน้นกฎระเบียบ                      
ท่ีเคร่งครัด ท าให้ผูป้ฏิบติัไม่กลา้ริเร่ิมสร้างสรรค์ใดๆ แต่จะมีพฤติกรรมการท างานขาดประสิทธิภาพ   
แต่กลบัท าให้งานมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป คนงานขาดความพอใจ เบ่ืองาน คุณภาพการท างาน    
ต่อการขาดงานและลาออกจากงาน  
  2.1.2.7 ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 34) ได้ศึกษาทฤษฎีการจดัการเชิงบริหาร มีหลักการ    
ให้นักบริหารเป็นผู ้ประสานกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การเข้าด้วยกัน  ปฏิบัติหน้าท่ีพื้ นฐาน                     
ด้านการวางแผน การจัดการและการควบคุม  มีนักทฤษฎีท่ีส าคัญ  คือ ผู ้บ ริหารสถานศึกษา            
สามารถไดรั้บการฝึกอบรม เพื่อเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จได้ หากเขา้ใจหนา้ท่ีพื้นฐาน
และหลกัการบริหารดีพอ ดงันั้นแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารของเขา คือ 
   1. ก าหนดหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นส าหรับองคก์ารท่ีจะท าใหบ้รรลุจุดหมาย 
   2. จดักลุ่มงานเพื่อช่วยผลผลิตและประสิทธิภาพการท างาน แต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง      
กรณี เก่ียวกับหน้าท่ี  องค์การควรมีการวางแผนการจัดองค์การ  การสั่ งการ การประสานงาน                 
และการควบคุม กรณีเก่ียวกับหลักการได้พัฒนา หลักการบริหารข้ึน  15 ประการ ท่ี เขาเช่ือว่า               
หากมีการอบรมดีพอก็จะท าใหไ้ดผู้บ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีได ้ส าหรับหลกัการต่างๆ มีดงัน้ี 
    2.1 หลกัการแบ่งงานกนัท า ตามความถนดัหรือการท างา 
    2.2 หลกัการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ในการบงัคบับญัชา ควบคู่กบัการรับผดิชอบ 
    2.3 หลกัการเก่ียวกบัมีระเบียบวนิยั 
    2.4 หลกัความเป็นเอกภาพในการบงัคบับญัชา ผูป้ฏิบติัรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา
เพียงคนเดียว 
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    2.5 หลักความเป็น เอกภาพในทิศทาง  ทุก กิจกรรมต้องมุ่ งบรรลุ จุดหมาย              
ขององคก์าร 
    2.6 หลกัผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นรองผลประโยชน์ขององคก์าร 
    2.7 หลกัความยติุธรรมต่อทั้งนายและลูกจา้ง 
    2.8 หลักการรวมศูนย์อ านาจผู ้บ ริหารสถานศึกษามีอ านาจในการตัดสินใจ            
แต่ผูป้ฏิบติัควรมีอ านาจอยา่งเพียงพอดว้ย 
    2.9 หลักการมีสายบังคบับัญชา จากบนลงล่าง มีเส้นทางการติดต่อส่ือสารด้วย     
โดยการออกมาแสดงเป็นแผนภาพ 
    2.10 หลักความเป็นระเบียบแบบแผน วสัดุ อุปกรณ์และผูป้ฏิบัติควรอยู่ในท่ีท่ี
เหมาะสม สะดวกต่อการใชง้าน โดยเฉพาะผูป้ฏิบติั ควรรับผดิชอบงานหรืออยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
    2.11 หลกัความเสมอภาค เป็นมิตรและมีความยติุธรรมต่อผูป้ฏิบติั 
    2.12 หลกัความมัน่คงในการท างาน 
    2.13 หลกัความริเร่ิมสร้างสรรค ์
    2.14 หลักความสามัคคีหรือความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน หลักการของ Fayol          
หลายประการถูกน าไปใชก้นัอยา่งแพร่หลาย แต่ก็มีขอ้วิจารณ์บางประการ เช่น หลกัการแบ่งงานกนัท า
ตามความถนัดหรือตามความช านาญเฉพาะทาง  ในกรณี ท่ี เป็นองค์การขนาดใหญ่อาจท าให ้                
สายการบงัคบับญัชาไม่ชัดเจน เป็นตน้ มีข้อสังเกตว่า หลกัการบริหารทั้ง  3 ทฤษฎีดังกล่าวข้างตน้          
มีลักษณะทั้ งท่ี เหมือนกันและแตกต่างกัน กรณี ท่ี เหมือนกัน คือ ด้านโครงสร้าง  ต่างเน้นเร่ือง              
การแบ่งงานกันท า การมีสายบังคับบัญชาการ ก าหนดหน้าท่ีทางการบริหารและเน้นหลักการ              
ด้านผู ้ป ฏิบัติ  ต่างมองผู ้ปฏิบัติ เป็นเสมือนเคร่ืองจักรกล เป็นเพี ยงเคร่ืองมือหน่ึงในการผลิต                   
เน้นส่ิงจูงใจด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในงาน คนต้องปรับตัวให้เข้ากับงานและสามารถจ้าง               
หรือเลิกจา้งไดต้ามตอ้งการ ดา้นความเป็นผูน้ า ต่างให้ความส าคญักบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
การมีผู ้น าเด่ี ยว  การคัด เลือกโดยระบบคุณธรรม  การคัด เลือกโดยหัวหน้างาน  การเช่ือฟั ง                     
ของผู ้บังคับบัญชาทั้ งโดยต าแห น่ งและโดยการเป็นผู ้เช่ี ยวชาญกว่  ผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษา                                
มุ่งบรรลุจุดหมายขององคก์ารมากกวา่จุดหมายของผูป้ฏิบติัและความเป็นเอกภาพของจุดหมาย 
   3.  ด้านการตัดสินใจ ต่างเน้นความเป็นเหตุผล ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ          
(อตัราการลงทุนและผลก าไร) ค  านึงถึงผลก าไรเชิงเศรษฐกิจสูงสุดส าหรับลกัษณะท่ีแตกต่างกนั คือ 
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ผลงานของ Taylor มุ่งการศึกษาการท างานของคนงานและหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด เพื่อการปรับปรุงการผลิต
ดว้ยวิธีการท่ีเรียกว่า time and motion studies ขณะท่ี Fayol มุ่งการก าหนดหลกัการบริหารไวก่้อนแลว้
น าไปปฏิบติัตามโดยเช่ือว่า การมีโครงการสร้างท่ีชัดเจนจะท าให้การปฏิบติังานครอบคลุมหน้าท่ี            
ท่ีส าคญัทั้งหมดได ้ส าหรับ Weber ไดจ้ดัท าเป็นพิมพเ์ขียวของหลกัการหรือส่ิงท่ีองค์การควรจะท าไว ้
โดยเน้นกฎระเบียบข้อบังคับและการก าหนดอ านาจหน้าท่ี ท่ีชัดเจน เพื่อช่วยให้การประเมินผล            
การปฏิบติังานง่ายข้ึนและการใหร้างวลัตอบแทนยติุธรรมข้ึน 
 สรุปว่า การจัดการเชิงบริหาร มีหลักการให้นักบริหาร เป็นผู ้ประสานกิจกรรมต่างๆ                
ภายในองคก์ารเขา้ดว้ยกนั ปฏิบติัหนา้ท่ีพื้นฐานดา้นการวางแผน การจดัการและการควบคุม มีนกัทฤษฎี
ท่ีส าคัญเพื่อช่วยผลผลิตและประสิทธิภาพการท างาน มีการวางแผนการจัดองค์การ การสั่งการ                   
การประสานงานและการควบคุม อยา่งเป็นระบบ 
    

2.2  บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู ้บ ริหารสถานศึกษา หมายถึง  ผู ้ท่ีสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเป็นผู ้ท  าหน้าท่ีให้บริการ               
หรือปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศ  การบริหารการศึกษา                  
และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา, 2557, หน้า 23) ดงันั้น ภารกิจในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ ผู ้บริหารจะต้องมีบทบาทหน้าท่ีและหน้าท่ี ต่อองค์การในฐานะเป็นผู ้บริหาร                      
ต้องรู้ข่าวสารและเข้าใจองค์การเป็นอย่างดี เช่น ประวติัความเป็นมา วิวฒันาการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย องค์ประกอบภายในนโยบาย  โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา กระบวนวิธีการท างาน 
เทคโนโลยี ทรัพยากรท่ีมีอยูก่  าลงัคน พฤติกรรมการบริหาร ค่านิยม วฒันธรรม ตลอดจนปัจจยัภายนอก
องค์การ อันได้แก่ คู่แข่งขัน ผู ้รับบริการ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ดังนั้ น ผู ้บริหารจึงมีบทบาท           
และหนา้ท่ีต่อองคก์ารดงัน้ี 
  1. ช้ีน าและจูงใจให้ผู ้ร่วมงานในองค์การ  ร่วมก าหนดทิศทางและมีความชัดเจน               
ในกรอบของวตัถุประสงค ์
  2. รักษาผลประโยชน์และความอยู่รอดขององค์การด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ               
ภายในใหเ้ขม้แขง็ ปรับเปล่ียนโครงสร้างภายในองคก์ารและกระบวนการการบริหารอยา่งเหมาะสม 
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  3. สร้างบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการท างาน การคิดริเร่ิมและความกระตือรือร้น    
ของผูป้ฏิบติังาน 
  4. ประสานกิจกรรมต่างๆ  ในองค์การ บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล อีกทั้ ง                 
ประสานความตอ้งการในเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารกบัผูป้ฏิบติังานให้เกิดคุณภาพท่ีพอใจ
ทั้งสองฝ่าย 
  5. เป็นตวัแทนขององคก์ารในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบันโยบาย
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ขององค์การโดยวิธีส่ือสารท าความเข้าใจเจรจาต่อรองให้เกิดการยอมรับ         
และเกิดผลดีต่อองคก์าร 
 2.2.2  บทบาทและหน้าทีต่่องานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 24 - 26) กล่าวว่า การท่ีผูบ้ริหารท างานท่ีรับผิดชอบ            
ส าเร็จลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลดว้ยความร่วมมือร่วมใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา    
จนเป็นท่ีพึงพอใจในหมู่คณะท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ยอ่มเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถในการบริหารจดัการ
ของผูบ้ริหารอาจจ าแนกหนา้ท่ีและบทบาทต่องานเป็น 5 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ งานบริหาร งานตดัสินใจ
และแก้ปัญหางานหน้าท่ี อ่ืนๆ  และงานในอนาคต  งานบริหาร ผู ้บ ริหารมีบทบาทและหน้าท่ี                           
ในงานบริหาร ดงัน้ี  
  1. จดัองคก์ารและอ านวยการ หมายถึง จดัตั้งหน่วยงานมอบหมายงานมอบอ านาจหนา้ท่ี    
แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา จดัช่องทางการส่ือสารและสายการบงัคบับญัชาตลอดจนประสานการท างาน               
ของผูป้ฏิบติังาน 
  2. บริหารก าลงัคน หมายถึง การตดัสินใจและก าหนดนโยบายว่าคุณลกัษณะของบุคคล        
ท่ีควรจะรับเขา้ท างานก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานให้ค่าตอบแทนส่ิงจูงใจรางวลัประเมินผลงาน         
ใหค้  าแนะน าปรึกษาฝึกอบรม พฒันาบุคคล และทีมงาน 
  3. น าคน หมายถึง ช้ีน าจูงใจเพื่อให้งานส าเร็จ โดยความร่วมมือของผูอ่ื้นสร้างศรัทธา 
รักษา บ ารุงขวญั กระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานรักอยากท างานภูมิใจในผลส าเร็จของงาน ผูบ้ริหารต้องไว                
ต่อการรับรู้และสนองตอบ 
  4. ก ากับควบคุม  หมายถึง  ก ากับควบคุมดูแลผลงานได้ตามเป้าหมายทั้ งปริมาณ                     
และคุณภาพงานตดัสินใจและแกปั้ญหา ผูบ้ริหารมีบทบาทและหน้าท่ีงานตดัสินใจแบ่งเป็น 2 ระดบั            
คือ  การตัดสินใจในระดับนโยบายห รือเชิงบ ริหาร  และในระดับปฏิบัติการ  การแก้ปัญหา                      
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้  

ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งฝึกทกัษะการตดัสินใจอย่างเป็นระบบมีกระบวนการตดัสินใจ ประกอบด้วย                  
5 ขั้นตอน คือ 
   4.1 รู้ปัญหา คน้หาปัจจยัท่ีเป็นตน้เหตุและท าใหเ้กิดปัญหา 
   4.2 วิ เคราะห์ ปัญหา  จ าแนกปัญหา  และสืบหาข้อเท็จจริง  รวมทั้ งข้อสนเทศ                     
ท่ีตอ้งน ามาประกอบการตดัสินใจ 
   4.3 แสวงหาทางเลือกหรือทางแกปั้ญหาหลายๆ ดา้น 
   4.4 คน้พบทางเลือกหรือทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดโดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี มีความเส่ียง
ในการปฏิบติัต่อผลท่ีไดรั้บสูงเพียงใดคุม้ค่าท่ีสุดหรือไม่ จงัหวะเวลาและสถานการณ์เหมาะสมหรือไม่     
มีผลกระทบต่อคนมากนอ้ยเพียงใด 
   4.5 น าผลการตดัสินใจไปสู่การปฏิบติั ผูบ้ริหารตอ้งส่ือสารผลการตดัสินใจให้เขา้ใจ       
และจูงใจให้ปฏิบติัตาม นอกจากหน้าท่ีในการตดัสินใจแล้วผูบ้ริหารก็คือผูแ้ก้ไขและป้องกนัปัญหา          
หรือแม้แต่หาทางเปล่ียนปัญหาและความขดัแยง้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองค์การมกัมาจาก 2 สาเหตุ            
คืองานได้แก่ เน้ืองานและระบบ ส่วนคนตั้งแต่ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารมีหน้าท่ี
จะต้องดูแลให้มีการจัดกิจกรรม  เพื่อประสานคนและงาน  ส าหรับคนต้องให้ความเป็นธรรม                    
จดัข่ายระบบการส่ือสารมีทกัษะและศิลปะในการฟัง พูดและเขียน สอนงานและแนะน าการปฏิบติังาน 
  2.2.2.1  งานหน้าท่ีอ่ืนๆ งานท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
จากผู ้บ ริหารระดับเหนือกว่า รวมทั้ งงานท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างขวญัผู ้ใต้บังคับบัญชาหน้าท่ี                
ในพิธีกรรมสังคมและกิจกรรม นโยบายเพื่อสร้างสัมพนัธภาพและการประสานงานระหว่างกลุ่ม
ระหวา่งงาน 
  2.2.2.2  งานในอนาคต  ผู ้บ ริหารต้องให้ความสนใจและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญ
ภาระหน้าท่ีใหม่ในอนาคตมากข้ึน อาทิเช่น การให้ความส าคญัต่อการบริหาร โดยยึดวตัถุประสงค์     
และเป้าหมายขององคก์ารดว้ยการจูงใจและตอบแทนผูป้ฏิบติังานอยา่งเหมาะสมแก่ปริมาณและคุณภาพ
ของงาน การใชเ้ทคนิคการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ สามารถท่ีจะวเิคราะห์ภาพรวมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั กลา้เส่ียง
และกลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานทางเลือกท่ีผา่นการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ การพฒันาการส่ือสารขอ้มูล
ข่าวสารให้รวดเร็วและชัดเจนยิ่งข้ึนและการพัฒนาความเป็นผูน้ าให้สามารถจูงใจคนในองค์การ           
ให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การสร้างและพฒันาทีมผูบ้ริหารหรือบริหารทุกระดับให้มีทักษะ          
ในการบ ริหารงานคนและองค์ก ารในจ านวน ท่ี เพี ยงพอแก่ความต้องการ  ผู ้มี ความ รู้รอบ                          
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และวิสัยทศัน์ เห็นภาพรวมขององคก์ารอยา่งแจ่มชดัเขา้ใจความสัมพนัธ์และผลกระทบของส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีจะมีผลต่อองคก์ารเขา้ใจและสามารถเช่ือมโยงหนา้ท่ีของตนกบัภาพรวมขององคก์ารได ้
  2.2.2.3 บทบาทและหน้าท่ีของผู ้บริหาร  ต่อบุคคลกลุ่มในองค์การ หน้าท่ีส าคัญยิ่ง                 
ของผูบ้ริหาร คือ การบริหารคน ได้แก่ การน า จูงใจ พฒันารักษาไวใ้ห้คนเก่งและดี ท าประโยชน์               
ใหแ้ก่องคก์ารใหม้ากท่ีสุด ผูบ้ริหารจะท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพได ้ตอ้งรู้และเขา้ใจ       
ในเร่ืองของคน  พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทัศนคติ ความเช่ือ             
ซ่ึงมีผลต่อการบริหารงาน ดังนั้ น การท่ีผูบ้ริหารจะมีสัมพนัธภาพในการบริหารงานท่ีดีต่อบุคคล         
หรือกลุ่มในองคก์ารจะตอ้งมีบทบาทในการบริหารคนในองคก์ารดงัน้ี  
   1. การบริหารตนเอง วิเคราะห์และประเมินความรู้  ความสามารถ  ความทันสมัย          
ดา้นบริหารและด้านเทคนิค เพื่อพฒันาจุดด้อยให้เป็นจุดเด่น ให้เขม้แข็งมากยิ่งข้ึน มีความสนใจใฝ่รู้
สร้างเสริมประสบการณ์ทั้งในงานและส่ิงรอบตวั เพื่อเพิ่มพูนในการรองรับงานท่ีขยายและงานใหม่ได ้
พฒันาบุคลิกภาพและอุปนิสัยใหเ้หมาะกบัการเป็นผูน้ าตามสถานการณ์ ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ฝึกทกัษะในการตดัสินใจแกปั้ญหา รวมทั้งการมองการณ์ไกล ส่ือสารดว้ยการพูด 
เขียน อ่าน ฟัง อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลกัธรรมของผูบ้ริหารในการครองตน ครองคน ครองงาน 
ควบคุมอารมณ์และสถานการณ์อย่างมีสติ  ส ร้างสัมพันธภาพท่ี ดีกับผู ้อ่ืนท างาน เป็นทีมได ้                  
รู้จกับริหารงานเวลาของตนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2. การจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของครู เป็นหัวใจ
และเป็นภารกิจหลกัของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงครู ผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา
จะตอ้งด าเนินงานตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22-30 ซ่ึงไดบ้ญัญติั
ไวว้่า การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ถือว่าผูเ้รียน
ส าคัญ ท่ี สุดกระบวนการจัดการศึกษา  ต้องส่งเส ริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ                    
และ เต็มศักยภาพทั้ งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                         
ต้องเน้นความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม                    
ของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองความรู้ ทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจประสบการณ์ เร่ืองการบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ                          
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลท่ีย ัง่ยืน ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม
ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่ อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ สามาร ถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึง                  
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ของขบวนการเรียนรู้ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ ท่ีส่งเสริมการด าเนินการ การจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์                
และเทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ อ่ืนอย่างเพียงพอ                    
มีประสิทธิภาพการประกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ              
โดยหลักสูตรใหม่มีลักษณะเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้ 
สถานศึกษาจะต้องน ามาตรฐานมาจดัท าสาระหรือรายละเอียดให้สอดคล้อง สนองสภาพปัญหา                   
และความตอ้งการของผูเ้รียนชุมชนและทอ้งถ่ินของตน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2551, หนา้ 12-16) ยงัมีองคป์ระกอบหลายอยา่ง คือ 
    2.1 จุดประสงค์ หมายถึง ผลบางอย่างท่ีผูเ้รียนหวงัจะได้รับ จึงจ าเป็นท่ีครูจะตอ้ง
แสดงให้นักเรียนเห็นจุดมุ่งหมายท่ีครูต้องการจะให้นักเรียนบรรลุถึง ซ่ึงจะก่อให้เกิดแรงจูงใจ              
ในบทเรียนนั้ นและย่อมจะท าให้นักเรียนรู้สึกต่ืนตัวอยู่เสมอ ว่าเขาก าลังท าอะไรอยู่ อยู่จุดไหน                 
ในกระบวนการเรียนรู้ 
    2.2 ความพร้อม หมายถึง ผลรวมของการสอนท่ีจะตอบสนองส่ิงเร้า เก่ียวกับ       
การเรียน รู้ได้ ความพ ร้อมเป็น เค ร่ืองก าหนดว่าคนเราจะส่งการตอบสนองอย่างใดออกไป                 
ยอ่มข้ึนอยูก่บัวฒิุภาวะและประสบการณ์เดิมอีกดว้ย 
    2.3 ส ถานการณ์  หมาย ถึ ง  ส่ิ งแวดล้อม ท่ี อยู่ล้อมรอบตัวคนจะ เป็ นวัต ถุ                         
หรือสัญลกัษณ์ก็ได ้เช่น ค าพูดหรือตวัหนงัสือหรือวตัถุท่ีจะก่อใหเ้กิดประสบการณ์ดีข้ึน 
    2.4 การตีความหมายห รือแปลความ  เป็นกระบวนการท่ี คน เอาใจจดจ้อ                             
อยู่กับส่ิงแวดล้อมแล้วเอาไปประสานสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิม เช่น เราแสดงพฤติกรรมเช่นน้ี
ออกไปแลว้จะเกิดอะไรข้ึนเป็นตน้ 
    2.5 การตอบสนอง หมายถึง การกระท าหรืออาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงภายใน            
ท่ีเตรียมให้คนพร้อมท่ีจะท า ดงันั้น จึงอาจเป็นความเคล่ือนไหวท่ีสังเกตได้หรือความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึน
ก็ได ้
    2.6 ผ ล ต่ อ เ น่ื อ ง  คื อ ผ ล ท่ี เ กิ ด ข้ึ น สื บ เ น่ื อ ง ม า จ า ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง                                        
ซ่ึงอาจตรงความหมายหรือไม่ก็ได ้ถา้หากผลท่ีไดอ้อกมานั้นเป็นไปตามความคาดหมาย คนก็จะกระท า
อีก ถา้ไม่เป็นเช่นนั้นคนก็จะพยายามเปล่ียนแปลง 
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    2.7 ปฏิกิริยาต่อความกีดกัน ถ้าคนไม่สามารถบรรลุถึงจดหมายได้เขาจะเกิด
ความรู้สึกไม่สบายข้ึน ดังนั้น เขาอาจจะเลิกล้มหรือคิด ดดัแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสมตามสภาพ    
ความเป็นจริงในการน าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจดัระบบการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผล
ส าเร็จในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อแก่ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนนั้น          
ควรค านึงถึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ดังกล่าวและต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ                  
ในการออกแบบระบบการสอนโดยในกระบวนการออกแบบระบบการสอนนั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ย
หลกัพื้นฐานส าคญั 4 ประการ คือ 
     1. ผูเ้รียนโดยการพิจารณาลกัษณะของผู ้เรียน เพื่อการออกแบบโปรแกรมการ
สอนท่ีเหมาะสม 
     2. วตัถุประสงค์โดยการตั้งวตัถุประสงคว์า่ตอ้งการจะให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ใดบา้ง
ในการสอนนั้น 
     3. วิธีด าเนินกิจกรรมโดยการก าหนดวิธีการและกิจกรรมในการเรียน รู้                       
วา่ควรมีอะไรบา้ง เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดได ้
     4. การประเมินผลโดยก าหนดวิธีการประเมิน เพื่อตัดสินว่าการเรียนรู้นั้ น
ประสบผลตามท่ีตั้งจุดมุ่งหมายไวห้รือไม่ 
 นอกจากองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ประการเหล่าน้ีแล้ว ในการวางแผนการจดัการเรียน      
การสอนยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกหลายประการ ท่ีนกัเทคโนโลยีการศึกษาหลายท่าน   
ไดน้ ามาจดัระบบเพื่อการวางแผนและออกแบบระบบการสอน ซ่ึงระบบการสอนท่ีแพร่หลาย ไดแ้ก่ 
ระบบการสอนท่ี กิดานนัท ์ มลิทอง (2540, หนา้ 69–72) ไดศึ้กษาระบบของบราวน์และคณะ เป็นระบบ
การเรียนการสอนท่ียึดผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนโดยการพิจารณาถึงแนวทาง             
และวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อให้ผู ้สอนสามารถจดัการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง            
กับความต้องการ ความสามารถและความสนใจของผู ้เรียน ซ่ึงในการออกแบบระบบการสอนน้ี               
บราวน์และคณะได้ท าการวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อ       
จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี คือ 
  1. จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างท่ีตอ้งการให้บรรลุผลส าเร็จ
โดยผู ้สอนต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเน้ือหา ให้สอดคล้องกับ จุดมุ่ งหมายท่ีตั้ งไว ้                   
โดยวตัถุประสงค์และเน้ือหาเป็นส่ิงแรกท่ีผูส้อนตอ้งก าหนดให้แน่นอนว่า เม่ือเรียนบทเรียนนั้นแล้ว
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ผู ้เรียนจะบรรลุวตัถุประสงค์อะไรบ้าง ซ่ึงจะต้องเป็นวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวดั             
และสังเกตได้ เม่ือมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของการเรียนแล้วต้องมีการเลือกเน้ือหาบทเรียน               
ให้สอดคล้องกับว ัต ถุประสงค์ ท่ี ตั้ งไว้ เพื่ อให้ ผู ้ เรียน เรียนแล้วสามารถ เป ล่ียนพฤติกรรม                              
เพื่อผลของการเรียนรู้ 
  2. สภาพการณ์ผูส้อนควรจัดสภาพการณ์อย่างไรและควรมีอะไรบ้างเพื่อให้ผู ้เรียน       
สามารถเรียนอย่างได้ผลดี เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงในการน้ีต้องมีการเลือกประสบการณ์           
ท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน โดยเน้นถึงสภาพท่ีแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อการจัดรูปแบบหรือวิธีการ              
ท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน กล่าวคือ การจดัประสบการณ์แก่ผูเ้รียนเป็นการจดัประสบการณ์ในรูปลกัษณะ
กิจกรรมการเรียนต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ ในชั้นน้ีผูส้อนจึงต้องเลือกประสบการณ์การเรียน             
ท่ีดีท่ีสุดส าหรับนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงประสบการณ์ท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ แบ่งออกได้หลายรูปแบบ เช่น 
การฝึกให้คิด  การอภิปราย การเขียน การอ่าน การฟัง ฯลฯ และการจดัรูปแบบการเรียนการสอน        
เป็นการจดัเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด การจดัน้ีตอ้งค านึงถึงขนาด    
ของผูเ้รียนวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเน้ือหาบทเรียนด้วย การจดัรูปแบบการเรียนการสอนน้ี
สามารถจดัท าได้โดยการจดัหาห้องตามขนาดของกลุ่มผูเ้รียนโดยถา้เป็นผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ ผูส้อนมกัใช้
การบรรยายในห้องเรียนใหญ่ ถา้กลุ่มผูเ้รียนมีขนาดกลางหรือเล็กก็ใช้การบรรยายโดยมีการซักถาม
โตต้อบกนัและควรมีการใชส่ื้อการสอนร่วมดว้ย แต่ถา้ผูเ้รียนมีเพียงคนเดียวจะใช้การศึกษารายบุคคล
ในลกัษณะของการใชส่ื้อหลายแบบ 
  3. ท รัพยากรห รือแห ล่งวิชาการ ผู ้สอนควรจะต้องทราบว่ามี แห ล่งท รัพยากร                 
หรือแหล่งวิชาการใดบา้งท่ีจ าเป็นและสามารถน ามาใช้เพื่อการจดัประสบการณ์แก่ผูเ้รียน ทรัพยากรน้ี
หมายถึง ทางด้านบุคลากร การเลือกใช้ว ัส ดุ อุปกรณ์และเค ร่ืองมือท่ี เหมาะสมในการสอน                         
ตลอดจนการจดัสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเรียนการสอนดงัน้ี 
   3.1 บุคลากรในกระบวนการจดัระบบการสอน บุคลากรมิไดห้มายถึงผูส้อนหรือผูเ้รียน
เท่านั้ นแต่จะหมายรวมถึงบุคคลทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้ นผู ้สอน              
จึงหมายถึง ครูหรือวิทยากรผูถ่้ายทอดความรู้ไปยงัผูเ้รียน ผูส้อนจะตอ้งมีบทบาทในการใช้ส่ือการเรียน     
การสอน เป็นผูจ้ดัสภาพแวดลอ้มและจดัประสบการณ์การเรียนแก่ผูเ้รียน เป็นผูน้ าการอภิปราย แนะน า
ส่ิงต่างๆ ตลอดจนแกปั้ญหาผูเ้รียนและตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัผูส้อนคนอ่ืนๆ เพื่อปรึกษาหรือวางแผน     
การสอนและแก้ไขปัญหาต่างๆในกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน             
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ส่วนบทบาทของผูส้อนนั้นอาจเป็นผูช่้วยในการตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนการเตรียมกิจกรรม
ต่างๆการใชส่ื้อตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนดว้ย 
   3.2 วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ เป็นส่ิงช่วยเก้ือกูลในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผูเ้รียน ทั้ งน้ีในการเลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการสอนนั้ น ผูส้อนจะต้องค านึง            
ถึงส่ิงต่างๆ เช่น ความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เดิมของผู ้เรียน              
การใชส่ื้อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ความเหมาะสมของชนิดของส่ือกบักิจกรรมการเรียน
การสอนส่ือนั้ น สามารถหาได้ในแหล่งวิชาการหรือท้องถ่ินนั้ น ความสะดวกในการใช้อุปกรณ์                
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดประสบการณ์ให้การเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงค์ ท่ีตั้ งไว ้                
สามารถแยกได้เป็นประเภทอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ เช่น  เคร่ืองเทปบันทึกเสียง เคร่ืองฉายสไลด์               
เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ ฯลฯ และประเภทส่ือการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ เช่น
หนงัสือ แบบเรียน หนงัสือพิมพ ์ฟิลม์ภาพยนตร์ ของจ าลอง การ์ตูน รายการวทิย ุฯลฯ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
   3.3 สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง การจดัสภาพห้องเรียนตามขนาด            
ของก ลุ่ มผู ้ เรี ยน  เพื่ อ ให้ ก ารจัดสภาพการณ์ ในการ เรียน รู้ด า เนิ น ไปด้ วยความ เรียบ ร้อย                                  
และเหมาะสม  ตลอดจนการจัดว ัสดุอุปกรณ์ และส่ือการสอนเพื่อความสะดวกในการใช้ด้วย                            
ส่ิงอ านวยความสะดวกและสถานท่ีเหล่าน้ี ไดแ้ก่ หอ้งเรียน หอ้งสมุด หอ้งส่ือการศึกษา หอ้งปฏิบติัการ
และหอ้งนนัทนาการ เป็นตน้ 
  4. การประ เมิ นผลและการป รับป รุง เป็ นขั้ น ตอน สุ ดท้ าย ใน ระบบก ารสอน                     
เพื่อเป็นการประเมินว่า หลงัจากการสอนแล้วผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์เรียนรู้อะไรบา้งและสามารถ
เป ล่ี ยน แป ล งพ ฤ ติ ก รรมต าม จุด มุ่ งห ม าย ท่ี ตั้ ง ไ ว้ห รือ ไม่  ก ารป ระ เมิ น จะท าให้ ผู ้ส อน                                    
ทราบวา่ระบบการสอนนั้น มีขอ้บกพร้องอะไรบา้ง เช่น แผนการสอน จุดมุ่งหมาย ส่ือการสอน เน้ือหา
หรือแม้แต่ความพร้อมของตวัผูเ้รียนเอง ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ขอ้บกพร่อง
ต่างๆ เหล่านั้น ในการสอนคร้ังต่อไป 
 สรุปได้ว่า บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาวางนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการปฏิรูป                    
การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด วางแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีวางไว ้สร้างกลไก              
ใน ก ารจัด ก ระบ วน ก าร เรี ยน รู้ ท่ี ค รบ ว งจร  อ า ทิ  วิ ธี ก ารจัด ก าร เรี ยน  ก ารส อน ขอ งค รู                                   
แนวทางการจดัหลักสูตรใหม่ ระบบการวดัและประเมินผล การจดัสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วม           
ของผู ้ปกครองและชุมชน วางระบบมาตรฐานการจัดการศึกษา ทักษะพื้นฐานส าคัญท่ีนักเรียน               
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ตอ้งเรียนรู้ให้ไดม้าตรฐานในระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับของระบบการศึกษา วางระบบการตรวจสอบคุณภาพ
การเรียนรู้ท่ีชัดเจนเก่ียวกบัคุณภาพการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งส่ิงท่ีเป็นทกัษะพื้นฐานส าคญั              
และส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการทางการศึกษาของนกัเรียนทั้งจากภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 

2.3  ทฤษฎกีารเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวสิต์ (Constructivist) 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการสร้างความรู้ มีพฒันาการมาจาก ปรัชญา
ป ฏิ บั ติ นิ ย ม  (Pragmatism) ท่ี น า โ ด ย  James แ ล ะ  Dewey ใ น ต้ น ค ริ ส ต์ ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  20                                        
และการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์เก่ียวกบัวิธีการหาความรู้ในปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of 
science) ท่ีน าโดย  Popper และ  Feyerabend ในคร่ึงหลังของคริสต์ศตวรรษท่ี  20 จากการบุกเบิก                  
ของ นักจิตวิทยาคนสาคญัๆ  เช่น เพียเจต์ (Piaget) ออซูเบล (Ausubel) และเคลล่ี (Kelly) และพฒันา 
ต่อมาโดยมีนักการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เช่น  ไดรเวอร์ (Driver) เบล  (Bell) คามี  (Kamil)              
นอด ดิงส์  (Noddings) วอน เกลเซอร์สเฟลด์  (Von Glasersfeld) เฮนเอร์สัน (Henderson) และอันเดอร์ฮิล (Underhill)             
เป็นตน้ (พจนา  ทรัพยส์มาน, 2549, หนา้ 4-22) 
 2.3.1 ทฤษฎกีารเรียนรู้คอนสตรัคติวสิต์  
 เง่ือนไขการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist Theory) สรุปได้ดังน้ี 
(วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2541 หนา้ 8) 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือกระท าท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคล 
2. ความรู้ต่างๆ  จะถูกสร้างข้ึนด้วยตัวของผู ้เรียนเอง  โดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูล         
หรือความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว รวมทั้ งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง                
ความรู้และความเช่ือท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคนจะข้ึนอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มและขนบธรรมเนียมประเพณี
และประสบการณ์ของผู ้เรียน  จะถูกน ามาเป็นพื้ นฐานในการตัดสินใจและจะมีผลโดยตรง                            
ต่อการสร้างความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่หรือการเรียนรู้นัน่เอง 
 จากความหมายของทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต์ห รือแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์จึงส รุป                       
เป็นสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
  1. ความ รู้ของบุ คคลใด  คื อ  โครงส ร้างท างปัญญ าของบุ คคลนั้ น ท่ี ส ร้าง ข้ึน                                 
จากประสบการณ์ ในการคล่ีคลายสถานการณ์ ท่ี เป็น ปัญหาและสามารถนาไปใช้ เป็นฐาน                           
ในการแกปั้ญหาหรืออธิบายสถานการณ์อ่ืนๆ ได ้ 
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  2. นัก เรียน เป็นผู ้ส ร้างความ รู้ด้วยวิ ธี การ ท่ี ต่ างๆ  กัน  โดยอาศัยประสบการณ์                     
และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเร่ิมตน้ 
  3. ครูมีหน้าท่ีจัดการให้นักเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเอง              
ภายใตข้อ้สมมติฐานต่อไปน้ี  
   3.1 สถานการณ์ ท่ี เป็นปัญหาและปฎิสัมพันธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้ง                  
ทางปัญญา  
   3.2 ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายในให้ เกิดกิจกรรมการไตร่ตรอง                    
เพื่อขจดัความขดัแยง้นั้ น ได้อธิบายเก่ียวกับลักษณะการไตร่ตรองเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
กิจกรรมการไตร่ตรองจะเร่ิมต้นด้วยสถานการณ์ท่ี เป็นปัญหา น่าสงสัย งงงวย  ยุ่งยาก  เรียกว่า 
สถานการณ์ก่อนไตร่ตรองและจบลงด้วยความแจ่มชัดท่ีสามารถอธิบายสถานการณ์ดังกล่าว                     
สามารถแกปั้ญหาได ้ตลอดจนไดเ้รียนรู้และพึงพอใจกบัผลท่ีไดรั้บ  
   3.3 การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม     
ภายใตก้ารมีปฎิสัมพนัธ์ทางสังคม กระตุน้ให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา จากแนวคิดขา้งตน้น้ี
กระบวนการเรียนการสอนในแนวคอนสตรัคติวิสต์ จึงมกัเป็นไปในแบบท่ีให้นักเรียนสร้างความรู้   
จากการช่วยแกปั้ญหา  
 กระบวนการเรียนการสอนจะเร่ิมต้นด้วยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญานั้ น         
คือ ประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิมไม่สามารถขจดัการแกปั้ญหานั้นไดล้งตวัพอดี
เหมือนปัญหาท่ีเคยแก้มาแล้ว ต้องมีการคิดค้นเพิ่มเติมท่ีเรียกว่า “การปรับโครงสร้าง ทางปัญญา”             
หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา” โดยการจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้ถกปัญหา ขัดค้าน              
จนกระทั้ งหาเหตุผลหรือหลักฐานในเชิงประจักษ์มาขจัด ความขัดแยง้ทางปัญญาภายในตนเอง             
และระหว่างบุคคลได้ (ไพจิตร สดวกการ, 2543, หน้า 78) กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์เช่ือว่า การเรียนรู้               
เป็นกระบวนการท่ี เกิดข้ึนภายในของผู ้เรียนโดยมีผู ้เรียนเป็นผู ้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์                    
ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีมาก่อน โดยพยายามน าความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
และปรากฎการณ์ท่ีตนพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญาหรือท่ีเรียกวา่ สกีมา ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็ก
ท่ี สุดของโครงสร้างทางปัญญาหรือโครงสร้างของความรู้ในสมอง  โครงสร้างทางปัญญาน้ี                   
จะประกอบด้วย ความหมายของส่ิงต่างๆ ท่ีใช้ภาษาหรือเก่ียวกับเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีแต่ละบุคคล            
มีประสบการณ์หรือเหตุการณ์อาจเป็นความเขา้ใจหรือความรู้ของแต่ละบุคคล  
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 กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่า   
การรับความ รู้  ดังนั้ น  เป้ าหมายของการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายาม                    
ในการถ่ายทอดความรู้ ดงันั้น กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม      
ของแต่ละบุคคลและส่ิงแวดล้อมมีความส าคญัในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง เป็นวิธีการ      
ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มีหลกัการท่ีส าคญัวา่ ในการเรียนรู้มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนลงมือกระท า
ในการสร้างความรู้  ซ่ึ งปรากฏแนวคิดท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับการสร้างความรู้หรือการเรียน รู้                 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากแนวคิดท่ีเป็นรากฐานส าคญั ซ่ึงปรากฎจากรายงานของนกัจิตวิทยาและนกัการศึกษา          
คือ  Jean Piaget ชาวสวิส  และ  Lev Vygotaky ชาวรัส เซีย  ซ่ึ งแบ่ งเป็น  2 ประเภท  คือ  Cognitive 
Construtivist และ Social Constructivist มีรายละเอียด ดงัน้ี (สุมาลี ชยัเจริญ, 2551, หนา้ 56)  
 1. Cognitive Constructivist มีรากฐานทางปรัชญาของทฤษฎีมาจากความพยายามท่ีจะเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ ดว้ยกระบวนการท่ีพิสูจน์อย่างมีเหตุผลเป็นความรู้ท่ีเกิดจาก    
การไตร่ตรอง ซ่ึงถือเป็นปรัชญาปฏิบติันิยม ประกอบกบัรากฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีมีอิทธิพล     
ต่อพื้นฐานแนวคิดน้ี นักจิตวิทยาพฒันากรชาวสวิส คือ จีน เพียเจตน์ (Jean Piaget) ทฤษฎีของ Piaget    
จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ Ages และ Stages ซ่ึงทั้ งสององค์ประกอบน้ีจะท านายว่า เด็กจะสามารถ
หรือไม่สามารถเขา้ใจส่ิงหน่ึงส่ิงใดเม่ือมีอายุแตกต่างกนัและทฤษฎีเก่ียวกบัดา้นพฒันาการท่ีจะอธิบาย
ว่า ผูเ้รียนจะพัฒนาความสามารถทางการรู้คิด  (Cognitive Abillities) ทฤษฎีพัฒนาการท่ีจะเน้นจุด
ดังกล่าวเพราะว่าเป็นพื้นฐานหลัก ส าหรับวิธีการทาง Cognitive Constructivism ทางด้านการเรียน       
การสอนนั้น มีแนวคิดวา่มนุษยเ์ราตอ้ง “สร้าง” (Construct) ความรู้ดว้ยตนเองโดยผา่นทางประสบการณ์                  
ซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียน สร้างโครงสร้างทางปัญญาหรือเรียกวา่ สกีมา (Schemas) 
เมนทอลโมเดล (Mental Model) ในสมอง สกีมาเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดข้ยายและซบัซอ้นข้ึนได ้
โดยผา่นทางกระบวนการดูดซึมและการปรับเปล่ียน  
 2. Social Constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานมาจาก  Vygotsky ได้เน้นเก่ียวกับบริบท    
การเรียนรู้ทางสังคม (Social Context Learning) ทฤษฎีพุทธิปัญญาของเพียเจต์ท่ีใช้กนัมา เป็นพื้นฐาน 
ส าห รับ ก าร เรี ยน รู้แบ บ ค้น พ บ  (Discovery Learning) ซ่ึ งผู ้ส อน มี บ ทบ าท ค่ อน ข้ า งจ ากั ด                              
ส่วนทฤษฎีของ Vygotsky เปิดโอกาสให้ครูหรือผูเ้รียนท่ีอาวุโสกว่า แสดงบทบาทในการเรียนรู้         
ของผูเ้รียน  Cognitive Construtivist และ Social Constructivist อาจมีส่วนคล้ายคลึงกันและแตกต่าง 
Social Constructivist ของ Vygotsky จะเปิดโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมและเก่ียวขอ้งกบัครูผูส้อนมากกว่า       

https://www.google.co.th/search?newwindow=1&q=Cognitive+Constructivist&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi8ytSbzJzKAhXKC44KHY88AhsQvwUIGCgA
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ส าหรับทฤษฎีของ Vygotsky ซ่ึงเช่ือวา่ วฒันธรรมจะเป็นเคร่ืองมือทางปัญญาท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันา
รูปแบบและคุณภาพของเค ร่ืองมือดังก ล่าว  ได้มีการก าหนดรูปแบบและอัตราการพัฒนา                
มากกว่าท่ีก าหนดไวใ้นทฤษฎีของเพียเจต์ โดยเช่ือวา่ ผูใ้หญ่หรือผูท่ี้มีความอาวุโส เช่น พ่อ แม่ และครู             
จะเป็นท่อน าส าหรับเคร่ืองมือทางวฒันธรรม รวมถึงภาษา เคร่ืองมือทางวฒันธรรมเหล่าน้ี ได้แก่ 
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม บริบททางสังคมและภาษาทุกวนัน้ี รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์   
 สรุปไดว้า่ คอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความรู้และการเรียนรู้โดยมีรากฐานมาจาก
ปรัชญา จิตวิทยาและมนุษยวิทยา ซ่ึงเช่ือว่า ความรู้เป็นส่ิงท่ีบุคคลสร้างข้ึนและบุคคลจะเรียนรู้ได ้      
โดยการมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและส่ิงแวดล้อมต่างๆ  ซ่ึงต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์เดิม           
และโครงสร้างทางปัญญาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
 วฒันาพร ระงับทุกข์ (2541, หน้า 67-87) กล่าวว่า องค์ประกอบการเรียนรู้ตามแนวคิด       
คอนสตรัคติวสิต ์ประกอบดว้ย  
 1. ผูเ้รียนสร้างความหมายของส่ิงท่ีไดพ้บเห็น รับรู้โดยใชก้ระบวนการทางปัญญาของตนเอง 
ท่ีเรียนรู้และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประสาทสัมผสัของผูเ้รียนกบัส่ิงแวดล้อม โดยจะใช้ความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมในการคาดคะเนเหตุการณ์  
 2. โครงสร้างทางปัญญา เกิดจากความพยายามทางความคิดหากการใชค้วามรู้เดิมคาดคะเน
เหตุการณ์ได้ถูกต้อง จะท าให้โครงสร้างทางปัญญามั่นคงยิ่งข้ึน  แต่ถ้าหากคาดคะเนไม่ถูกต้อง                        
จะเกิดภาวะท่ีเรียกวา่ ภาวะไม่สมดุลและเม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน ผูเ้รียนมีทางเลือก 3 ทาง คือ  
  2.1 ไม่ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญาของตนเอง  
  2.2 ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญาไปในทางท่ีการคาดเดานั้ นให้ เป็นไป            
ตามประสบการณ์มากข้ึน  
  2.3 ไม่สนใจท่ีจะท าความเขา้ใจ  
 3. โครงสร้างทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก แม้ว่าจะมีหลักฐานจากการสังเกต         
ท่ีขดัแยง้กบัโครงสร้างนั้น  
 สรุปได้ว่า ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์นั้ น  ผู ้เรียนเป็นผูเ้สริมสร้างความรู้ด้วยตนเอง                
ผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รียนได้ แต่สามารถช่วยผูเ้รียนปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญาได้ ดว้ยการจดัสถานการณ์ท่ีทาให้เกิดภาวะไม่สมดุลหรือก่อให้เกิด ความขดัแยง้
ทางปัญญาโดยไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มและการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
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  2.3.2 การออกแบบการสอนทีม่ีพืน้ฐานจากทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์  
  กลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist) เช่ือว่า การเรียน รู้เป็นกระบวนการ         
สร้างมากกว่าการรับความรู้ เป้าหมายของการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายาม            
ในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้ น  คอนสตรัคติวิสต์จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม             
ของแต่ละบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม มีความส าคญัในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง  (Duffy and 
Cunningham, 1996, pp.198) เป็นวิธีการท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน มีหลักการท่ีส าคญัว่า     
ในการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนลงมือกระท าในการสร้างความรู้ ซ่ึงปรากฏแนวคิดท่ีแตกต่างกัน               
เก่ียวกับการสร้างความรู้หรือการเรียนรู้ ทั้ งน้ีเน่ืองจากแนวคิดท่ีเป็นรากฐานส าคญั ซ่ึงปรากฎจาก
รายงานของจิตวิทยาและนักการศึกษา  คือ  Jean Piaget ชาวสวิส  และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย            
ซ่ึงในการออกแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จะอาศัยพื้ นฐานจากทั้ งสองแนวคิดน้ี                
เป็นรากฐานส าคญั (สุมาลี ชยัเจริญ, 2551, หนา้ 89-98)  
 การน าทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist) ไปใช้ในการเรียนการสอน           
เป็นกระบวนการท่ีลงมือปฏิบัติ  ประสบการณ์ตรง  การลองผิด  ลองถูก  ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา            
เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการดูดซึมและการปรับเปล่ียนของขอ้มูล วธีิการท่ีสารสนเทศถูกน าเสนอเป็นส่ิงส าคญั
เม่ื อส ารสน เทศ ถูกน า เข้าม าในฐานะท่ี เป็น ส่ิ งช่ วยแก้ปัญหา  อาจท าหน้ า ท่ี เป็น เค ร่ืองมือ                            
มากกวา่จะเป็นขอ้เทจ็จริงอยา่งแทจ้ริง  
 2.3.3 แนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 
 ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์จะอาศยัพื้นฐานแนวคิด   
ทั้ ง ส อ งก ลุ่ ม คื อ  Cognitive Constructivm แ ล ะ  Social Construtivism ดั ง จ ะ น า เส น อ ต่ อ ไป น้ี             
(สุมาลี ชัยเจริญ, 2551, หน้า 102) Cognitive Constructivm Cognitive Constructivism มีพื้นฐานมาจาก
แนวคิดของ Piaget แนวคิดของทฤษฎีน้ี เนน้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้โดยการลงมือกระท า Piaget เช่ือวา่         
ถา้ผูเ้รียนถูกกระตุน้ด้วยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive Conflect) หรือเรียกว่า   
เกิดการเสียสมดุลทางปัญญา (Disequilibrium) ผูเ้รียนตอ้งพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive 
Structuring) ให้เขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึม (Assimilation) ไดแ้ก่ การรับขอ้มูล
ใหม่จากส่ิงแวดล้อมเข้าไปไวใ้นโครงสร้างทางปัญญาและการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา 
(Accommodation) คื อก าร เช่ื อม โยงโครงส ร้ างท าง ปั ญญ าเดิ มห รือคว าม รู้ เดิ ม ท่ี มี ม า ก่ อน                       
กับข้อมูลสารสนเทศใหม่ จนกระทั้ งผูเ้รียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาวะสมดุล           
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หรือสามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาไดห้รือเกิดการเรียนรู้นั้นเอง  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Cognitive Constructivism การจัดการเรียนรู้ตามแนว 
Cognitive Constructivism หรือเรียกว่า  ห้องเรียนแบบเพี ย เจต์  ผู ้เรียนจะมีโอกาสสร้างความ รู้            
ผา่นประสบการณ์ของตนเองท่ีไม่ใช่มาจากการบอกหรือการสอนจากครู จะมีการเนน้เก่ียวกบัการสอน
ทกัษะเฉพาะน้อยลง ในทางตรงขา้มจะเพิ่มการเน้นเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในบริบทท่ีมีความหมาย
โดยน าเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือมวลชน (Multim Media) เป็นส่ิงท่ีจะสนองตอบต่อกิจกรรม   
การเรียนรู้ดังกล่าว ด้วยเทคโนโลยีท่ีมาสนับสนุน  ได้แก่ ส่ือบนเครือข่าย (Webbase) และซีดีรอม     
(CD-ROMs) ครูผูส้อนสามารถจดัหาส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีจะช่วยขยายพื้นฐานของแนวคิด       
และประสบการณ์ของผู ้ท่ีมาศึกษา  แม้ว่าซอฟแวร์ทางการศึกษาเหล่าน้ีจะต้องถูกผลิตข้ึนมาใช ้            
ในทศวรรษท่ี 1970 และ 1980 อยา่งไรก็ตาม ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสามารถท่ีจะสนองตอบ 
เก่ียวกบัสมรรถนะของเคร่ืองมือท่ีช่วยใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามแนวทาง Constructivsm  
 Social Constructivism Social Constructivism เป็ น ท ฤ ษ ฎี ท่ี มี ร าก ฐ าน จ าก  Vygotsky                    
ซ่ึงมีแนวคิดสาคญัท่ีว่า “ปฎิสมพนัธ์ทางสังคมมีบทบาทสาคญัในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญา” รวมทั้ง
แนวคิดเก่ียวกบั ศกัยภาพในการพฒันาด้านพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกับช่วงของการพฒันา        
ท่ีเรียกว่า Zone of Proximal Development ถ้าผูเ้รียนอยู่ต  ่ากว่า Zone of Proximal Development จ าเป็น  
ท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเรียน รู้  ท่ี เรียกว่า Scaffolding และ  Vygotsky เช่ือว่าผู ้เรียน                    
สร้างความรู้โดยผ่านทางการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ เด็กกบัผูใ้หญ่ พ่อแม่ ครูและเพื่อน     
ในขณะท่ีเด็กอยู่ในบริบทของสังคมและวฒันธรรม (Sociocultural Content) ในทุกชั้นเรียนกลยุทธ์ิ    
ทางเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ  Social Constructivism ของ Vygotsky อาจจะไม่จ  าเป็นต้องจัดกิจกรรม        
ท่ีเหมือนกนัทุกอยา่งก็ได ้กิจกรรมและรูปแบบอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม แต่อยา่งไรก็ตาม   
จะมีหลกัการ 4 ประการท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชั้นเรียนท่ีเรียกวา่ “Vygotskian” หรือตามแนว 
Social Constructivism ดงัน้ี  
 1. การเรียนรู้และการพฒันา คือ ดา้นสังคม ไดแ้ก่ กิจกรรมการร่วมมือ (Collaborative Activity)  
 2. Zone of Proximal Development ควรจะสนองต่อแนวทางการจัดหลักสูตรและการวางแผน
บทเรียน  
 3. การเรียนรู้ในโรงเรียนควรเกิดข้ึนในบริบทท่ีมีความหมายและไม่ควรแยกจากการเรียนรู้ 
และความ รู้ ท่ีผู ้เรียนพัฒนามาจากสภาพชีวิตจริง  (Real World) ประสบการณ์นอกโรงเรียน                     
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ควรจะมีการเช่ือมโยงน ามาสู่ประสบการณ์ในโรงเรียนของผูเ้รียน  
 จากแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้มีโอกาส        
รับข้อมูลประสบการณ์ใหม่ๆ  และน ามาใช้ในการคิด  กลั่นกรองข้อมูล ท าความเข้าใจข้อมูล                    
เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมและสร้างความหมายข้อมูล  ความรู้ด้วยตนเองจะเห็นได้ว่า                        
ครูมีบทบาท ท่ีส าคัญ ในการจัดให้ผู ้ เรียนได้ มี โอกาส รับผิดชอบต่อการเรียน รู้ของตน เอง                     
โดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม เช่น บุคคลอ่ืนๆ เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัหรือปัญหาต่างๆ        
ท่ีเกิดข้ึน ท่ีเขาจะตอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มต่างๆ โดยครูมีหน้าท่ี
จัดการเรียนการสอน ท่ีตอบสนองต่อการเรียน รู้ของผู ้เรียน  ตามแนวคิดคอนสตรัค ติวิสต์                          
ในการให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงช่วยให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดไตร่ตรอง          
หาค าอธิบายหรือสร้างรูปแบบการท าความเขา้ใจต่อเหตุการณ์ท่ีไดพ้บอย่างมีความหมายและสามารถ   
น าความรู้ท่ีสร้างข้ึนน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  2.3.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivist)  
 DeVries and Kohlberg (1987,pp. 189 อา้งในนิพทัธา ชยักิจ, 2551, หนา้ 76) ไดเ้สนอแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Piaget ซ่ึงเป็นหลกัการสาคญัในการจดัการเรียนการสอน 
ดงัน้ีคือ  
 1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองตามความสนใจ  
 2. ครูมีบทบาทเป็นเหมือนเพื่อน ผูแ้นะนา กระตุน้ ให้ผูเ้รียนไดริ้เร่ิม เล่น ทดลอง ให้เหตุผล
และใหค้วามร่วมมือกบัผูเ้รียนใชก้ารควบคุมหรืออกค าสั่งกบัผูเ้รียนนอ้ยท่ีสุด  
 3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสร่วมมือกับบุคคลอ่ืน ได้เรียนรู้และแก้ปัญหาความขัดแยง้            
อยา่งสันติวธีิ  
 วธีิการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์  
 1. ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมต่างๆ  ตามความสนใจ โดยค านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐาน            
ท่ีส าคญั คือ  
  1.1. ความสนใจเป็นศูนยก์ลางของการกระท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเองท่ีท าให้เกิดการสังเกต 
ผู ้เรียนเป็นผู ้ส ร้างความรู้และสติปัญญาด้วยตนเองเพราะผู ้เรียนจะพยายามเรียน รู้และสนใจ                    
ต่อประสบการณ์ต่างๆ  ท่ีน าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาโดยกระบวนการ ปรับโครงสร้างความรู้            
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และกระบวนการปรับขยายโครงสร้างความรู้  
  1.2 การเล่น เป็นกระบวนการสร้างพฤติกรรม จึงน ามาจดัการศึกษาให้กบัเด็กและถือว่า
เป็น ส่วนประกอบของการเรียน รู้  เพ ราะท าให้ผู ้ เรียน เรียน รู้บทบาทของชีวิต  ได้ใช้ภาษา                          
ในการแสดงออก แสดงความรู้สึก ใชค้วามคิดท่ีปราศจากการบงัคบัหรือการลงโทษจากผูใ้หญ่  
  1.3 การทดลองเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการลองผิดลองถูก น าไปสู่ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
แทจ้ริง ซ่ึงถือเป็นการท างานของผูเ้รียนท่ีทา้ทายและกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ในส่ิงรอบตวั 
  1.4 ความร่วมมือเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนกบัผูใ้หญ่ 
ผูเ้รียนกับเพื่อนๆ  ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสังคมอีกทั้ งความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึน ถือเป็นปัจจยัส าคัญ               
ในการน าไปสู่การยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ ความคิดของแต่ละบุคคล  
 2. ผูเ้รียนเป็นผูท้  ากิจกรรมดว้ยตนเองมากกวา่ใหค้รูสอน  
  2.1 ใหผู้เ้รียนสร้างกติกาข้ึนเพื่อใชใ้นการอยูร่่วมกนั  
  2.2 ใหผู้เ้รียนตดัสินใจเลือกกิจกรรมท่ีครูแนะนาดว้ยตนเอง  
  2.3 ให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็นท่ี ต่างกันในการออกเสียง  โดยครูเลือกประเด็น            
และด าเนินการท่ีสนบัสนุนในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
  2.4 ใหผู้เ้รียนสามารถมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากครูได ้  
  2.5 ใหมี้อิสระในการเลือกกิจกรรมและเพื่อนร่วมกิจกรรมในแต่ละวนั  
  2.6 มีการตดัสินใจดว้ยตนเองเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน  
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนเป็นความร่วมมือมากกวา่การบงัคบัหรือควบคุม  
  3.1 พูดกบัผูเ้รียนเก่ียวกบักฎเกณฑพ์ื้นฐานในการตดัสินใจเร่ืองราวต่าง ๆ  
  3.2 แนะน าผูเ้รียนเก่ียวกบักิจกรรมมากกวา่การก าหนดใหเ้รียนในส่ิงต่างๆ 
  3.3 เม่ือผูเ้รียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้ใช้เหตุผลบอกถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนมากกว่า       
การลงโทษท่ีรุนแรง 
  3.4 หลีกเล่ียงการใหร้างวลัท่ีเกิดจากภายนอก  
  3.5 ใหผู้เ้รียนเกิดความขดัแยง้ภายในตนเองจากการท างาน  
  3.6 สร้างบรรยากาศท่ีผูเ้รียนสนใจ  
  3.7 ใหผู้เ้รียนเป็นตวัเองภายใตก้ฎท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึน  
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  3.8 ปฏิบัติกับผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมต่อต้าน ด้วยการแสดงว่าเขามีความส าคญักับผูอ่ื้น     
และพฤติกรรมท่ีไม่มีเหตุผลนั้นท่ีจริงมีเหตุผลและเด็ดเด่ียว  
  3.9 ช่วยเหลือให้เหตุผลและคดัเลือกกิจกรรมท่ีให้ความรู้ 3 ประเภท คือ ทาง กายภาพ
ตรรกะ–คณิตศาสตร์และจริยธรรมของสังคม  
  3.10 ใชกิ้จกรรมเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมพฒันาการผูเ้รียน  
  3.11 ให้คิดเสมอว่าความผิดพลาดของผูเ้รียน  เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ 
  3.12 สนับสนุนพฒันาการทัว่ไปของผูเ้รียนและส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนจากความ
เขา้ใจภายในบุคคล  
  3.13 ไม่ประเมินผลจากความรู้ทางวิชาการของผูเ้รียนแต่ประเมินจากเหตุผล ความเขา้ใจ
ภายในตนเองและการพฒันาความเป็นตวัของตนเอง  
 หลกัการส าคญัในการพฒันาความคิด และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปสู่การเป็นครูตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวสิต ์ 
  1. จากบทบาทการเป็นผู ้สอนไปสู่การเป็นผู ้สร้าง โดยการลดบทบาทจากการสอน                
เป็นการแนะน า เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและคอยติดตามความสนใจและส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้             
เพื่อช่วยใหมี้การเรียนเป็นรายบุคคล  
  2. จากการเสริมแรงไปสู่ความสนใจ โดยเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน  กระตุ้นความสนใจ          
ของผูเ้รียนไปสู่การเรียนรู้ ท าให้มีความแตกต่างจากการเสริมแรงภายนอก เช่น  ให้รางวลัต่างๆ       
เพราะความสนใจเป็นเสมือนแรงจูงใจภายในท่ีนาเด็กไปสู่การพฒันาการเรียนรู้  
  3. จากบงัคบัควบคุมไปสู่การพฒันาผูเ้รียนให้มีความเป็นตวัของตวัเอง โดยการส่งเสริม       
ให้ผูเ้รียนเรียนรู้และมีเหตุผลในการกระท า ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัครูเป็นความสัมพนัธ์
แบบร่วมมือ มีความเป็นมิตรและปฏิบติัต่อผูเ้รียนดว้ยการแสดงออกถึงการยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั 
ครูต้องเป็นผูป้ระเมินผูเ้รียนเพื่อให้การช่วยเหลือได้ถูกตอ้ง เพื่อจดัเตรียมกิจกรรมและสถานการณ์         
ท่ีเหมาะสม กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเป็นผูร่้วมงานท่ีตอ้งสร้างความสัมพนัธ์แบบร่วมมือ
ระหวา่งผูเ้รียนกบัครู ผูเ้รียนกบัเพื่อน เกิดข้ึน  
  4. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสร่วมมือกับบุคคลอ่ืน มีโอกาสได้เรียนรู้และแก้ปัญหา                  
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาผูเ้รียน คือ การควบคุมตนเองและการร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
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นอกจากน้ีความขัดแยง้ยงัเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนต้องเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาไปสู่  ความร่วมมือ          
ระหวา่งบุคคลและน าไปสู่การพฒันาความเป็นตวัของตนเอง ดงัน้ี  
   4.1 สร้างท่ีประชุมสาหรับใชใ้นการตดัสินใจของกลุ่ม  
   4.2 มีการอภิปรายถึงสถานการณ์ยุง่ยากท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมสังคมอยา่ง สม่าเสมอ  
   4.3 มีการตดัสินใจเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน และสามารถขอความเห็นจากลุ่มได ้ 
   4.4 ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหา  
 จิราภรณ์  ศิ ริทวี (2541, หน้า 257) กล่าวว่า หัวใจส าคัญของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์             
ท่ีท าให้ผู ้เรียนเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด  คือ ผู ้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นเจ้าของการเรียนและลงมือ                
ปฏิบัติจริงไม่ใช่การเรียนรู้ด้วยการบอกเล่าแต่ต้องเรียน รู้ด้วยความเข้าใจ  ซ่ึ งมีแหล่งความรู้                          
มาจากการท่ีผูเ้รียนมี ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติและความรู้ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรม 
 2.3.5 หลกัการออกแบบส่ือบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎกีารเรียนรู้คอนสตรัคติวสิต์   
  1. กิจกรรมโดยอาศยัหลักการพื้นฐานและทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget (1962, pp.176)                   
ซ่ึงมี แนวคิดดงัน้ี  
   1.1 เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  
   1.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจ แกปั้ญหาดว้ยกนั  
   1.3 เนน้การพฒันาความคิดท่ีไดม้าจากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น  
   1.4 ลดบทบาทของครูในการด าเนินกิจกรรมใหน้อ้ยลง  
   1.5 ให้ผู ้เรียนด าเนินการเรียนด้วยตน เอง  มี อิสระในการแสดงความคิดเห็น                        
เพื่อขจดัปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนขณะท ากิจกรรมและหาขอ้ตกลงเพื่อไม่ใหค้วามขดัแยง้เกิดข้ึนอีก  
   1.6 ให้ ทุ กคน มีโอกาส ร่วมกิจกรรม ท่ีตน เองสนใจการออกแบบการเรียน รู้                          
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในท่ี น้ีได้น าหลักการท่ีส าคัญของทั้ งสองกลุ่มแนวคิด  คือ  Cognitive 
Constructivism และ  Social Constructivism มาใช้ในการออกแบบดังมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  ดังท่ี 
สุมาลีย ชยัเจริญ (2551, หน้า 202) ว่า สถานการณ์ปัญหามาจากพื้นฐานของ Cognitive Constructivism 
ของเพียรเจต์    เช่ือว่า ถ้าผูเ้รียนถูกกระตุน้ด้วยปัญหา (Problem) ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา 
(Cognitive Confliect) หรือเรียกว่า เกิดการเสียสมดุลทางปัญญา ผูเ้รียนต้อง พยายามปรับโครงสร้าง   
ทางปัญญาให้เข้าสู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยการดูดซึม (Assimilation) หรือการปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางปัญญา  (Accommodation) จนกระทั้ งผู ้เรียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญา              
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เขา้สู่สภาวะสมดุลหรือสามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาไดห้รือเกิดการเรียนรู้นั้นเอง ในส่ิงแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนสถานการณ์ปัญหาจะเป็นเสมือนประตูท่ีผูเ้รียนจะเข้าสู่เน้ือหาท่ีจะเรียนรู้        
โดยสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างข้ึนอาจมีลักษณะหลายลักษณะ เช่น เป็นสถานการณ์ปัญหาเดียวกัน         
ท่ีครอบคลุมเน้ือหาทั้ งหมดท่ีเรียน  เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีมีหลายระดับส าหรับระดับมือใหม่                
ระดับผูเ้ช่ียวชาญหรือง่าย ปานกลาง ยาก  เป็นต้น เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีมีหลายสภาพบริบท                         
ท่ีผูเ้รียนเผชิญในสภาพจริงและเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นเร่ืองราว  
  2. แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ เป็ น ท่ี ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เน้ื อ ห า  ส ารส น เท ศ ท่ี ผู ้ เ รี ย น จ ะ ใช ้                                    
ในการแก้สถานการณ์ ปัญหาท่ีผู ้เรียนเผชิญ  ซ่ึ งแหล่งเรียนรู้ในส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้นั้ น                           
คงไม่ ใช่ เพี ยงแค่ เป็น เพี ยงแหล่งรวบรวมเน้ือหาเท่ านั้ น  แต่รวมถึง ส่ิ งต่ างๆ  ท่ี ผู ้เรียนจะใช ้                               
ในการเสาะแสวงหาและค้นพบค าตอบ  ดังนั้ น  จะขอน าเสนอลักษณะของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ                             
มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
   2.1 ธนาคารขอ้มูล  
   2.2 แหล่งท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างความรู้ เช่น ชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้  
   2.3 เคร่ืองมือท่ีช่วยในการสร้างความรู้ เช่น อุปกรณ์ในการทดลอง 
  3. ฐ า น ก า ร ช่ ว ย คิ ด  (Scoffolding) ม า จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง  Social Costructivism                              
ของ  Vysgotsky ท่ี เช่ือว่า  ถ้าผู ้เรียนอยู่ ต่ ากว่า  Zone of Proximal Development ไม่สามารถเรียน รู้                  
ด้วยตนเองได้ จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือท่ีเรียกว่า Scoffolding ซ่ึงฐานความช่วยเหลือ             
จะสนับสนุนผู ้เรียนในการแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ          
ดว้ยตวัเองได ้
  4. การโค้ชม าจากพื้ น ฐาน  Situated Cognition และ  Situated Learning หลักก าร น้ี                      
ได้กลายมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้  ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีได้เปล่ียนบทบาทของครู        
ท่ีท าหน้าท่ี ในการถ่ายทอดความรู้ห รือบอกความ รู้  มาเป็น  “การโค้ช” ท่ี ให้ความช่วยเหลือ                            
การให้ค  าแนะน าส าห รับผู ้เรียนจะเป็นการฝึกหัดผู ้เรียนโดยการให้ความ รู้แก่ผู ้เรียนในเชิง                          
การให ้การรู้คิดและการสร้างปัญญา ซ่ึงบทบาทของการโคช้มีเง่ือนไขท่ีสาคญัดงัน้ี  
   4.1 เรียนรู้ผูอ้ยู่ในความดูแล หรือผูเ้รียนจากการสังเกตด้วยการฟังและการไต่ถาม       
ดว้ยความเอาใจใส่  
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   4.2 ควรสอบถามกระตุ้นความคิดของนัก เรียนโดยพยายามจัด ส่ิ งแวดล้อม                  
ทางการเรียนรู้ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา 
   4.3 สร้างเส้นทางเป็นเชิงการสืบสวนอย่างมีความหมายต่อผู ้เรียนและพยายาม
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนสร้างเส้นทางอยา่งมีเหตุผลและมีความหมาย  
   4.4 ยอมรับในสติปัญญาผูเ้รียนและพยายามช่วยแก้ไข ปรับปรุง เพื่อท าให้ผูเ้รียน                    
มีความเขา้ใจในการเลือกเส้นทางการตดัสินใจหรือเลือกวธีิการท่ีจะปฏิบติัต่อไป  
  5. การร่วมมือกันแก้ปัญหาเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีส่วนสนับสนุนให้ผู ้เรียน                   
ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู ้อ่ืน เพื่อขยายมุมมองให้แก่ตนเอง  การร่วมมือกันแก้ปัญหา                   
จะสนับสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการคิดไตร่ตรองเป็นแหล่งท่ีเปิดโอกาสให้ทั้ งผูเ้รียน ผูส้อน ผูเ้ช่ียวชาญ        
ได้เสวนาแสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู ้อ่ืน  ส าหรับการออกแบบการร่วมมือกันแก้ปัญหา                 
ในขณะสร้างความรู้  นอกจากน้ีการร่วมมือกันแก้ปัญหายงัเป็นส่วนส าคัญในการปรับเปล่ียน                     
และป้องกนัความเขา้ใจท่ีคาดเคล่ือนท่ีจะเกิดข้ึนในขณะท่ีเรียนรู้ รวมทั้งการขยายแนวคิด 
 สรุปได้ว่า จากหลักการส าคัญในการพัฒนาความคิดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม            
ไปสู่การเป็นครูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตใ์นการเปล่ียนบทบาทการเป็นผูส้อนไปสู่การเป็นผูส้ร้าง 
โดยใช้เสริมแรงไปสู่ความสนใจ  โดยเป็นผู ้ให้การสนับสนุน  กระตุ้นความสนใจของผู ้เรียน                         
ไปสู่การเรียนรู้การพัฒนาผู ้เรียนให้มีความเป็นตัวของตัวเอง เปิดโอกาสร่วมมือกับบุคคลอ่ืน                           
มีโอกาสได้เรียนรู้และแก้ปัญหาความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึน การควบคุมตนเองและการร่วมมือกับผูอ่ื้น                      
เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาไปสู่ความร่วมมือระหวา่งบุคคลและน าไปสู่การพฒันาความเป็นตวัของตนเอง 
 

2.4  หลกัการและความจ าเป็นในการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2549, หน้า 3) ซ่ึงเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบบัแรก    
ของประเทศไทย ท่ีได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน       
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัหลายมาตราดว้ยกนั คือ ในหมวด 4 มาตรา 22 ท่ีบญัญติัไวว้่า การจดัการศึกษา
ตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญั
ท่ี สุด  กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ                 
และเตม็ศกัยภาพ ในมาตรา 23 บญัญติัไวว้า่ การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ    
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และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวน การเรียนรู้และบูรณาการ
ตามเหมาะสมของแต่ระดบัการศึกษา ในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัตนเอง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา 
ภูมิ ปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภู มิ ปัญญา  ส่วนในมาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียน รู้                   
ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู ้เรียน        
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
น ามาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหคิ้ดเป็น ท าเป็น 
 4. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนการสอน 
และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
 5. จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมพฒันาผูเ้รียนเตม็ศกัยภาพ 
 นอกจากน้ียงัได้ก าหนดบทบาทของสถานศึกษาไว้อีก  คือ การระดมทรัพยากรบุคคล           
ในสังคมให้น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วยสอนในสถานศึกษา การส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มาตรา  25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจดัตั้ ง            
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสาธารณะ                
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารกีฬาและนันทนาการ แหล่งขอ้มูล     
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ มนุษยใ์ช้การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษา     
ในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน               
และสังคม  โดยผสมผสานวิธีการจัดการศึกษาทั้ ง  3 รูปแบบเข้าด้วยกัน  การศึกษาหาความ รู้                 
จากแหล่งเรียนรู้แตกต่างจากความรู้ท่ีมีคนจดัหาให้ แต่เป็นการศึกษาหาความรู้จากองค์ความรู้ท่ีมีอยู ่          
ในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ เป็นการเรียนท่ีเกิดข้ึนนอกร้ัวโรงเรียน เป็นการแสวงหาความรู้ เป็นการสะสม
ความรู้ ทกัษะและทศันคติให้เกิดความกระจ่างชัดจากประสบการณ์และน าความรู้ท่ีได้รับมาพฒันา           
ตามความตอ้งการของตนเองต่อไป นอกจากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 แลว้ การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนัตอ้งมีการพฒันาการเรียนการสอน      
ให้มีคุณภาพทุกระดับ มีการพฒันาและปรับการเรียนการสอนของครูและเน้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน      
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เป็นส าคัญ โดย  กมล  ภู่ประเสริฐ  (2544, หน้า 13) ได้ให้แนวความคิดในการปฏิรูปการเรียนรู้                  
เพื่อสร้างความเขม้แขง็ทางปัญญาวา่ การศึกษาท่ีดีควรจะสร้างใหค้นฉลาด เป็นคนดีและมีความสุข 
 ดังนั้ น  การเรียนรู้ควรให้ เกิดความรู้ท่ี รู้ความจริง เกิดปัญญาท่ีเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ             
และเกิดจิตส านึกจากความเข้าใจตนเองท่ีสัมพันธ์กับสรรพส่ิงทั้ งหลาย โดยศึกษาจากการสัมผสั        
ความจริงทางธรรมชาติ  ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมรอบตัว ดิน  น ้ า อากาศ  ป่าไม้และความหลากหลาย                     
ทางธรรมชาติซ่ึงท าให้รู้จกัรักษาและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ  ศึกษาความจริงทางสังคม วฒันธรรม
โดยเฉพาะชุมชน ทั้งในชุมชนชนบทและในเมือง ท าให้รู้ความจริงทางสังคม  ศึกษาจากการสัมผสั             
ความจริงจากการท างานและกิจกรรม ศึกษาจากการสัมผสัความจริงท่ีเป็นสุนทรียะ ทั้งท่ีเป็นความงาม        
ทางธรรมชาติและศิลปะเพื่อความสุขและพัฒนาความละเอียดอ่อนทางจิตใจ รวมทั้ งศึกษาจาก                      
การสัมผสัความจริงจากข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความจริงและใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนแต่                     
เป็นการพัฒนาการเรียน รู้จากการสัมผ ัสความจริงกับ ส่ิงต่างๆ  ให้กับนัก เรียนได้เป็นอย่างดี                             
ส่วน ปรัชญา  เวสารัชช์และฉัตรทิพย  ์นาถสุภา (2547, หน้า 77-78) ไดก้ล่าววา่ จุดหมายในการปฏิรูป
การเรียนรู้ดา้นการจดัแหล่งเรียนรู้ คือ มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ไม่แพงและหลากหลาย กล่าวคือ             
รัฐตอ้งส่งเสริมหรือด าเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด แหล่งคน้ควา้ พิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์
ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนเขา้ถึงไดง่้าย โดยมีแนวทางในการปฏิรูป    
คือ ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ รวมทั้งจดับรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิตในสังคมและสร้างเสริม                        
ใหเ้กิดวฒันธรรมของการเรียนรู้ 
 สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)          
พ .ศ . 2545 และการปฏิ รูปการเรียน รู้ด้านการจัดแหล่งเรียน รู้ได้ให้ความส าคัญและเล็งเห็น                    
ถึงความจ าเป็นในการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน  ดังนั้ นโรงเรียนต้องมีการส่งเสริม                      
และ สนับสนุนให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในโรงเรียน                          
และนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มากท่ีสุด โดยมีฐานความเช่ือ                      
ว่าจะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้และทัศนคติท่ีดีต่อสภาพแวดล้อม รักถ่ินฐาน สามารถสืบทอดความรู้                  
จากบรรพบุ รุษ  เป็นการเรียน รู้จากการปฏิบัติ ท่ี ก่อให้ เกิดทักษะ  ซ่ึ งเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้อง                             
กบัการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเอาความจริงและผูเ้รียนเป็นตวัหลกั 
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2.5  ความหมายและประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 นิคม  ทาแดงกรอบและคณะ (2555, หน้า 46)  กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้เป็นทั้ งตัวบุคคล                    
แล ะส ถ าน ท่ี ท่ี ให้ ค ว าม รู้แล ะ เกิ ด ก าร เรี ยน รู้ ท่ี ได้ จ ากก ารสั ม ผ ัส กับ ป ระสบก ารณ์ ตรง                                  
แหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นไปไดท้ั้งส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นไดท้ั้งบุคคล ส่ิงมีชีวิต
และไม่ มี ชีวิตและแหล่งเรียน รู้อาจจะอยู่ในห้องเรียน  ในโรงเรียนห รือนอกโรงเรียนก็ได ้                             
โดยอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกัน  เช่น  แหล่งการเรียนรู้ แหล่งวิทยาการ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้                    
หรือแหล่งใหค้วามรู้ เป็นตน้ 
 ศิ ริ ก าญ จน์  โก สุ มภ์และดารณี  ค าว ัจนั ง  (2545, หน้ า  18) ได้อ ธิบ ายความหมาย                                
ของแหล่งเรียนรู้ หมายถึง สภาพแวดล้อมทั้ งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนท่ีจะช่วยให้ผู ้เรียน                           
เกิดการเรียน รู้และเป็นแหล่งท่ีจะให้ผู ้สอนสามารถออกแบบการเรียน รู้ให้ผู ้เรียนฝึกปฏิบัติ                        
หรือได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพื่ อให้ เกิดการเรียน รู้และแลกเป ล่ียนเรียน รู้ซ่ึ งกันและกัน                       
ระหว่างกลุ่มเพื่อน ระหว่างครูกับผู ้เรียน  ระหว่างวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้กับครูและผู ้เรียน                      
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนอาจอาศยัการสืบคน้ของตนเองเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า แหล่งเรียน รู้ หมายถึง  บุคคล  สถานท่ี                          
หรือส่ิงแวดล้อมรอบตวัท่ีครูและนักเรียนสามารถน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน  เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวแ้ละเป็นความรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
โดยท าให้ผู ้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคล                    
แห่งการเรียนรู้ 
 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้มีมากมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นตัวบุคคล สถานท่ี               
ท่ี เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือสถานท่ีท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  ซ่ึงล้วนเป็นแหล่งท่ีให้ความรู้ทั้ งส้ิน                             
ซ่ึงมีผูเ้สนอประเภทของแหล่งเรียนรู้ไวด้ังน้ี สุจิต  ศิลารักษ์ (2551, หน้า 4–5) ได้แบ่งแหล่งเรียนรู้                
หรือแหล่งวทิยาการออกเป็น 5 ประเภท คือ 
  1. แหล่งวิทยาการประเภทข่าวสาร เอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพ์ ฯลฯ แหล่งวิทยาการ          
ประเภทน้ีจะท าใหผู้ใ้ชมี้ความรู้ ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์บา้นเมือง 
  2. แหล่งวิทยาการท่ีเป็นสถานท่ีต่างๆ  ได้แก่ ห้องสมุด ตลอดจนสถานท่ีท่ีให้คุณค่า              
ทางวฒันธรรม แหล่งวทิยาการประเภทน้ีใหป้ระสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รียน 
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  3. แหล่งวิทยาการประเภทบุคคลหรือกลุ่มคนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ                      
มีความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ บุคคลเหล่าน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีวฒิุทางการศึกษา 
  4. แหล่งวิทยาการท่ีเป็นธรรมชาติ ได้แก่ ดิน หิน ทราย แร่ น ้ าตก ธารน ้ าไหล ป่าไม ้          
แหล่งวิทยาการประเภทน้ี  จะท าให้ผู ้เรียนเห็นความส าคัญของทรัพยากรในท้องถ่ินของตนเอง            
รู้จกัถนอมใช ้คิดพฒันา ดดัแปลง อนุรักษ ์ซ่ึงครูสามารถเลือกมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
  5. แหล่งวิทยาการท่ี เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเป็นคร้ังคราว ได้แก่  การจัดนิทรรศการ                   
การจดัโต้วาที การจดัอภิปรายปัญหาชุมชน  จดัฉายภาพยนตร์ การขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
สมาคม มาช่วยกนัจดัแหล่งเรียนรู้ให ้
 ชยัยงค ์พรหมวงค ์(2556, หนา้ 35) ไดแ้บ่งแหล่งวทิยาการในชุมชน ไวด้งัน้ี 
  1. แหล่งวิทยาการประเภทสถานท่ี ได้แก่ ชุมชนท่ีโรงเรียนตั้ งอยู่ ชุมชนท่ีแวดล้อม
โรงเรียน  เป็นแหล่งวิทยาการโดยตรงท่ีจะให้นักเรียนรู้แนวคิดต่าง ๆ  หน่วยงานในโรงเรียน                         
บริษทัหา้งร้าน พิพิธภณัฑ์ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศูนยว์ฒันธรรมและปูชนียสถาน 
ทางศาสนา 
  2. แหล่งวิทยาการประเภทตวับุคคล ไดแ้ก่ ผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งการศึกษาในชุมชน ซ่ึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัปริญญา 
 วนิดา จึงประเสริฐ (2551, หนา้ 110) ไดจ้ดัประเภทของแหล่งวทิยาการชุมชน ไวด้งัน้ี 
  1. หน่วยงานต่าง ๆ 
  2. โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
  3. สถานท่ีน่าสนใจ เช่น เข่ือน ไร่ นา 
  4. โรงงานอุตสาหกรรม 
  5. ส่ิงท่ีอยูใ่นธรรมชาติ 
 รัชนี ตฤษณารมย  ์(2548, หน้า 13) ไดจ้  าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งวิทยาการ             
ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการเรียนการสอน ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1. ประเภทเอกสาร มีทั้งใหย้มืและใหเ้ปล่า จากหน่วยงานหรือสถาบนัต่าง ๆ 
  2. ประเภทสถานท่ี ไดแ้ก่ สถานท่ีต่างๆ ท่ีสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
พิพิธภณัฑ ์วดั พระราชวงั โรงงาน ฟาร์ม เป็นตน้ 
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  3. ประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์           
ท่ีจะถ่ายทอดใหแ้ก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ เกษตรกร ทนายความ พอ่คา้ ขา้ราชการ ช่างไม ้เป็นตน้ 
 รัช นี ก ร  ท อง สุ ข ดี  (2545, หน้ า  14-17) ได้ จ  าแน กป ระ เภ ท ขอ งแห ล่ งวิท ย าก าร                                  
หรือแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 6 ประเภทคือ 
  1. ท รัพ ยาก รบุ คคล  หม าย ถึ ง  บุ คคล ท่ี มี ค วาม รู้ค วามส าม ารถ ในด้ าน ต่ างๆ                                      
ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีตนมีอยู่ให้ผูท่ี้สนใจต้องการเรียนรู้ในท้องถ่ิน ได้แก่ บุคคลท่ีมีทักษะ
ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ช่างฝีมือ ช่างทอง ช่างไม้ หรือผูเ้ชียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ                
อาทิ ศิลปินทุกแขนง นกักฎหมาย นกัหนงัสือพิมพ ์ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูอ้าวโุสท่ีมีประสบการณ์มากมาย 
  2. ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง ส่ิงต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์                    
ต่อมนุษย์ ได้แก่  ดิน  น ้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ พืชและแร่ธาตุ เป็นต้น  ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี                             
ล้วนแต่เป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษยช์าติ ท้องถ่ินใดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
ท้องถ่ินนั้ นจะเป็นดินแดนแห่งความมั่นคง แหล่งเรียน รู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่                        
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ                      
ซ่ึ งเป็นแหล่งเรียน รู้เฉพาะตัวตามเขตภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ  มี คุณค่าในการศึกษาค้นคว้า                             
ทั้งทางวทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์และอารยธรรม 
  3. ทรัพยากรวตัถุและสถานท่ี หมายถึง อาคาร ส่ิงก่อสร้างและวสัดุอุปกรณ์ในทอ้งถ่ิน             
ท่ีประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ให้ได้มาซ่ึงค าตอบหรือส่ิงท่ีต้องการ เช่นโรงท าน ้ าประปา              
ท่ีวา่การอ าเภอ โรงพยาบาลและส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา ท่ีสามารถพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ 
โดยแหล่งวิทยาการท่ีเป็นทรัพยากรวตัถุและสถานท่ี นับเป็นการให้ความรู้แบบประสบการณ์ตรง         
แก่ผู ้เรียน ท าให้ผูเ้รียนสามารถเข้าใจส่ิงท่ีต้องการศึกษาได้ง่ายมากข้ึนและเกิดมโนคติท่ีถูกต้อง                       
การได้เห็น  ได้ยินและได้สัมผสัส่ิงท่ีตนอยากเรียนรู้ นับเป็นการช่วยเสริมแรงให้เกิดความใฝ่รู้                        
เพิ่ ม ข้ึนเร่ือยๆ  แหล่งวิทยาการท่ี เป็นว ัตถุและสถานท่ี ท่ี มีอยู่รอบๆ  ตัวเรา  ซ่ึ งได้แก่  สถานท่ี                               
ทางประวติัศาสตร์ พิพิธภัณฑ์  วดั สถานประกอบการ ห้องสมุด ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น สถานีอนามยัและโรงพยาบาล ตลาดและ
นิทรรศการ 
  4. ทรัพยากรประเภทส่ือ หมายถึง บุคคลหรือส่ิงท่ีติดต่อให้ถึงกนัหรือชักน าให้รู้จกักนั             
ท าหน้ า ท่ี เป็ น ส่ื อกลางในการถ่ ายทอด เน้ื อห าความ รู้  ทักษะและ เจตค ติ  ด้วยการส่ งผ่ าน                            
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ทางประสาทสัมผัสทั้ ง 5 แหล่งเรียน รู้ประเภทส่ือท่ีท าให้กระบวนการเรียนรู้ของมนุษยชาติ                 
สามารถด าเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ท่ีส าคัญท่ีสุด  คือ สามารถกระจายความรู้               
ไปสู่ทุกๆ พื้นโลกอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง ทรัพยากรประเภทส่ือสามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ                   
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  5. ทรัพยากรประเภทเทคนิค  หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี                   
และนวตักรรมดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ ส่ิงท่ีมนุษยท์  าการปรับปรุง อาทิ โรงงานท่ีทนัสมยั
ระบบการส่ือสารคมนาคม ศูนยค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองมือหรือระบบใหม่ๆ ท่ีน าเขา้มาใชใ้นทอ้งถ่ินนั้นๆ 
ซ่ึงช่วยให้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ ช่วยให้ผู ้เรียนเกิดจินตนาการ เกิดแรงบันดาลใจ                          
ในการสร้างสรรค ์ทั้งดา้นความคิดและส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ 
  6. ทรัพยากรประเภทกิจกรรม หมายถึง การปฏิบติัทางดา้นประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ     
การปฏิบัติงานของหน่วยราชการ  ตลอดจนความเคล่ือนไหวเพื่ อแก้ไขปัญหาและปรับปรุง                           
พฒันาสภาพต่างๆ ในทอ้งถ่ิน การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี จะท าให้เกิดการเรียนรู้                 
ท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ การรณรงค์ป้องกนัยาเสพติด การส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
และการรณรงคค์วามปลอดภยัของเด็กและสตรีในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 ชยัฤทธ์ิ ศิลาเดช (2549, หนา้ 14-15) ไดเ้สนอการจดัประเภทของแหล่งเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 
  1. ในห้องเรียน  ส่ือการสอนต่างๆ  เช่น  ชุดการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน                     
แบบศูนยก์ารเรียน บทเรียนส าเร็จรูป 
  2. ในโรงเรียน เช่น บริเวณโรงเรียนท่ีถูกจดัไวเ้ป็นระเบียบ มีต้นไม้ ใบหญ้า มีอาคาร 
ต่างๆ มีหอ้งสมุด หอ้งพิพิธภณัฑ์ สวนสมุนไพร สวนวทิยาศาสตร์และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
  3. นอกโรงเรียน รอบโรงเรียนภายในชุมชนและห่างไกลออกไป มีแหล่งเรียนรู้มากมาย       
ท่ีสามารถให้นักเรียนไปศึกษาค้นควา้ได้ทุกสาขาวิชา  ทั้ งด้านวิชาการขนมธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวฒันธรรม อาชีพและภูมิปัญญา  
 สรุปได้ว่า ประเภทของแหล่งเรียนรู้ไม่แตกต่างกันมากนัก  ซ่ึงล้วนแต่มีความส าคัญ                          
ต่อการจดัการเรียนการสอน และในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดแหล่งเรียนรู้ท่ีจะท าการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ประกอบไปด้วย  ครู ผู ้ปกครองหรือ  บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและเช่ี ยวชาญ ในด้าน ต่างๆ  ซ่ึ ง เป็น ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน  ห้องเรียน  ห้องส มุด                      
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ห้องคอมพิวเตอร์  วดัพันเตาและกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึนในวนัส าคัญ เช่น กิจกรรม                   
วนัไหวค้รู วนัเขา้พรรษา วนัแม่แห่งชาติ วนัพ่อแห่งชาติ วนัข้ึนปีใหม่ วนัเด็กแห่งชาติและงานประเพณี
ลอยกระทง ท่ีทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2. แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนโดยในท่ีน้ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้จากการส ารวจความตอ้งการ         
ท่ี จะไปเรียน รู้นอกสถานท่ีในปีการศึกษา  2557 ประกอบไปด้วย  วัด ท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมือง                           
ข่วงประ ตู  ท่ าแพ   ส วนสั ตว์ เชี ยงใหม่  อ นุส าว รีย์ส ามกษัต ริย์  พิ พิ ธภัณฑ์ พื้ น ถ่ินล้านนา                                   
หอศิลป์ว ัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่  หอศิลป์ว ัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์ประชุม                              
และแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
 

2.6 ความส าคญัและประโยชน์ของการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 ในปัจจุบันแหล่งเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน              
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  โรงเรียนต้องจดัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างกวา้งขวาง เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน         
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  ตรงกับหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  พุทธศักราช  2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, บทน า) ท่ี ว่าการจัดการเรียน รู้ควรใช้การเรียน รู้ ท่ีหลากหลาย                         
เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้                     
จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด  ชวนติดตาม  เข้าใจได้ง่าย                         
และรวดเร็วข้ึน รวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง ลึกซ้ึง
และต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 ประนอม อรุณานันท์ (2549, หน้า 13) ได้ให้ความคิดเห็นถึงปัจจยัส าคญัในการสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ว่า แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเพียงพอจะท าให้ผูเ้รียนได้ใช้เป็นแหล่งคน้ควา้      
หาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ  ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ว่า “การเรียนรู้                      
จากส่ิงรอบตวัอย่างลึกซ้ึงและเช่ือมโยงจากส่ิงต่างๆ รอบตวั จะท าให้เด็กเกิดความรู้ท่ีมีความหมาย 
น าไปใช้ได้จริง เด็กทุกคนควรได้เรียนในส่ิงท่ีคอยสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจ               
ของแต่ละคน ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนพร้อมกนัหรือจบพร้อมกนั เพราะเด็กมีความแตกต่างกนัในทุกเร่ือง 
สังคมของเราก าลงัปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งให้ผูเ้รียนใฝ่รู้ มีความสามารถท่ีจะแสวงหา
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ความรู้ท่ี เก่ียวกับตนเองได้ โดยเฉพาะความ รู้จากแหล่งเรียน รู้ต่างๆ  ท่ี ให้ประสบการณ์ตรง                        
และประสบการณ์ท่ีเป็นจริงกบัเด็ก มีชีวติชีวา ไม่แหง้แลง้เหมือนแบบเรียนในชั้นเรียน” 
 ศิ ริก าญจน์  โก สุมภ์และดารณี  ค าว ัจนั ง  (2549, หน้ า  23) ได้ก ล่ าว ถึ งความส าคัญ                            
ของแหล่งเรียนรู้ มีความส าคญัทั้งโดยนยัของการเป็นแหล่งท่ีมีความรู้หลากหลาย พร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียน
เขา้ไปศึกษาคน้ควา้ ด้วยกระบวนการการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน เป็นแหล่งเช่ือมโยงการเรียนรู้                
ของโรงเรียนและชุมชนเขา้ดว้ยกนัและเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมีความสุข
ตามหลักการปฏิรูปท่ีเน้นการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นส าคัญท่ีสุด  ท่ีผูเ้รียนเรียนรู้จากการคิด ปฏิบัติเอง                       
และสร้างความ รู้ด้วยตนเอง  ในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิตจากแหล่งเรียน รู้รอบตัว                              
อีกทั้งชุมชนกับส่ิงแวดล้อมใกล้บริเวณเขตบริการของโรงเรียน จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีให้วิธีการคิด                  
ท่ีส าคญัของผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้การคิดจากชุมชนอยา่งหลากหลาย  
 วิเชียร วงศ์ค  าจนัทร์ (2550, หน้า 45) ได้แบ่งความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 8 ข้อ
ดว้ยกนัคือ 
  1. เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
  2. เป็นแหล่งศึกษาตามอธัยาศยั 
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 
  4. เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วชิาการและประสบการณ์ 
  5. เป็นแหล่งปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
  6. เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล 
  7. เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรง 
  8. เป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนหรือผูเ้ป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  
 จากท่ีกล่าวมาพอสรุปจะเห็นไดว้า่ แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการจดัการเรียน    
การสอนท่ียึดผู ้เรียนเป็นส าคัญ  โดยเป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์                         
เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วิชาการและประสบการณ์ ปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านและศึกษาคน้ควา้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องเช่ือมโยงบูรณาการอย่างมีความหมายกับชีวิตอย่างจริงจัง                       
และเป็นองค์รวมท่ีตอ้งอาศยั การบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ ท าให้ผูเ้รียนรักและหวงแหนในธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการท่ีจะน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้นั้ น 
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ผู ้บริหารโรงเรียนจะต้องเห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ ท่ีจะส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้                       
อยา่งหลากหลาย โดยมีการบริหารและจดัการแหล่งเรียนรู้ ก าหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนการจดัหา 
จดัสร้างหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์
การจดัและใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงาน /นวัตกรรม  ท่ี เกิดจากการใช้แหล่งเรียน รู้  ร่วมทั้ งก ากับ  ติดตาม  ดูแลและประเมิลผล                          
ระบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้  
 ประโยชน์ของการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน จะพบว่า แหล่งเรียนรู้             
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทางการศึกษา เพราะสามารถช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง       
จากการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัท่ีนักการศึกษาหลายคนไดใ้ห้แนวคิด     
ไวด้งัน้ี 
 สุขสวัส ด์ิ  ภาษิตและอนันต์ธนา  อังกินันท์  (2548, หน้า  19) ได้ก ล่าวถึงประโยชน์                                 
ของการน าแหล่งความรู้ในชุมชนมาใชใ้นการเรียนการสอน จะช่วยให้เด็กมีโอกาสไดรั้บประสบการณ์         
อยา่งกวา้งขวางใหแ้ก่เด็กโดยตรง โดยอาจแจกแจงไดด้งัน้ี  
  1. ช่วยให้เด็กไดรั้บความรู้ท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึนและมีประสบการณ์ตามความมุ่งหมาย
ของการศึกษา 
  2. ช่วยให้เด็กเรียนได้ผลดี เรียนรู้ได้ง่ายและฝังแน่นในความทรงจ า เพราะสอดคล้อง         
กบัหลกัการท่ีวา่ เด็กจะเรียนไดดี้ถา้ไดเ้รียนจากของจริง 
  3. ช่วยใหห้ลกัสูตรมีความหมาย น่าสนใจ และมีผลในทางปฏิบติั 
  4. ช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและความทราบซ่ึงในคุณค่าของชุมชน 
  5. ช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนการสอนกบัชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
และชีวติประจ าวนัของเด็ก เด็กสามารถน าความรู้จากโรงเรียนมาใชก้บัชุมชน ในชีวติจริงท่ีตนอาศยัอยู ่
  6. ช่วยปลูกฝังความปรารถนาจะปรับปรุงชุมชนใหดี้ข้ึน 
  7. ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างท่ี เกิดข้ึนในห้องเรียน  เช่น  การขาดแคลนแหล่งความรู้                     
และอุปกรณ์การสอน 
  8. ช่วยประหยดัเวลาในการสอน 
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  9. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้ทั้งนักเรียนและครู เพราะนกัเรียนสามารถน าความรู้จากชุมชน
กลบัมาเขา้ชั้นเรียน เพื่ออภิปราย ทดสอบ และทบทวนกนัไดต่้อไปอีก 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2553, หน้า 232-233) กล่าวถึงประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้
ต่อการเรียนการสอน สามารถสรุปไดด้งัน้ี แหล่งเรียนรู้สามารถท าให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง
และสัมผสักบัส่ิงท่ีศึกษาดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดต้รงกบัความเป็นจริง สามารถสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล เพิ่มพูนทกัษะในการสร้างความรู้ ทกัษะการสังเกต ทกัษะการบนัทึกขอ้มูลและส่งเสริม   
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ช่วยสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ท าให้เกิดความเข้าใจ
ความหมายและเน้ือหาท่ีเรียนได้ดีข้ึน ช่วยให้ผูเ้รียนสนใจในเน้ือหาท่ีเรียนได้ดีข้ึนและการไปศึกษา                
ย ังแห ล่งเรียน รู้สามารถป ลูก ฝังเจตคติให้ เป็นไป ตาม ท่ีพึ งประสงค์  ช่ วยพัฒนาให้ ผู ้ เรียน                                     
มีความรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนต่อสังคมหรือกลุ่มเพื่อน  
 พิศมยั ถีถะแก้ว (2548, หน้า 127) ได้กล่าวถึงการใช้แหล่งวิทยาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ผูบ้ริหารควรท่ีจะไดพ้ิจารณาวางแนวทางในการใช้แหล่งวิทยาการ โดยมีการส ารวจแหล่งวิทยาการ                 
แต่ละประเภท มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีส าคญัของแหล่งวิทยาการนั้นๆ มาจดัท าทะเบียนแหล่งวิทยาการ                 
ซ่ึงอาจแบ่งตามประเภทหรือแบ่งตามลักษณะเพื่อความสะดวกในการน ามาใช้ประโยชน์ ส่งเสริม                 
และสนับส นุน ให้ ค รูได้ ใช้ แห ล่ งวิท ยาการประกอบการจัด กิ จกรรมการ เรียน  ก ารสอน                                       
อาจจัดนิทรรศการ  แนะน าแหล่งวิทยาการหรือจัดท าเอกสารแจกเผยแพร่แก่ครูในโรงเรียน                           
เพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งวิทยาการต่างๆ และให้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุง
ทะเบียนแหล่งวิทยาการให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ซ่ึงเม่ือโรงเรียนแต่ละแห่งมีการวางแนวทางการใช้
แหล่งวิทยาการในท้องถ่ินอย่างเป็นระบบระเบียบแล้ว ครูในฐานะผูน้ ากิจกรรมการเรียนการสอน                  
ตอ้งศึกษาและเขา้ใจวิธีการใช้ทรัพยากรดงักล่าว จึงจะท าให้แหล่งวิทยาการท่ีมีอยู่นั้นเกิดประโยชน์                
ต่อการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยมีขั้นตอนวธีิการใชแ้หล่งวทิยาการ 4 ขั้นตอนดงัน้ี  
  1. ขั้นเตรียมการใช้แหล่งวิทยาการ โดยมีการส ารวจ วางแผนการใช้แหล่งวิทยาการ                
ติดต่อขออนุญาต นดัหมายบุคคลหรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นแหล่งวิทยาการ เพื่อขอชมหรือรับฟังค าบรรยาย
ตามก าหนด เวลา สถานท่ี มีการเตรียมการประชุมนดัหมายผูร่้วมงานนกัเรียนให้รู้และเขา้ใจถึงหลกัการ
และกิจกรรมท่ีตอ้งกระท าขณะท่ีท าการศึกษาในแหล่งวิทยาการและหลงัจากกลบัจากแหล่งวิทยาการ 
รวมทั้งเตรียมการเดินทาง ก าหนดการ ยานพาหนะ สัมภาระและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีใช้ในการเดินทาง                 
ไปศึกษาในแหล่งวทิยาการ 
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  2. ข้ึนด าเนินการ เม่ือเตรียมการเรียบร้อยแลว้เม่ือถึงก าหนดการก็ให้ปฏิบติัการตามแผน
คือ เม่ือ เดินทางถึงแหล่งวิทยาการ  ติดต่อพบกับ เจ้าของสถานท่ีห รือผู ้น าชมห รือวิทยากร                             
ศึกษาหา ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการและวิทยากร จดบนัทึก ถ่ายภาพ บนัทึกเสียง 
เก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็นจากแหล่งวทิยาการไวเ้ป็นหลกัฐานในการศึกษา 
  3. ขั้นการเสนอผลงาน เม่ือนักเรียนเดินทางกลบัจากการศึกษาจากแหล่งวิทยาการแล้ว               
ให้นักเรียนน าเสนอผลงานจากการศึกษา  เช่น  การอภิปรายรายงานแสดงผลงาน  นิทรรศการ                       
และการประเมินผลการศึกษาแหล่งวทิยาการ เป็นตน้ 
  4. ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นท่ีจะประเมินผลดูว่าการศึกษาจากแหล่งวิทยาการไดบ้รรลุ
ตรงตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนไวม้ากน้อยเพียงใด โดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบ
และตรวจสอบผลงาน  แล้วประเมินผลการศึกษาจากแหล่งวิทยาการและเก็บผลไวเ้ป็นหลักฐาน                   
หรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 ภพ เลาหไพบูลย์ (2552, หน้า 240-241) กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้แหล่งเรียนรู้    
และการศึกษานอกสถานท่ี  โดยสรุปได้ดังน้ี การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนและการศึกษานอกสถานท่ี                   
เป็นการเรียนรู้จากการได้ปฏิสัมพนัธ์กับแหล่งเรียนรู้นั้ นๆ จนเกิดการรับรู้ การคิดและการกระท า                     
ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรม น าไปสู่การสรุปและการคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  
 สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการเรียนการสอน สามารถกระตุ้น                 
ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึนเพราะได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง ได้ลงมือท า                  
หรือปฏิบติัจริงอย่างหลากหลาย ไดรั้บประสบการณ์ตรง ฝึกทกัษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
และการไปศึกษายงัแหล่งเรียนรู้ สามารถปลูกฝังเจตคติให้เป็นไปตามท่ีพึงประสงค์  ช่วยพัฒนา           
ใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนต่อสังคม รักและผกูพนักบัทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม
การใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นมีความจ าเป็นมาก                             
ในสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน  เน่ืองจากการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกแห่ง ทุกเวลา                         
ตามความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียน แหล่งเรียนรู้จึงควรมีหลากหลาย เพียงพอและทนัสมยั 
ตอบสนองผู ้เรียนให้มากท่ีสุดและการพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงนั้ น                        
เป็ น เร่ืองท่ี ยากและซับซ้ อน  ดังนั้ น  บทบาทของค รูจาก ท่ี เคย เป็นผู ้บอกความ รู้จากต ารา                                      
จะเปล่ียนเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนลงมือเรียนรู้เอง ท าให้ครูมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการปรับปรุง
และปฏิรูปการศึกษาเป็นอยา่งยิง่  
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 ศิริกาญจน์  โกสุมภ์และดารณี  ค าว ัจนัง  (2549, หน้า 20-21) ได้กล่าวว่า วิธีการเรียนรู้                
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ท่ีท าไดโ้ดย 
  1. เรียนรู้จากคนในชุมชน ในชุมชนมีผูรู้้ดา้นต่างๆ มากมาย มากวา่ครูท่ีสอนท่องหนงัสือ 
เช่น ผูรู้้ทางเกษตรกรรม ทางช่าง ผูรู้้ทางศาสนา หมอพื้นบ้าน ผูน้ าชุมชน ถ้าเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน                  
ให้ทั้งครูและนกัเรียนไดรู้้จากคนในชุมชนจะมีครูมากมายหลากหลาย เป็นครูท่ีรู้จริงจะท าให้การเรียนรู้
เขา้ไปเช่ือมโยงกบัการปฏิบติัจริง การเรียนรู้จะสนุกไม่น่าเบ่ือ 
  2. เรียน รู้จากแห ล่งเรียน รู้  ควรส ารวจและส ร้างแห ล่งเรียน รู้ใน ชุมชน เพิ่ ม ข้ึน                         
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนา ป่าเขา แหล่งน ้ า วดั แหล่งอนุรักษ์ป่า แหล่งอนุรักษ์สัตว ์                  
กลุ่มอาชีพ ต่างๆ พิพิธภณัฑ์ต าบล ทุกต าบลควรสร้างพิพิธภณัฑ์ต าบลของตนเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทางประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 
  3. เรียนรู้เร่ืองของชุมชน การเรียนเร่ืองชุมชนให้มากท่ีสุด เช่น ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การแพทยพ์ื้นบา้น ศาสนา 
  4. เรียนรู้จากการปฏิบัติงานในชุมชน  ครูและนักเรียนควรจะเรียนรู้จากการลงมือ                
ปฏิบติัจริงในชุมชน เช่น ท าเกษตร หัตถกรรม แปรรูปอาหาร งานช่าง ธุรกิจ ชุมชน การท่องเท่ียว
การแพทยแ์ผนไทย การท ามาหากิน เพื่อท่ีจะไดท้  างานเป็น จดัการเป็น อยูร่่วมกนัเป็น มีอาชีพ แกปั้ญหา
เศรษฐกิจและเป็นการพฒันาศีลธรรมไปดว้ยในตวั เป็นศีลธรรมท่ีเกิดจากการด าเนินชีวติร่วมกนั 
 ประนอม อรุณานนัท์ (2545, หนา้ 7 และ 42) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการเตรียมการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเองว่า ขั้นแรกครูควรมีการเตรียมตวัเอง มีการเตรียมแหล่งความรู้ 
เตรียมเน้ือหา เตรียมข้อมูล  ซ่ึงจะต้องให้ค  าอธิบายแนะน าให้ค  าปรึกษา  ให้ข้อมูลความรู้ท่ีชัดเจน          
แก่ผูเ้รียน รวมทั้งแนะน าแหล่งความรู้ท่ีจะให้ผูเ้รียนไปศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล ซ่ึงการเตรียมแหล่งขอ้มูล 
ควรมีการเตรียมแหล่งข้อมูลความรู้ให้แก่ผูเ้รียน ทั้งในรูปแบบของส่ือการเรียน ใบความรู้และวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะใช้ ประกอบกิจกรรมในห้องเรียนหรือศูนยก์ารเรียนรู้ด้วยตนเอง มีข้อมูลความรู้                    
ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษา โดยเด็กไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัและประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
 สรุปได้ว่า การเรียน รู้ท่ี เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญตามแนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น                     
สามารถสรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน  คือ  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน                         
และนอกโรงเรียนโดยก าหนดเป้าหมายในการใชแ้หล่งเรียนรู้ ออกแบบและวางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้
โดยจดักิจกรรมในการเรียนการสอนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาให้มากท่ีสุด              
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การใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา ว ัดพันเตา อ าเภอเมือง                   
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 3 ดา้น  เพื่อใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ดา้นบุคลากร 
ดา้นสถานท่ีและดา้นกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึนบุคลากร แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคลากร มีความส าคญั
ต่อการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพประกอบไปดว้ย ครู ผูป้กครองหรือบุคคล
ในชุมชนท่ี เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในด้านต่างๆ  ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน                          
ท่ีท  าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทั้ งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ซ่ึงบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน                  
ย่อมมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและมีความรู้ดีในเฉพาะทางนั้นๆ อาทิ บุคคลท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญทางศาสนาหรือศาสนพิธี  ได้แก่ พระสงฆ์ มคัธายก ตลอดจนนักบวชในศาสนาอ่ืนๆ 
บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญทางหัตถกรรม อาทิ ผูป้ระกอบอาชีพการตัดเย็บ  งานประดิษฐ์ประดอย                    
การท าอาหาร เป็นตน้ โดยบุคคลเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิด เจตคติและวิธีปฏิบติั 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีให้ประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน มีทั้ งท่ีอยู่ในโรงเรียน            
และนอกโรงเรียนโดยในท่ีน้ีจะเป็นสถานท่ีท่ีโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่               
ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ใหส้มกบัวยัของผูเ้รียนต่อไป 
 

2.7  ความส าคญัของปัจจัยทีม่ต่ีอการจัดการ 
 ปรัชญาทางการบริหารได้เปล่ียนแปลงไป คือ จากการบริหารงานท่ีมุ่งหวงัผลก าไร              
เพียงอยา่งเดียว ยงัจะตอ้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศเป็นส าคญั ทั้งน้ีเพราะกิจกรรม
ขององค์การจะเป็นรูปแบบใด  ย่อมมีผลมาจากปัจจยัทางสังคม การเมืองและวฒันธรรมท่ีองค์การ
ก าหนดไว้ เว ้นแต่สภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่ได้ท  าให้ผู ้เป็น เจ้าของปัจจัยการผลิตมีอิทธิพล                           
เหนือผูบ้ริโภคแต่ฝ่ายเดียวเหมือนแต่ก่อน ดงันั้น วตัถุประสงคใ์หม่ของธุรกิจจึงมุ่งสนองความตอ้งการ
ของบุคลากรในองค์การ ลูกค้าและสังคม ขณะเดียวกนัก็จะต้องได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไร                   
(วลิาวรรณ รพีพิศาล, 2554, หนา้ 1-9) 
 ปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ไดแ้ก่ ปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงมี
ปัจจยัย่อยอยู่หลายปัจจยั ปัจจยัทางจิตวิทยาจะท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการรับรู้และตีความส่ิงเร้า                    
ก่อนท่ี ร่างกายจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีส าคัญ  ประกอบด้วย แรงจูงใจ                             
และการเรียนรู้ 
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 2.7.1 ความหมาย ประเภทและปัจจัย 
 แรงผลักดันจากภายใน ท่ีท าให้ ให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมตอบสนองอย่างมี ทิศทาง                           
และ เป้าหมาย เรียกว่า แรงจูงใจ คนท่ีมีแรงจูงใจท่ีจะท าพฤติกรรมหน่ึงสูงกว่าจะใช้ความพยายาม                      
น า การกระท าไปสู่เป้าหมายสูงกวา่คนท่ีมีแรงจูงใจต ่ากวา่ แรงจูงใจของมนุษยจ์  าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท
ประเภทแรก ไดแ้ก่ แรงจูงใจทางกายท่ีท าใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นทางกาย 
เช่น  หาน ้ าและอาหารมา ด่ืมกินเม่ือกระหายและหิว ประเภทท่ีสอง ได้แก่  แรงจูงใจทางจิต                               
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการทางสังคม เช่น ความตอ้งการความส าเร็จ เงิน ค าชมอ านาจ กลุ่มและพวก 
เป็นตน้ ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาต่อไปประกอบดว้ย (จ าเริญ  จิตรหลงั, 2549, หนา้ 54 ) 
 ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และผูเ้รียน 
 1. ผูบ้ริหารโรงเรียน   
  1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง 
  1.2 ผู ้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู ้น าในการส ร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน                    
และเสริมสร้างพลังให้กับผูร่้วมงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถสร้างสรรค์งาน                    
ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
  1.3 ผู ้บ ริหารโรงเรียนต้องมีความสามารถในการก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์                         
ท่ีเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างนวตักรรมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมีความสามารถเป็นท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงครู มีความสามารถ     
ในการพฒันางาน วางแผนและสามารถท าใหเ้กิดปฏิบติัในโรงเรียน 
 2. ครู 
  2.1 ครูตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  2.2 ครูตอ้งมีความสามารถในการพฒันาตนเอง และสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆ 
ในการพฒันาการเรียนการสอน 
  2.3 ครูตอ้งเนน้การจดัการเรียนการสอนเป็นทีมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 3. ผูเ้รียน 
  3.1 นกัเรียนมีคุณลกัษณะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  3.2 นกัเรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
  3.3 นกัเรียนมีทกัษะในการพฒันาตนเอง และสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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  3.4 นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
  3.5 นกัเรียนมีความสามารถขยายการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติั 
 สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีภาวะผูน้ าในการสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน    
และเสริมสร้างพลังให้กับผูร่้วมงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถสร้างสรรค์งาน           
ได้เต็มตามศักยภาพ ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมีความสามารถในการก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์               
ท่ีเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างนวตักรรมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เน้นการจดัการเรียน    
การสอนเป็นทีมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้นักเรียนมีทกัษะในการพฒันาตนเอง 
และสร้างสรรคผ์ลงานสามารถในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
 2.7.2 ปัจจัยด้านองค์การ 
 องค์ป ระกอบของก ารจัดก ารองค์ก รจ า เป็ น ท่ี จะต้อ งมี ก ารออกแบบ  วางแผน                              
และการให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม เพื่อตอบสนองความต้องการของส่ิงท่ีเราจะเดินไป         
ถึงจุดหมาย ในท่ีน้ีจ  าเป็นตอ้งมีระบบท่ีแน่นนอนและชดัเจน มีการพฒันาองค ์(นพพงษ์ บุญจิตราดุลย,์ 
2544, หนา้ 48) ดงัขอ้ต่อไปน้ี 
  1. โครงสร้างองค์การโครงสร้างโรงเรียนอจัฉริยะ ตอ้งเป็นโครงสร้างท่ีมีความยืดหยุ่น 
บรรยากาศเปิดเผย มีความคล่องตวั ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 
ตลอดจนตอบสนองต่อการสร้างนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
  2. งานของโรงเรียนอัจฉ ริยะ  ประกอบด้วย  งานวิช าการ งานบ ริหารการเงิน                                 
และงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปและงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
โดยงานตอ้งมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีมีการประสานและจดังานตามกลุ่มภารกิจ เน้นการออกแบบ                
ให้ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานมากกว่าการแข่งขันและการบริหารผลการปฏิบัติงาน                              
ใหเ้กิดผลงานท่ีมีคุณภาพในระดบัสูง 
  3. บรรยากาศและวัฒนธรรมบรรยากาศและวัฒนธ รรมของโรงเรียนอัจฉริยะ                           
ต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่มและองค์การ ซ่ึงได้แก่ การท างานเป็นทีมและการเรียนรู้                   
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีต้องมีการจูงใจในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การให้รางวลัในการปฏิบัติงาน                       
ท่ีมีคุณภาพ การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ เป็นตน้ 
  4. วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ โรงเรียนต้องก าหนดวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาคน                     
และองคก์ารให้มีความสามารถโดดเด่น โดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างนวตักรรม        
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ท่ีตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดับสูงและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะ                      
ของวิสั ยทัศ น์ของโรงเรียนอัจฉ ริยะต้องเป็ นวิสั ยทัศ น์ ร่วมและเป็นวิสั ยทัศน์ เชิ งป ฏิบั ติ                                   
มีเป้าหมายท่ีชดัเจน เปิดกวา้งและหลากหลาย ยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างเพื่อสนบัสนุนให้เกิดการพฒันา
องค์ความรู้ใหม่ข้ึน มีการก าหนดพันธ์กิจและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกันตลอดจนก าหนดแนวทาง                           
ท่ีเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาองค์กรท่ีดีควรมีระบบการท างานท่ีชัดเจนเพื่อให้ผู ้ท่ีปฏิบัตงาน                     
ไดท้  าตามแผนงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและสามารถเดินไปถึงจุดมุ่งหมายไดเ้ร็วท่ีสุด 
 2.7.3 ปัจจัยด้านความรู้ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
 ปัจจยัดา้นความรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งจดัหา
เพื่อให้สอดคล้องกบัการบริหารจดัการงาน กิจกรรม โครงการหรือการจดัการท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของการพัฒนาในโลกปัจจุบันแทบทุกอย่างเพื่ อให้ระบบเทคโนโลยี เป็นได้ดี                         
(นพพงษ ์บุญจิตราดุลย,์ 2544, หนา้ 65) มีดงัต่อไปน้ี 
  1. หลักสูตร หลักสูตรของโรงเรียนต้องมีเน้ือหาสาระสอดคล้องกับความต้องการ          
ของผู ้ เรี ยน  ชุ มชน และป ระ เท ศ  เพื่ อ เส ริมส ร้ าง คุณ ลักษณ ะของบุ คคลแ ห่ งก าร เรี ยน รู้                                    
เป็นหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อน าไปสู่                    
การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ฐานความรู้อย่างหลากหลายและมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 
  2. นวตักรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนนวตักรรม                  
และเทคโนโลยีในการบริหารงานและจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน  ต้องน าเทคโนโลยีมาใช ้                       
เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน การปฏิบติังาน มีการจดัระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน                 
และมีการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้                    
และการบริหารงาน 
 สรุปได้ว่า การน าเทนโลโลยี และนวตักรรมมาใช้ในการพฒันาตามหลักสูตรการจดัการ
เรียนรู้ส่งผลดีต่อผุเ้รียนโดยตรงทั้งยงัสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2.7.4 ปัจจัยด้านระบบการบริหารและการจัดการโรงเรียน 
 ระบบการบริหารและการจัดการโรงเรียนต้องมีระบบการบริหารและการจัดการ                        
ท่ีเน้นคุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นหลัก โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ความส าคญักับการ



55 
 
ปฏิบติังานเป็นทีม และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างนวตักรรมและมูลค่าเพิ่มใหก้บัโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 สรุปได้ว่า การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิจ าเป็นต้องใช้นวตักรรม และการเรียนแบบมีส่วนร่วม
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาต่อไป 
 2.7.5 แนวทางการบริหารเพ่ือน าไปสู่การเป็นโรงเรียนที่พร้อมต่อการพัฒนาด้านปัจจัย                  
ทีม่ีคุณภาพ 
 แนวทางท่ีควรจะเป็นในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความสามารถโดดเด่น                         
มีการพฒันาศกัยภาพของคนผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการสร้างนวตักรรมท่ีตอบสนอง               
ต่อคุณภาพการศึกษาระดบัสูง โดยใชท้รัพยากรในการบริหารอยา่งคุม้ค่านั้น คือ การประยุกตใ์ชแ้นวคิด
เชิงระบบในการบริหารโรงเรียนการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในการโรงเรียน  ทั้ งน้ีเพราะโรงเรียนอัจฉริยะ                           
ต้องมีปฏิ กิ ริยาตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็ว โดยใช้แนวคิดเชิงสถานการณ์                                
เขา้มาบริหารงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบัสูงและมีความสามารถ                 
ในการแปรสภาพ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของโรงเรียนในการบริหารและการใช้เทคโนโลย ี                         
ในการเปล่ียนปัจจัยน าเข้า (input) ให้เกิดผลผลิต (output) ตามท่ีต้องการการประยุกต์ใช้แนวคิด                     
เชิงระบบในการบริหารโรงเรียน ตอ้งมีลกัษณะเป็นระบบอจัฉริยะดว้ย กล่าวคือ เป็นระบบท่ีสามารถ
จดัการภายในตวัเองใหมี้พลวตัและมีความยดืหยุน่  
 สรุปได้ว่า ปัจจัย ท่ี มีผลแนวทางการบริหารเพื่ อพัฒนาความสามารถของโรงเรียน                     
ท างด้าน ต่ างๆ  ประ เด็น ท่ี ต้องพิ จารณ า คือ  พิ จารณ าเร่ืองความสามารถข องผู ้บ ริห าร ค รู                                      
ในการปฏิบติังานในส่วนของการบริหาร ตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการความรู้ของบุคคล 
เพื่อให้บุคคลมีคุณลกัษณะใน 3 ดา้น คือ การจดัการตนเอง ไดแ้ก่ มุ่งเน้นประสิทธิผล มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ยืดหยุ่นและมีความเช่ือมั่นในตนเอง ความตระหนักทางสังคมและการจัดการได้แก่ 
ความสามารถในการจดัการระดบักลุ่ม มีความตระหนักในประโยชน์ของส่วนรวม มีความสามารถ     
ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีความสามารถในการส่ือสารและการพฒันาบุคคลอ่ืนผา่นกระบวนการ
แลกเป ล่ียนเรียน รู้  ความสามารถในการให้ เห ตุผล  ได้แก่  ความสามารถในการคิดรวบยอด                             
ทกัษะการส่ือสารในด้านการเขียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การใช้รูปแบบทางความคิด               
การวเิคราะห์เชิงปริมาณและการคิดอยา่งเป็นระบบ 
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2.8  สภาพทัว่ไปโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา  
 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา (2556, หนา้ 1-5) วดัพนัเตาหรือคนเมืองเชียงใหม่จะนิยม
เรียกวา่  “วดัปันเตา้”  เป็นส่วนใหญ่   ประวติัวดัพนัเตาสร้างข้ึนเม่ือในสมยัพุทธศตวรรษท่ี  21 ตอนตน้ 
เม่ือประมาณ 2040  เม่ือนบัถึงปี  พ.ศ. 2551  จึงมีอายุได้  501 ปี  พื้นท่ีของวดัทั้งหมดประมาณ  2 ไร่      
3 งาน  52 ตารางวา ในต านานประวัติดั่ง เดิมของวัดจะมีอายุ เก่ าแก่ใกล้เคียงร่วมสมัยเดียว                              
กบัวดัเจดียห์ลวง  จากอดีตของคนในสมยัโบราณ  คิดจะสร้างบา้นสร้างเมืองหรือวดัจ าเป็นตอ้งค านึงถึง
การหาท าเลท่ีเป็นมงคล วดัพนัเตาก็เป็นอีกหน่ึงซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ขององค์พระธาตุ
เจดียห์ลวง ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ค  าว่า  “พนัเตา” ในอดีต คนเมืองเชียงใหม่ไม่ไดเ้รียกช่ือกนัแบบน้ี  
แต่นิยมเรียกกนัวา่ “วดัปันเตา้” หรือ “วดัพนัเท่า”  ซ่ึงหมายถึง ปริมาณท่ีเพิ่มพูนข้ึนมากมายเป็นร้อยเท่า
พนัเท่า เป็นการเขียนตามอกัษรล้านนาแต่อ่านออกเสียงว่า “ปันเต้า” แล้วจึงกลายมาเป็น “พนัเท่า”                      
ในเวลาต่อมา พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ท่ี  7 (พ .ศ . 2513-2550)  ร้ือหอค า                           
ของพระเจา้มโหตรประเทศฯ สร้างเป็น พระวหิารถวายวดัพนัเตา ใน พ.ศ. 2518 พระเจา้อินทวิชยานนท ์ 
เจ้าหลวงเชี ยงใหม่  องค์ ท่ี  7  (พ .ศ . 2512 -2550  ) พระบิ ดาของพระราชชายาเจ้าดารารัศ มี                                 
(พ.ศ. 2516-2576) ได้โปรดให้ร้ือหอค าหรือคุม้หลวงของพระเจา้มโหตรประเทศ  เจา้หลวงเชียงใหม่ 
องคท่ี์ 5 (พ.ศ. 2310-2317)  สร้างวิหารถวายวดัพนัเตาตามจารีตในลา้นนาและท าบุญฉลองวิหารแห่งน้ี
เม่ือ พ .ศ . 2429  นับ เป็นวิหารไม้สัก ท่ีส ร้างจากหอค าห รือคุ้มหลวงท่ี เหลืออยู่อย่างสมบูรณ์                       
เพียงหลงัเดียวในลา้นนา 
 วิหารวดัพนัเตามีหน้าแหนบท่ีเป็นไม้แกะสลักท่ีสวยงามท่ีสุดในล้านนาและมีลวดลาย                     
ในโครงสามเหล่ียมตรงกลางแกะสลักรูปมอม (มอม คือ พาหนะของเทพปัชชุนนะ เทพผูบ้ ันดาล                    
ให้เกิดฝน) กรอบของซุ้มวิหารมีรูปวานรแบกตัวลวง 2 ตัว ทั้ งสองข้าง ซ่ึงตัวลวงน้ีใช้หางค ้ ารูป
แบบจ าลองของประสาทส่วนฐานของรูปซุ้ม เป็นท่อนไม้ 8 เหล่ียมสลักลวดลายประจ ายาม                               
ซ่ึงท าปลายเสาทั้งสองขา้งเป็นรูปหัวเม็ด มีหงส์ยืนประกอบทั้งสองขา้ง ซ่ึงสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบ
ทางช่างและภูมิปัญญา  ในช่วงสมโภชเชียงใหม่ 700  ปี  ใน พ.ศ.2531 จึงใช้ภาพหน้าแหนบวิหาร                  
เป็นภาพแสตมป์ภาพหน่ึงในชุดแสตมป์ร่วมสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  (หงส์ 2 ตัวท่ียืนประกบ                         
ทั้ งสองข้างหายไป เม่ือประม าณต้น ปี  พ .ศ . 2550 -2551  พฤษภาคม  2550 และได้กลับ คืน                                
เม่ือวนัท่ี 30  มีนาคม พ.ศ. 2541 
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 ประวติัโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพันเตา (2555, หน้า 1-5) โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา                     
ช่ือเดิม โรงเรียนพลราชมวิทยากร แผนกสามญัศึกษา ตั้งอยู่ท่ีวดัพนัเตา เลขท่ี 105 ถนนพระปกเกล้า  
ต าบลสิงห์  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ก่อสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2527 โดยมีพระมหาสร้อย ฐานวโร       
เจา้อาวาสวดัพนัเตาในขณะนั้นเป็นผูก่้อตั้ ง ให้ช่ือว่า “โรงเรียนพลราชมวิทยากร” ได้รับใบอนุญาต                     
จากกรมการศาสนา เม่ือว ัน ท่ี  27  เมษายน  2527  มีพระมหาส ร้อย  ฐานวโร  เป็นผู ้จ ัดการ                               
พระมหาธรรมา  เตชปญโญ  เป็นครูใหญ่  มีเน้ือท่ี  2 ไร่ 3 งาน  42 ตารางวา ใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้าง
โรงเรียน จ านวน 1 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีต 1 หลัง 2 ชั้ น ขนาดความกวา้ง 8 เมตร ยาว 32  เมตร                    
จ านวน 8  ห้องเรียน 1 ห้องพักครู 1 ห้องผูบ้ริหาร 2 ห้องน ้ า ด าเนินการก่อสร้างเม่ือปี พ .ศ. 2526                    
เสร็จส้ินปี  พ.ศ. 2529 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กส าหรับพระภิกษุ-สามเณร 
 ต่อมาในปีการศึกษา 2528 ปรากฏว่ามีนักเรียนจ านวนน้อยประกอบกับขาดงบประมาณ                 
ในการด าเนินการ  พระมหาสร้อย   ฐานวโร  จึงได้ท าหนังสือเสนอต่ออธิบดีกรมการศาสนา                            
ขอหยดุกิจการไวช้ัว่คราว  เม่ือวนัท่ี  12 มิถุนายน  พ.ศ. 2528   ส่วนอาคารเรียนนั้น ยงัคงใชเ้ป็นสถานท่ี
ศึกษานกัธรรมและบาลีของพระภิกษุสามเณร ในวดัพนัเตาในปีการศึกษา 2543  ทางคณะครูอาจารย ์  
ซ่ึ งประกอบไปด้วยพระครูประภากรพิ ศิษฎ์   เจ้าคณะต าบลพระสิงห์  เขต 2 วัดพันแหวน ,                                 
พระอธิการอุทยั ปุญญสมฺภโว  เจา้อาวาสวดัพนัเตา, พระอธิการสุขสันต ์  กนฺตสีโล เจา้อาวาสวดัอุโมงค์
มหาเถรจันทร์ ,  พระครูสุนทรพัฒนสิทธ์ิ   เจ้าอาวาสวัดพระนอนขอนม่วง , พระมหาภาณุพล                      
กลฺยาณเมธี  ,นายชวลิต  จิตต์จักร , นายธนกร  ลีกา, นางสมใจ   ลีกา , นางยุพเรศ   ถนอมเสียง,                       
นางเบญจนนัท์  สืบสุยะ, นางนพมาศ   พาโพธ์ิและนางสาวเพลินจิต  คิดเสาร์ชุ่ม ได้ปรึกษาหารือกนั                
ขออนุญาตเปิดด าเนินกิจการการเรียนการสอนต่ออธิบดีกรมการศาสนาและไดอ้นุมติัตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2543 มีจ  านวนนักเรียนทั้ งส้ิน 27 รูป  ภาคเรียนท่ี 2 มีนักเรียนเพิ่มข้ึน จ านวน 78 รูป                        
มีพระอธิการอุทยั   ปุญญสมฺภโว  เจา้อาวาสวดัพนัเตา เป็นผูจ้ดัการ พระครูสุนทรพฒันสิทธ์ิ  เจา้อาวาส
วดัพระนอนขอนม่วง เป็นครูใหญ่ การบริหารการจดัการศึกษาได้ด าเนินการไปอย่างต่อเน่ืองด้วยดี                   
มีนกัเรียนเพิ่มข้ึนบา้งลดลงบา้ง ตามยคุสังคมท่ีเปล่ียนไป  
 ในปีการศึกษา 2550 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ม.1- ม.3 มีจ านวน
นักเรียน 68  รูป จ านวนห้องเรียน 4 ห้อง โดยมี พระครูบุณยากรวิโรจน์   เจ้าอาวาสวัดพันเตา                             
เจา้คณะต าบลพระสิงห์ เขต 2 เป็นท่ีปรึกษาผูจ้ดัการ พระปลดัจตุพร  วชิรญาโณ วดัเมืองสาตรน้อย                   
เป็นผูจ้ดัการและรักษาการครูใหญ่ ในปีการศึกษา 2551  พระครูบุณยากรวิโรจน์ เจา้อาวาสวดัพนัเตา             
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ท่ีปรึกษาผู ้จ ัดการ ได้มีความคิดท่ีจะเปล่ี ยนช่ือโรงเรียนใหม่ เป็น  “โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา”                             
จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมี พระปลัดจตุพร  วชิรญาโณ                          
เป็นผู ้จ ัดการและรักษาการครูใหญ่  ท่ีประชุมมีมติให้ เสนอขอเป ล่ียน ช่ือใหม่ ต่อส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงไดรั้บการเปล่ียนช่ือใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้มา 
 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษาเปิดท าการสอนตั้ งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. หยุดพักใหญ่                         
ตั้ งแต่ 11.30 นาฬิกา ถึง  12.30 นาฬิกา หยุดพักย่อย 10 นาที วิชาท่ีเปิดสอน ได้แก่  วิชาภาษาไทย 
วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาองักฤษ  วิชานกัธรรม  ภาษาบาลี ศาสนปฏิบติั  สุขศึกษา  
ศิลปะ  คอมพิวเตอร์และภาษาลา้นนา โดยใช้หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนพระปริยติัธรรม              
แผนกสามญัศึกษา พุทธศกัราช 2534 ซ่ึงมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
 ภาคเรียนในหน่ึงปี  แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน คือ ภาคตน้  เร่ิมเรียนตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 
ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม  และ ภาคปลาย  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายนถึง 1  เมษายนของทุก ๆ ปี  วนัหยุดประจ า
สัปดาห์ คือ วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ในช่วงออกพรรษา และวนัพระและวนัอาทิตยใ์นช่วงเขา้พรรษา  
 ปัจจุบนั พระครูบุญยากรณ์วิโรจน์ (อุทยั  ปุญญสมฺภโว) เจา้อาวาสวดัพนัเตา  เจา้คณะต าบล
พระสิงห์เขต 2 ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นผูรั้บใบอนุญาต/ผูจ้ดัการโรงเรียน  
 พระครูสมุห์ประจบ  จิรวฑฺฒโน  เจ้าอาวาสวดัหม่ืนตูม  ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง                       
จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 ปัจจุบนั ถึงแมว้่าคณะสงฆ์จะมีมหาเถรสมาคม  มีพระมหาเถระเอาใจใส่งานพระศาสนา      
และพยายามสร้างสรรคง์านพระศาสนาใหเ้จริญกา้วหนา้  จะเห็นไดจ้ากแผนงานต่างๆ  อนัเป็นโครงการ
ของคณะสงฆ์ท่ีออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือประเทศชาติก็ตาม ถ้าขาดผู ้สนองงานท่ีดี                        
งานเหล่าน้ีก็ส าเร็จได้ยาก ผู ้สนองงานคือพระสงฆ์ส่วนใหญ่ จะต้องเป็นพระสงฆ์ท่ี มีคุณภาพ  
สมรรถภาพ เขา้ใจหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมาปฏิบติัอยา่งมีแบบแผนท่ีดี  ถา้ต่างฝ่ายต่างคนต่างท ากนั
ไปงานก็จะบรรลุเป้าหมายยาก    
 คณะสงฆ์วดัพนัเตาและต าบลพระสิงห์  โดยความเห็นชอบของเจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่   
เห็นวา่การท่ีสืบต่อพระพุทธศาสนาและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหไ้ดผ้ลดี จนท าให้สภาพของสังคม
มีความสงบสุขทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจนั้น จะต้องสร้างศาสนบุคคลให้เป็นศาสนทายาทท่ีดี           
มีคุณภาพและมีศาสนธรรมก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาด้านอ่ืนๆ ประกอบต่อไป  เช่น ศาสนสถาน                  
ศาสนพิธีกรรมต่างๆ เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนั การจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ ในเขตภูมิภาคชนบทนั้น             
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ยงัขาดประสิทธิภาพทุกๆ ด้านอยู่มาก จนท าให้มีประสิทธิผลต ่า ทั้งน้ีเพราะการจดัการศึกษาแต่เดิม               
ยงัขาดการปรับปรุงระบบการศึกษาให้เอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนการสอนในสภาวะปัจจุบันอยู่อีกมาก                       
อีกทั้งสถานการณ์ของชาวพุทธในปัจจุบนัเนน้การสร้างวตัถุ (ศาสนวตัถุ) มากกวา่การส่งเสริมการศึกษา 
ของพระภิกษุสามเณรใหมี้คุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตชนบท   
 ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยา่งถูกตอ้งและสามารถท่ีจะผดุงไว้
ซ่ึงสถาบนัน้ี ชาวพุทธจะตอ้งรับภาระในการให้ความอุปถมัภ์บ ารุงในการจดัการศึกษาของพระสงฆ์
อย่ างจ ริงจัง เพิ่ ม ข้ึ น  อี กป ระก ารห น่ึ ง  ผู ้ ท่ี จะม าบ วช ในพ ระพุ ท ธศาสน า ใน เขตชนบท                                  
โดยบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรนั้น ส่วนมากขาดโอกาสทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน จากการศึกษา                   
ภาคบงัคบั ดงัมีหลกัฐานท่ีบ่งช้ีอยู่มากมาย ทั้งรายงานกิจการพระศาสนาของกรมการศาสนาทุกๆ ปี                
ก็ได้แจ้งไวแ้ล้ว ดังนั้ น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้การศึกษาแก่ท่านเหล่านั้ น เพื่อเป็นการช่วยรับภาระ                   
ของทางรัฐในการจดัการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ เม่ือโตข้ึนจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ                  
ท่ีมีคุณภาพทั้งความรู้และคุณธรรมคู่กนัไป อีกทั้งยงัส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้นเป็นพระสงฆท่ี์ดี มีความรู้
แม้จะกลับไป เป็นพระสงฆ์ห รือเจ้าอาวาสในท้องถ่ิน เดิมของตน เองในโอกาส ต่อไปด้วย                                  
เห็นวา่การใหก้ารศึกษาท่ีถูกตอ้งเป็นหวัใจของการพฒันาทุกส่ิงใหเ้จริญตามไปดว้ย 
 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วนัพนัเตา ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลมหานครเชียงใหม่ ใกลก้บัวิทยาลยั
อาชีวะเชียงใหม่โดยเฉพาะวัดพัน เตา  เป็นว ัดแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่                          
ซ่ึงมีพระวิหารลายค าและมีพระพุทธรูปองค์หน่ึง  ช่ือว่า พระเจา้ปันเต้า เป็นองค์ท่ีงดงามองค์หน่ึง                
ของล้านนาเป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จึงท าให้สภาพชุมชนเป็นชุมชนเมือง                     
อย่างเด่นชัด ประชาชนบริเวณรอบวดัมีมากกว่า 2,000 คน (หมู่บา้นขนาด L) ซ่ึงมีอาชีพหลากหลาย        
และประชาชนในชุมชนไม่ได้เป็นผู ้ปกครองของนักเรียน เพราะนักเรียนทั้ งหมดมีภูมิล าเนา                           
อยูต่่างอ าเภอและต่างจงัหวดั เดินทางเขา้มาศึกษาในสถานศึกษาแห่งน้ี 
 สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
 ด้าน ทิศ เห นืออยู่ ติดถนนราชด าเนิน  สี แยกกลางเวียงท่ี จะ เป็น ท่ี ศึกษาหาความ รู้                            
จากแหล่งความรู้ไดจ้ากการจดัถนนคนเดินในทุกๆ วนัอาทิตย ์ดา้นทิศใตอ้ยูติ่ดวดัเจดียห์ลวงวรวิหาร  
ซ่ึงมีมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนา ตั้งอยู่ในบริเวณวดัเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้   
ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสูงและเพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง  ด้านทิศตะวนัออกติดกบัถนนพระปกเกล้า     
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และทิศตะวนัตกอยู่ติดโรงเรียนสามคัคีวิทยาทาน วดัเจดีย์หลวง การท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ในท่ามกลาง             
สภาพชุมชนท่ีมีความเจริญด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะวดัท่ีอยู่ภายในต าบลพระสิงห์               
และใกล้เคียงได้ให้ความอุปถัมภ์ด้านท่ีอยู่อาศัยของนักเรียนมาโดยตลอด สภาพชุมชนจึงเอ้ือ                    
ต่อการจดัการศึกษาเป็นอยา่งยิง่ 
 สภาพการจัดการศึกษา 
 การจดัการศึกษาของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา กลุ่มโรงเรียนปริยติัเวียงพิงค์ กลุ่มโรงเรียน        
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่ม 5 กองพุทธศาสนศึกษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนมีกิจวตัรดี การงานดี ความประพฤติดีและการเรียนดี เป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพ 
ด ารง ชี วิตได้อ ย่าง มี ความ สุ ข  การด า เนิ น งานจัดก ารศึกษ าของโรง เรียนธรรม เม ธี ศึกษ า                              
เป็นการด าเนินงานท่ีมีการพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในการจัด
การศึกษาและมีความมัน่คงในวชิาชีพ การพฒันาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพและเป็นพลเมืองท่ีดี                
ของชาติ การพฒันา หลกัสูตร ส่ือ เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มและทรัพยากร ให้เหมาะสมสอดคลอ้ง            
กบับริบทของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและการพฒันาการบริหารและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 ค าขวญั : “มีวนิยั   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูวฒันธรรมประเพณี” 
 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา : ปฏิบติัตามพระธรรมวนิยั 
 ปรัชญาของโรงเรียน : สติมโต    สทา    ภทฺท . แปล ผูมี้สติปัญญา  มีความเจริญทุกเม่ือ 
 วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
  พฒันาการศึกษา    นอ้มคุณธรรมน าชีวติ    
  จิตปลูกฝังวฒันธรรมไทย    ปฏิบติัตามพระธรรมวนิยั 
 ปณิธาน โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา  จัดการศึกษาให้โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน              
มีส่ิงแวดลอ้มสวยงาม เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพมีความรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความสุข มีวินัย ซ่ือสัตย ์อดออม มีจิตสาธารณะ             
รู้จ ักแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์ น าส่ือเทคโนโลย ี
นวตักรรม ภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรมท้องถ่ินและทุนทางสังคมของชุมชนมาหล่อหลอมผูเ้รียน                   
ใหส้ามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งภาคภูมิ 
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 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา ต าบลพระสิงห์  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย  ดงัน้ี 
  1. กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
  2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ / บุคล 
  3. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
  4. กลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียน 
 โดยในภารกิจงานทั้ง  4 งาน แยกย่อยออกไปเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบงาน                 
จดัการศึกษาของโรงเรียนโดยทัว่ถึง 
 สรุปได้ว่า การศึกษาของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  เป็นการด าเนินงานท่ีมีการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในการจดัการศึกษาและมีความมัน่คงในวิชาชีพ    
การพฒันาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพไดม้าตรฐานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล การพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพและเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การพฒันาหลกัสูตร 
 กจิกรรมทีท่างโรงเรียนจัดขึน้ 
 แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน  เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีครู                   
หรือนกัเรียนก าหนดข้ึน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบไปดว้ย  กิจกรรมในวนัส าคญั
ของชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริยท่ี์นกัเรียนไดร่้วมในกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี อาทิ กิจกรรมวนัไหวค้รู
เป็นกิจกรรมท่ีจัด ข้ึนในวันพฤหัสบดี ท่ี  2 ของเดือนมิ ถุนายน  เพื่ อ เป็นการระลึกถึงพระคุณ                     
ของครูบาอาจารยท่ี์ไดอ้บรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่นกัเรียน มีการเชิญวิทยากรทอ้งถ่ินมาให้ความรู้
ในการจัดท าพ านและกรวยดอกไม้ไหว้ค รู  กิ จกรรมวัน เข้าพรรษา  เป็ น กิจกรรม ท่ี จัด ข้ึน                                 
เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเคารพและรู้จกัการปฏิบติัตนต่อสถาบนัศาสนา ในวนัส าคญัทางศาสนา
โดยให้นกัเรียนไดไ้ปร่วมถวายเทียนพรรษาท่ีวดัท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติเป็นกิจกรรม  
ท่ีผูป้กครองและนกัเรียนไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั มีการประกวดวาดภาพ ระบายสี แต่งกลอน แต่งค าขวญั 
เขียนเรียงความเก่ียวกับแม่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่และปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดี                    
โดยกิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติก็ท  าเช่นเดียวกับกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ ส่วนกิจกรรมวนัข้ึนปีใหม่                         
จะเป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนไดป้ฏิบติัจริง โดยมีการท าบุญตกับาตรในตอนเช้า มีการท าบตัรอวยพร                 
ปีใหม่เพื่อส่งความสุขให้แก่คนท่ีรักและเคารพ ร่วมทั้งจดังานเล้ียงสังสรรค์และแลกของขวญัร่วมกนั 
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เช่นเดียวกับกิจกรรมวนั เด็กแห่งชาติท่ีให้นักเรียนได้กล้าคิด  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์                     
และงานประเพณีลอยกระทงหรือท่ีชาวเหนือเรียกว่า “ยี่เป็ง” มีการเชิญวิทยากรทอ้งถ่ินมาให้ความรู้            
ในการท ากระทงแก่นกัเรียน เป็นตน้  
 สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ทั้ ง 3 ด้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง                         
ได้ป ฏิบัติจริงผ่าน กิจกรรมการเรียน รู้ท่ีหลากหลาย  ส่ งเส ริมให้ผู ้เรียน รู้จักการใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน                           
จนก่อเกิดเป็นนิสัยท่ีดี รักการอ่าน เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม             
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2.9  แนวคดิและระเบียบวธีิวจิัยเชิงคุณภาพ 
 ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภ าพ  เป็ น ก ารแส ว งห าค ว าม รู้ โด ยอ าศัย วิ ธี ก าร เชิ งป ระ จัก ษ ์                                    
หรือจากแหล่ง ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อท าความเข้าใจกับระบบกระบวนการด าเนินงานขององค์กร 
ความหมายของพฤติกรรมของบุคคลหรือของวฒันธรรมของชุมชน ท่ีท าการศึกษาในสภาพแวดลอ้ม              
ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหากฎเกณฑ์  สร้างแนวคิดหรือสมมติฐานใหม่ๆ                      
จากแหล่งท่ีท าการศึกษา ส าห รับกระบวนการวิจัย เชิงคุณภาพนั้ น  เป็นไปในเชิงบูรณาการ                             
นั่นคือขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละขั้นไม่แยกออกจากกนัอย่างเด็ดขาด แต่จะด าเนินไปพร้อมๆ กนั     
ห รือย้อนกลับไปมาได้ตั้ งแต่ช่วงการวางกรอบแนวคิดในการวิจัย  การเข้าหาปรากฎการณ์                             
จนกระทัง่ถึงช่วงการวเิคราะห์ปรากฎการณ์ เพื่อปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 
 สุภางค์ จันทวานิช  (2548, หน้า 1) กล่าวว่า การวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การแสวงหาความรู้       
โด ยก ารพิ จ ารณ าป รากฏก ารณ์ สั งคม จากส ภ าพ แวดล้อมต ามความ เป็ น จ ริง ใน ทุ ก มิ ติ                                   
เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์กบัสภาพแวดลอ้ม วิธีการน้ีจะสนใจขอ้มูลดา้นความรู้สึกนึกคิด 
ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคลนอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ  มักใช้เวลานาน                 
ในการศึกษาติดตามระยะยาวใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ                   
เป็นวธีิการหลกัในการเก็บขอ้มูลและเนน้การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 
 ชาย  โพ ธิ สิ ต า  (2550, หน้ า  38) ก ล่ าวว่ า  ก ารวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ เป็ นการศึกษ าโลก                                
แห่งความเป็นจริง ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ เปิดกวา้งดว้ยแนวการวิเคราะห์แบบอุปนยั
ให้ ค ว ามส าคัญ แ ก่ ก ารท าค ว าม เข้ าใจอย่ าง เป็ น องค์ รวม  ภ ายในบ ริบท ของ ส่ิ ง ท่ี ศึ กษ า                               
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โดยนกัวิจยัมีการติดต่อแบบมีส่วนร่วมโดยตรงกบัประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งท าความเขา้ใจพลวตั
ของปรากฏการณ์ ให้ความสาคญัแก่การศึกษาเฉพาะกรณีทั้งหมดท่ีเป็นไปได้ เพราะมีการออกแบบ           
การวจิยัท่ียดึหยุน่ไดแ้ละมีตวันกัวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในกระบวนการวิจยั  
 ศุภกิจ วงศ์วิวฒันนุกิจ (2550, หน้า 4) กล่าวว่า การวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) 
หมายถึง การวิจยัท่ีมุ่งท าความเขา้ใจ ตีความและให้ความหมายแก่ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง              
กบัความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ เจตคติ พฤติกรรมและวฒันธรรมของมนุษย ์โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล
หลายๆ วธีิในทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต นกัวิจยัอาจแฝงตวัเองเขา้ไปคลุกคลี
อยู่กบัประชากรในชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้มูล ไม่เน้นการเก็บและวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข แต่ให้ความส าคญักบัการตีความและสังเคราะห์ขอ้คน้พบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริง
ท่ีเก็บได้ แล้วน าเสนอขอ้คน้พบในรูปแบบ การบรรยายหรืออาจสร้างออกมาเป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบาย
พฤติกรรมทางวฒันธรรมของมนุษย์หรือปรากฏการณ์ทางสังคมได้หรือช่วยสร้างสมมติฐาน                    
เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจยัต่อไป ตวัอย่างการวิจยัเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณา      
การวิจยัเชิงประวติัศาสตร์ เกียรติสุดา ศรีสุข (2552, หนา้ 145) กล่าววา่ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นการวจิยัท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นหลกั ซ่ึงอาจไดแ้ก่ คุณลกัษณะ พฤติกรรม 
สภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่าน้ีต้องอาศัยประสบการณ์                    
หรือความเช่ียวชาญของผู ้วิจ ัยในเร่ืองนั้ นๆ เป็นอย่างมากในการท่ีจะวิเคราะห์ ให้ความหมาย 
วพิากษว์จิารณ์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ละเอียดลึกซ้ึง  
 สุมิตร สุวรรณ  (2552, หน้า 98) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการแสวงหาความรู้                   
โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความจริงในทุกมิติ สนใจข้อมูล                         
ด้านความรู้สึกนึกคิดการให้ความหมายหรือคุณค่ากับส่ิงต่างๆ ตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์          
ของบุคคล เนน้การเขา้ไปสัมผสักบัขอ้มูลหรือปรากฏการณ์โดยตรง มกัใชเ้วลานานในการศึกษาติดตาม
ระยะยาว ไม่เน้นการใช้สถิติตวัเลขในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นวิธีหลกั  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (inductive)  
 อารีย์วรรณ อ่วมตานี  (2552, หน้า 27) กล่าวว่า การวิจัยคุณภาพ เป็นการวิจัยท่ีแสวงหา               
ความจริงในสภาพท่ีเป็นอยู่โดยธรรมชาติ (Naturalistic inquiry) ซ่ึงเป็นการสอบสวน มองภาพรวม            
ทุกมิ ติ  (Holistic perspective) ด้วยตัวผู ้วิจ ัย เอง เพื่ อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ ท่ีสนใจ                        
กับสภาพแวดล้อมนั้ น โดยให้ความสาคัญกับข้อมูลท่ี เป็นความรู้สึกนึกคิด คุณค่าของมนุษย ์                      
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และความหมายท่ีมนุษย์ให้ต่อส่ิงแวดล้อมต่างๆ รอบตัว เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ                 
สร้างขอ้สรุปแบบอุบนยั (Inductive analysis)  
 John W.Creswell (1998, pp. 15, อ้ า ง ใ น  ช า ย  โ พ ธิ สิ ต า , 2550, ห น้ า  25) ก ล่ า ว ว่ า                 
เป็นกระบวนการค้นควา้วิจัย  เพื่อหาความเข้าใจบนพื้นฐานของระเบียบวิธี อันมีลักษณะเฉพาะ                       
ท่ีมุ่งการค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาของมนุษยใ์นกระบวนการน้ี นักวิจยัสร้างภาพ               
หรือข้อมูลท่ีซับซ้อน เป็นองค์รวม วิเคราะห์ข้อความ รายงานทัศนะของผูใ้ห้ข้อมูลอย่างละเอียด                 
Patton (1985, pp.178, อา้งใน Sharan B.Merriam, pp 6) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของบริบทต่างๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั  
 Sharan B.Merriam (1988, pp 6, อ้างใน ประวิต เอราวรรณ์ , 2545, หน้า 14)  เป็นการวิจัย              
ท่ีสนใจให้ เกิดความเข้าใจในความหมายของโครงสร้างของมนุษย์ ในด้านความรู้สึกนึกคิด                          
และประสบการณ์ต่างๆ การวิจัยมุ่งอธิบายให้ความสนใจโดยตรงกับประสบการณ์ ในด้านชีวิต                    
ความเป็นอยู ่ความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีประสบความเปล่ียนแปลง  
 สรุปได้ว่า วิจัย เชิงคุณภาพเป็นการศึกษาสถานการณ์ ท่ี เป็นไปตามธรรมชาติโลก                         
แห่งความเป็นจริงในทุกมิ ติ  มุ่ งการค้นหาประเด็นปัญหาทางสั งคมหรือปัญหาของมนุษย ์                                   
เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม มีการออกแบบการวิจัยท่ียึดหยุ่นได ้                       
และมีตวันกัวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในกระบวนการวจิยั ใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูลและเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตีความ                 
สร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 
 สุภางค ์จนัทวานิช (2548, หนา้ 13-14) กล่าววา่ ลกัษณะส าคญัของการวจิยัเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
  1. เน้ น ก ารมองป รากฏการณ์ ให้ เห็ นภาพ รวม  โดยก ารมองจากหลายแ ง่ มุ ม                             
การศึกษาปรากฏการณ์สังคม จะตอ้งกระท าโดยศึกษาปรากฏการณ์นั้นจากแง่มุมหรือแนวคิดทฤษฎี               
ท่ีมีความหลากหลาย มากกว่ายึดแนวคิดอนัใดอนัหน่ึงเป็นหลกั นอกจากนั้นไม่พิจารณาปรากฎการณ์
อยา่งเป็นเส่ียงเส้ียวดา้นในดา้นหน่ึง  
  2. เป็นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึก  เพื่ อให้ เข้าใจความ เป ล่ียนแปลง                    
ของปรากฏการณ์สังคมซ่ึงมีความเป็นพลวตั  
  3. ศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  เพื่อให้ เข้าใจความหมาย                 
ของปรากฏการณ์ มกัมีการวิจยัสนาม (Field research) ไม่มีการควบคุมและทดลองในห้องปฏิบติัการ 
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เพราะท าใหผู้ว้จิยัไม่เห็นปรากฎการณ์ในบริบททางสังคมและวฒันธรรม  
  4. ค  านึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู ้ถูกวิจัย  ด้วยเหตุท่ีการศึกษาปรากฏการณ์สังคม                  
เป็นการศึกษามนุษย์ จึงให้ความส าคัญและเคารพผูถู้กวิจยัในฐานะเพื่อนมนุษย์ จะเข้าไปสัมผสั                      
สร้างความสนิทสนมและความไวเ้น้ือเช่ือใจ เข้าใจ ไม่มีแบ่งเขาแบ่งเรา ไม่น าข้อมูลของผูถู้กวิจยั                  
ไปในทางท่ีเส่ือมเสีย ไม่ฝืนใจเม่ือผูถู้กวิจยัไม่เต็มใจตอบ นกัวิจยัจะเขา้ไปสัมผสัมากวา่จะใช้เคร่ืองมือ
วจิยัอ่ืนใดเป็นส่ือกลาง  
  5. ใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนยั เป็นการน าขอ้มูลรูปธรรมยอ่ยๆ หลายๆ 
กรณีมาสรุปเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรม โดยพิจารณาร่วมท่ีพบจะเน้นการวิเคราะห์แบบอุปนัย                   
มากกวา่ใชส้ถิติตวัเลข  
  6. เน้นปัจจยัหรือตวัแปรดา้นความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความหมาย ในปรากฏการณ์สังคม  
นักวิจัยเชิงคุณภาพเช่ือว่า องค์ประกอบด้านจิตใจ ความคิดและความหมาย คือส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลัง
พฤติการณ์มนุษยแ์ละเป็นตวักาหนดพฤติกรรมมนุษยท่ี์แสดงออกมา  
 กระบวนทศัน์ (paradigm) ในการวจัิยเชิงคุณภาพ  
 กระบ วนทัศน์  ห ม าย ถึ ง  โลกทัศน์  คื อ แน วค วาม คิ ดทั่ วๆ  ไป  วิ ธี ก าร ท่ี คน ใช ้                                  
ในการท าความเขา้ใจโลกแห่งความเป็นจริงอนัซบัซ้อน เป็นส่ิงท่ีฝังลึกอยู่ในกระบวนการศึกษาอบรม
ของหมู่คนท่ียึดถือและปฏิบัติตามโลกทัศน์นั้ น  กระบวนทัศน์จะบอกคนท่ียึดถือและปฏิบัติ                            
ว่าอะไรส าคญั อะไรถูกต้องและมีเหตุผล เป็นบรรทัดฐานท่ีช่วยช้ีให้รู้ว่า ควรจะท าอะไร อย่างไร           
โดยไม่ตอ้งเสียเวลาไปถามหรือคน้หาคาตอบ ช่วยใหท้ าอะไรไม่ตอ้งลงัเล  
 สรุปได้ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพใช้กระบวนทัศน์ แบบปรากฏการณ์นิยมมีความเช่ือว่า                    
มนุษย์มีทั้ งส่วนท่ีน าเสนอต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยและมีทั้ งส่วนท่ีปกปิดซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณ                    
ใชก้ระบวนทศัน์แบบปฏิฐานนิยมซ่ึงความแตกต่างตามมิติ 
 การออกแบบการวิจัย เชิงคุณภาพ คือ แผนท่ีทางความคิดของนักวิจัย ท่ี จะบอกว่า                          
ในการท าวิจัยเพื่อบรรลุถึงค าตอบท่ีเขาสนใจนั้ น เขาต้องท าอะไรบ้าง จะท าอย่างไร จะท าอะไร
ก่อนหลังและจะเก่ียวข้องกับใครบ้าง แผนท่ีทางความคิดน้ี เหมือนกับแผนท่ีของนักเดินทาง                            
ตรงท่ีมันท าหน้าท่ี ให้แนวทางในการท าวิจัย  เพื่ อไปให้ ถึงค าตอบท่ีต้องการเท่ านั้ น  นักวิจัย                           
(ซ่ึงเปรียบเหมือนนกัเดินทาง) อาจจะปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการท างานใหต่้างออกไป จากท่ีออกแบบไว้
แต่แรกก็ได้  ถ้าเห็นว่ามี เห ตุผลอันสมควร คุณสมบัติ อีกอย่างห น่ึ งของแผนท่ีทางความคิด                       
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ส าหรับการท าวิจัย คือ แต่ละขั้นตอนแต่ละองค์ประกอบใน  “แผนท่ีการวิจัย” (การออกแบบ) น้ี                 
ต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ชนิดท่ีเม่ือมีการปรับเปล่ียนในองค์ประกอบอันหน่ึงก็จะมีผลกระทบ                 
ต่อองค์ประกอบท่ีเหลืออ่ืนๆ ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ความแตกต่างระหว่างการออกแบบการวิจัย                     
เชิงคุณภาพต่างกับการวิจยัเชิงปริมาณ ตรงท่ีระดับความเข้มงวดในโครงสร้าง กล่าวคือ การวิจัย                     
เชิงปริมาณ  แผนด าเนินการท่ีวางไว้จะมีความยืดหยุ่นน้อยหรือไม่ยึดหยุ่น เลย ไม่ว่าจะเป็น                           
เร่ืองแนวความคิด การเลือกประชากรในการศึกษา วิธีท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลหรือวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลก็ตาม 
เม่ือได้วางแผนในตอนเร่ิมต้นดีแล้วจะด าเนินการตามนั้ นการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์                      
แทนท่ีจะเป็นส่ิงดี อาจจะให้ผลในทางลบแก่การวิจยัโดยรวม ดงันั้น ลกัษณะส าคญัของการออกแบบ
การวิจยัเชิงปริมาณ คือ การมีโครงสร้างท่ีเข้มงวด แต่การวิจยัเชิงคุณภาพจะออกแบบยึดหยุ่นได ้                   
ตามความจ าเป็นในแทบทุกขั้นตอน แต่ต้องเกิดจากความจ าเป็นจากหลักการหรือแนวคิดทฤษฏี                  
ไม่ใช่ความจ าเป็นตามความสะดวกของผูท้  าการวจิยั  
 องค์ประกอบของการออกแบบการวจัิย  
 Guba & Lincoln (1985, pp. 267 อา้งในชาย โพธิสิตา, 2550, หนา้ 108) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
 ประเด็นส าคัญ  ในการศึกษาประเด็นส าคัญอาจ  ได้แ ก่  ปัญหาเร่ืองใด เร่ืองห น่ึ ง                              
หรือเป็นประเด็นท่ีจะตอ้งประเมิน (ถา้เป็นการวจิยัเพื่อประเมินผล) หรือประเด็นเชิงนโยบายก็ได ้ 
  - กระบวนทัศน์ท่ีเหมาะสมกับประเด็นส าคัญในการศึกษา หมายถึง การเลือกจุดยืน           
ทางกระบวนทัศน์ว่าจะด าเนินการวิจัยด้วยกระบวนทัศน์แบบไหน จะเลือกแบบปฏิฐานนิยม                       
หรือแบบกระบวนทศัน์ทางเลือก  
  - รูปแบบการท าวจิยัท่ีเหมาะสมกบัทฤษฏีท่ีเลือกมาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั  
  - ประชากรเป้าหมายและสถานท่ีท่ีจะเก็บขอ้มูล  
  - ขั้นตอนต่างๆ ในการเก็บขอ้มูล  
  - เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  
  - แผนการเก็บขอ้มูลและวธีิการบนัทึกขอ้มูล  
  - แผนการวเิคราะห์ขอ้มูล  
  - การจัดการทั่วไป เช่น ติดต่อกลุ่มเป้าหมายส าหรับการเก็บข้อมูล หาสถานท่ีพัก                
ในภาคสนามและวางแผนงานท่ีจะท าระหวา่งเก็บขอ้มูลในสนาม เป็นตน้  
 1. ค าถามในการวิจัย  หมายถึง ส่ิงท่ีนักวิจัยต้องการรู้หรือต้องการค าตอบ อันเป็นท่ีมา            
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ของการวิจยัเร่ืองนั้น ค าถามวิจยัเสมือนเป็นหัวใจของการออกแบบ ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางท่ีเช่ือมโยง
องค์ประกอบอ่ืน การตั้งค าถามส าหรับการวิจยัไม่ว่าเป็นวิจยัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ อาจท าได ้         
3 แบบ ตามลกัษณะของค าตอบท่ีตอ้งการ  
  - ค าถาม ท่ี ยึดก ลุ่ม เป้ าหมายในการวิจัย เป็นหลัก  รูปแบบค าถามมุ่ งห าค าตอบ                           
เก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายทัว่ไป ซ่ึงเหมาะกบัการศึกษาตวัอย่างจ านวนมากๆ หรือกลุ่มเป้าหมายเจาะจง 
เหมาะกบัการศึกษาตวัอยา่งจ านวนเล็ก เช่น การศึกษาเฉพาะกรณี  
  - ค าถามท่ีบ่งนยัถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ รูปแบบของค าถามอาจบอกใบถึ้งประเภทของขอ้มูล      
ว่าเป็นอะไร เจาะจงส าหรับขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือกวา้งส าหรับขอ้มูลทัว่ๆ ไป ตวัอย่างค าถาม                
แบบเจาะจงขอ้มูล เช่น “การประกอบอาชีพเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาแก่หญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ
มาเป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อความคิด อารมณ์และพฤติกรรมทางเพศของนักสังคมสงเคราะห์                    
ท่ีท างานน้ีอย่างไร” ค าถามน้ีบ่งนัยว่า ข้อมูลท่ีต้องการเป็นเร่ือง ผลกระทบต่อความคิด อารมณ์                        
และพฤติกรรมทางเพศของนักสังคมสงเคราะห์ ค าถามท่ีไม่เจาะจง เช่น “การให้ค  าปรึกษาแก่หญิง                    
ท่ีถูกกระท าความรุนแรงทางเพศมาเป็นเวลานาน มีผลต่อนกัสังคมสงเคราะห์ท่ีท างานในดา้นน้ีหรือไม่ 
อยา่งไร”  
  - ค าถามแบบมุ่งเขา้ใจสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหรือผลกระทบของปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง   
ในการในการวิจยัเชิงคุณภาพจะใช้ค  าถามประเภท “อยา่งไร” และ “ท าไม” เช่น “ครอบครัวท่ีแตกแยก
ก่อใหเ้กิดผลทางลบต่อผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กอยา่งไร”  
 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา หมายถึง เป้าหมายท่ีนักวิจัยต้องการ                                    
จะบรรลุถึงในการวิจยัเร่ืองนั้น ส่ิงท่ีตอ้งการจะท าในกระบวนการวิจยั อนัจะช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมาย            
ท่ีต้องการนั้ นได้และท าหน้าท่ีก าหนดขอบเขตหรือพื้นท่ี ท่ีนักวิจยัจะต้องท างานว่าจะอยู่ในเร่ือง                   
และประเด็นอะไร แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะมูลเหตุท่ีมาของจุดมุ่งหมายนั้นๆ คือ 
  2.1 จุดม่งหมายส่วนตัวของนักวิจัย หมายถึง แรงบันดาลใจส่วนตัวท่ีท าให้นักวิจัย                 
อยากท าเร่ืองนั้น  
  2.2 จุดมุ่งหมายเชิงปฏิบัติ หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีต้องการจะบรรลุถึงอะไรสักอย่าง                     
เพื่ อผลในทางปฏิบัติ  เป็นความต้องการท่ีจะบรรลุ ถึงส่ิ งท่ีจะมีผลต่อวงการใดวงการห น่ึ ง                             
หรือต่อส่วนรวม ส่วนใหญ่เป็นนโยบายสาธารณะ เช่น มุ่งเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาบางอยา่ง 
  2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการค้นควา้วิจัย เป็นจุดมุ่งหมายทางวิชาการ เพื่อท าความเข้าใจ            
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หรือหาความรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงวา่ ปรากฏการณ์นั้นมีธรรมชาติเป็นอยา่งไร ท าไม
ส่ิงต่างๆ ในปรากฎการณ์นั้นจึงเป็นอยา่งท่ีมนัเป็นมีเหตุผลอะไรอยูเ่บ้ืองหลงั  
 3. แนวคิดทฤษฎีในการวจิยั บางทีเรียกวา่ “กรอบแนวคิด” คือ ความเช่ือหรือขอ้สรุปเบ้ืองตน้
ของนกัวจิยั วา่ส่ิงท่ีจะศึกษานั้นน่าจะเป็นอยา่งไร ท่ีมาของแนวคิดทฤษฏี  มี 4 ทาง คือ  
  3.1 ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ส่วนตวัของนกัวจิยั  
  3.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม  
  3.3 การศึกษาน าร่อง  
  3.4 ความคิดสร้างสรรค์แนวคิดดีๆ ส าหรับการวิจยับางคร้ังเกิดจากความคิดท่ีมีลกัษณะ
สร้างสรรค ์ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยฉบัพลนั แต่เกิดจากการ “ลองคิดแปลกไปจากท่ีเคยคิด”  
 4. วธีิการเก็บขอ้มูล 
 ในการวิจยัเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บขอ้มูลหลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของขอ้มูล    
ท่ีตอ้งการและตามลกัษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บขอ้มูล จะใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีก็ได ้         
เช่น การรวมรวมเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก  (แบบไม่มีโครงสร้าง
เคร่งครัด) การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มและการสนทนากลุ่ม ซ่ึงรายละเอียดจะกล่าวถึงการสนทนากลุ่ม            
ในรูปแบบการวจิยั โดยรายละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี 
  4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมขั้นแรกเม่ือเร่ิมท าการวิจัย               
โดยนกัวิจยัจะตอ้งศึกษาผลงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างละเอียด เพื่อน ามาประกอบการวิจยั การศึกษาเอกสาร  
จะช่วยในการก าหนดประเด็นและตวัแปรท่ีจะศึกษา ก าหนดแนวคิดน า รวมทั้งน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ 
ถา้ไม่ท าการศึกษาจากเอกสาร  
  4.2 การสังเกตในวจิยัเชิงคุณภาพมี 2 แบบ คือ  
   4.2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม คือ การสังเกตท่ีผูส้ังเกตเขา้ไปใชชี้วิตร่วมกบักลุ่มคน
ท่ีศึกษา มีการกระท ากิจกรรมดว้ยกนั จนกระทัง่เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดและความหมายท่ีคนเหล่านั้นให้
ต่อปรากฎการณ์ทางสังคมท่ีผูว้จิยัศึกษา ซ่ึงเม่ือสังเกตแลว้จะตอ้งมีการซกัถามและการจดบนัทึกขอ้มูล 
   4.2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมคือการสังเกตท่ีผูส้ังเกตไม่ได้เข้าไปใช้ชีวิตร่วม     
หรือกิจกรรมกบักลุ่มคนท่ีศึกษาโดยไม่ตอ้งการให้ผูถู้กสังเกตรู้สึกรบกวนเพราะอาจท าให้พฤติกรรม  
ผิดไปจากปกติได้ ซ่ึงอาจใช้ในระยะแรกของการวิจยัแล้วใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในระยะหลงั    
การสังเกตโดยปกติมีส่ิงท่ีตอ้งสังเกตอยู ่6 ประการ ไดแ้ก่  
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    4.2.2.1 การกระท า คือ การใช้ชีวิตประจ าวนั การรับประทานอาหาร การปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืนๆ ในชีวติประจ าวนั 
    4.2.2.2 แบบแผนการกระท า คือ การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเป็นกระบวนการมี
ขั้นตอนจนเป็นแบบแผน ช้ีใหเ้ห็นสถานภาพ บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิก 
    4.2.2.3 ความหมาย คือ การให้ความหมายของการกระท าหรือแบบแผนพฤติกรรม
นั้น  
    4.2.2.4 ความสัมพนัธ์ คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในชุมชนหรือสังคมนั้น  
    4.2.2.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิก คือ การท่ีบุคคลยอมร่วมมือใน
กิจกรรมนั้นๆ  
    4.2.2.6 สภาพสังคม คือ ภาพรวมทุกแง่ทุกมุมท่ีสามารถประเมินได ้ 
  4.3 การสัมภาษณ์เป็นการเจาะลึกประเด็นต่างๆ ท่ีผูว้ิจ ัยสนใจ อาจใช้สัมภาษณ์เป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้มีหลายประเภท อาจแบ่งไดด้งัน้ี  
   4.3.1 การสั มภาษ ณ์ แบบ เป็นทางการห รือการสั มภาษ ณ์ แบบ มีโครงส ร้าง                        
เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมค าถามและขอ้ก าหนดไวแ้น่นอนตายตวั โดยปกตินกัวจิยัเชิงคุณภาพ
มักจะไม่ ใช้วิ ธีการน้ี เป็นหลัก  เพราะไม่ได้ช่วยให้ได้ข้อมูล ท่ี ลึก ซ้ึ งและครอบคลุม เพี ยงพอ                        
โดยเฉพาะในแง่ของวฒันธรรม ความหมายและความรู้สึกนึกคิด  
   4.3.2 การสั มภ าษ ณ์ แบบไม่ เป็ นท างก ารมัก จะใช้ค วบ คู่ ไปกับ ก ารสั ง เกต                            
แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม โดยเตรียมค าถามกวา้งๆ                    
มาล่วงหน้า การสัมภาษณ์แบบน้ีอาจแบ่งออกได้อีก คือ การสัมภาษณ์โดยเปิดกวา้งไม่จ  ากดัค าตอบ      
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การตะล่อมกล่อมเกลาเป็นการซักถามท่ีลว้งเอาส่วนลึกของความคิดออกมา                                
และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยก าหนดตวัผูต้อบบางคนแบบเจาะจงเพราะมีขอ้มูลท่ีดี ลึกซ้ึง 
กวา้งขวางเป็นพิเศษ  
  4.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามในการวจิยัเชิงคุณภาพ  
  นอกจากจะใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์แล้ว ยงัมีวิธีอ่ืนๆ ท่ีประยุกต์มาจากวิธีสังเกต
และสัมภาษณ์ เช่น เทคนิค Life History Collection และเทคนิค Focus Group Discussions  
   4.4.1 Life History Collection เป็ นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมู ลในการวิจัยเชิ งคุณภาพ                   
ท่ีพัฒนามาจากการสัมภาษณ์  การท า  Life History Collection แตกต่างจากการท าอัตชีวประวัติ                    
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ท่ีจะเล่าไปอย่างอิสระตามเวลา ตามล าดบัเหตุการณ์ แต่จะมีประเด็นท่ีน่าสนใจในแต่ละกรณีศึกษา        
ท่ีศึกษาแล้วเราก็เข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยในเร่ืองต่างๆ เข้าไปศึกษาหลายๆ กรณีศึกษา ยิ่งมากยิ่งดี                    
ถ้าเวลาน้อยจะศึกษาโดยเลือกจาก  key informant ซ่ึงจะมีก่ีคนก็ได้ การให้เขาเล่านั้ นในรอบแรก                     
จะให้เขาเล่าให้ฟัง นักวิจยัจะฟังอย่างเดียว เม่ือผ่านไปประมาณคร่ึงชั่วโมงจึงค่อยตะล่อมเข้าเร่ือง                
และประเด็นท่ีต้องการ  (โดยสัมภาษณ์และใช้วิธีบันทึกเทปไว้) แล้วเอาส่ิงท่ีบันทึกไว้ทั้ งหมด                           
มาสรุปเป็นประเด็นท่ีสาคญั บรรยากาศของการใชเ้ทคนิคน้ีตอ้งไม่เป็นทางการมากท่ีสุด เป็นธรรมชาติ
มากท่ีสุด  
   4.4.2 Focus Group Discussions เป็ น เท ค นิ ค ซ่ึ งป ระยุก ต์ม าจากก ารสั มภาษ ณ์                          
ท่ีนิยมน ามาใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ มักเป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นเก่ียวพันกับข้อเท็จจริง                 
หรือเร่ืองทัว่ๆ ไป จุดประสงค์เพื่อกระตุน้ให้เกิดการอภิปรายขนาดของกลุ่มมกัจะมีประมาณ 5-6 คน 
เพราะถา้กลุ่มเล็กเกินไปจะไม่สามารถกระตุน้ให้เกิดการอภิปราย แต่ถา้กลุ่มใหญ่เกินไปก็อาจจะกระท า
ได้ไม่ทัว่ถึง ประเด็นท่ีอภิปรายจึงมกัมีจ านวนไม่มากเกินไป ผูด้  าเนินการ (moderator) จะมีบทบาท
ส าคัญในการกระตุ้นให้คนในกลุ่มพูดในประเด็นท่ีก าหนด ข้อส าคัญ  คือ กลุ่มท่ี เราเลือกท า                       
Focus Group Discussions ควรทราบเร่ืองนั้นจริงๆ สถานภาพของสมาชิกในกลุ่มน่าจะใกล้เคียงกัน 
ผู ้ด า เนินการควรป ล่อยให้ ก ลุ่มส รุปประเด็นของการสั มภาษ ณ์ห รือยืนย ัน ในข้อ มูล ท่ี ให้                              
ก่อนการจบการสนทนา 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลท่ี เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้ เป็นระบบระเบียบ              
ให้ความหมายกบัขอ้มูล จดัหมวดหมู่ ความหมายของขอ้มูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย      
ซ่ึงก่อนวิเคราะห์ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกว่า             
“การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Triangulation)” โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
  5.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  (data triangulation) จะเน้นการตรวจสอบข้อมูล        
ท่ีได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้ น  มีความเหมือนกันหรือไม่ ซ่ึงถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบ               
มาเหมือนกนัแสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง  
  5.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ิจยัจะเน้นการตรวจสอบจากผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บข้อมูล                
ต่างคนกนัว่า ได้คน้พบท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอย่างไร ซ่ึงถา้ผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลทุกคนพบว่า               
ขอ้คน้พบท่ีไดม้ามีความเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง  
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  5.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  (theory triangulation) จะเน้นการตรวจสอบว่า              
ถ้ามีการใช้ทฤษฎีท่ีหลากหลายแล้ว ข้อมูลท่ีได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผูว้ิจยัพบว่า                  
ไม่ว่าจะน าทฤษฎีใดมาใช้ ได้ข้อค้นพบท่ีเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลท่ีผู ้วิจ ัยได้มามีความถูกต้อง                      
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพด าเนินการ  
   - จดัระบบส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดเ้ห็นไดย้นิและไดอ่้านเพื่อให้เขา้ใจความหมายในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
ในการจดัการกบัขอ้มูล นกัวิจยัใชว้ธีิบรรยาย อธิบายตั้งสมมติฐาน สร้างทฤษฎีและเช่ือมโยงส่ิงท่ีศึกษา
ไปยงัเร่ืองอ่ืนๆ ในการท่ีจะท าเช่นนั้ นได้นักวิจัยจะต้องจัดประเภท สังเคราะห์ ค้นหาแบบแผน          
และตีความขอ้มูลท่ีรวบรวมมา  
   - การวเิคราะห์ขอ้มูลไม่ใช่ขั้นสุดทา้ยของกระบวนการวิจยัและไม่ไดเ้ป็นขั้นตอนหน่ึง
ท่ีแยกออกมาจากขั้นตอนอ่ืนๆ ในกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ นักวิจยัจึงตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลตลอด      
ทุกขั้นตอนของการวิจยัและตอ้งวิเคราะห์ยอ้นกลบัไปกลบัมาหลายคร้ังจนกวา่จะไดส่ิ้งท่ีตอ้งการศึกษา
ครบถว้นจนสามารถน าเสนอผลการวจิยัได ้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย              
เชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ์  การสังเกตการณ์  มาท าการวิเคราะห์                     
โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีเทคนิคท่ีส าคญั ดงัน้ี  
  1. การจ าแนกและจดัระบบขอ้มูล เป็นการน าขอ้มูลท่ีได้ น ามาจ าแนกและจดัหมวดหมู่
ออกให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูลหมวดบุคลากร ข้อมูลหมวดงบประมาณ ข้อมูลหมวดวสัดุอุปกรณ์               
ขอ้มูลหมวดงบประมาณ เป็นตน้  
  2. การวิเคราะห์สรุปอุปนัย  เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากเหตุการณ์ ต่างๆ  ท่ี เกิด ข้ึน                          
มาวเิคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกนัของเร่ืองนั้น  
  3. การเปรียบเทียบเหตุการณ์  เป็นการน าข้อมูลท่ีได้มาไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบ                 
กบัเหตุการณ์อ่ืน เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกนัท่ีเกิดข้ึน เช่น เปรียบเทียบหน่วยงานหน่ึง              
กบัอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีประสบผลส าเร็จทางการบริหาร เป็นตน้  
  4. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นการน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ออกให้เห็น                 
เป็นส่วนๆ เช่น วเิคราะห์การบริหารงานขององคก์ารออกเป็น 7 หมวดตามกรอบของ PMQA เป็นตน้  
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร เป็นการน าเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์                      
ให้เห็นว่า มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดข้ึน เช่น วิเคราะห์การปกครองสมยั พ.ศ. 2475         
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จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้  
  6. การวิ เคราะ ห์ส าเห ตุและผล  เป็ นการน าข้อ มู ล ท่ี ได้ม าวิ เค ราะ ห์ ให้ เห็ น ว่า                               
จากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึน ย ้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจัยใดบ้าง                         
หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เ ห็นว่าเม่ือเหตุน้ีเกิดข้ึน                   
ได้น าไปสู่ผลท่ี เกิดข้ึนอะไรบ้างโดยเปล่ียนมุมมองการวิเคราะห์ไปย ังมุมมองอ่ืนๆ เพื่อดูผล                           
การวิ เคราะห์ ท่ี เกิด ข้ึนว่า เป็น เช่นใด  เช่น  เป ล่ี ยน มุมมองการวิ เคราะห์จาก มุมมองค่ านิ ยม                              
มาเป็นการวเิคราะห์มุมมองดา้นวฒันธรรม เป็นตน้  
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคใด ก่อนท่ีจะมีการน าเทคนิค    
ทั้ง 7 เทคนิคมาใช้นั้น จ  าเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้งมีการการตรวจสอบขอ้มูล เพื่อให้ผูว้ิจยัเกิดความมัน่ใจ
ว่าข้อมูล ท่ีได้ เก็บรวบรวมมานั้ น มีความถูกต้องก่อน ทั้ งน้ี เพราะการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ                                 
เนน้การใชอ้ตัวสิัยไม่เหมือนกบัการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเนน้การใชว้ตัถุวสิัย  
 แนวทางปฏิบติัในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีดงัน้ี  
  - อยา่ปล่อยขอ้มูลทิ้งไว ้โดยมิไดว้เิคราะห์ก่อนคร่าวๆ เป็นอนัขาด  
  - จดัท าดชันีขอ้มูลท่ีเก็บได้ อย่าปล่อยให้ขอ้มูลกองไวโ้ดยไม่จดัระบบและตรวจสอบดู     
รู้วา่ไดข้อ้มูลอะไรมาแลว้บา้ง  
  - สร้าง “แก่นเร่ือง” และหัวขอ้เร่ืองไปเร่ือยพร้อมกบัการตรวจสอบบ่อยๆ การมีหัวข้อ
เร่ืองยอ่ยมากๆ ดีกวา่มีนอ้ย เพราะเราจะรวมกนันั้นง่ายกวา่  
  - ท า “ดรรชนี” และ “รหสั” ขอ้มูลให้ละเอียดครอบคลุมทุกแง่มุมให้มากท่ีสุดท่ีจะมากได ้
ตามจินตนาการท่ีสัมผ ัสนานมา ช่วงน้ีอย่าย่อข้อมูลหรือสรุปไว้เพียง 2-3 แก่นของเร่ืองเท่านั้ น                        
เพราะจะท าใหผ้ลการวเิคราะห์ขาดความสมบูรณ์และลุ่มลึก  
  - จัดแยกข้อมูลท่ีประมวล เป็นหมวดหมู่และท าแฟ้มข้อมูล ท าส าเนาเก็บแยกไว ้                        
ในแต่ละชุดหรือพิมพแ์ยกไฟลเ์ป็นเร่ืองๆ  
  - เวลาวเิคราะห์ขอ้มูล อยา่ท างานแบบเคร่ืองจกัร ตอ้งหยดุและฉุก “คิด” บา้งเป็นคร้ังคราว 
สะทอ้นความรู้สึกนึกคิดวา่เราก าลงัจะวเิคราะห์ไปทางไหนและไปอยา่งไร  
  - ทุกคร้ังท่ีตดัสินใจวเิคราะห์ “อยา่งไร” ใหจ้ดลงบนัทึกไวใ้นขอ้มูล หมวด “วธีิการ”  
  - จงสนุกกับการวิ เคราะห์  เพราะเป็นเร่ืองการใช้สติปัญญา เป็นงานสร้างสรรค ์                  
มิใช่งานจิปาถะ  
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  - อ่านงานของนักวิจยัคนอ่ืนๆ เพื่อเห็นตัวอย่างหรือใช้ความคิด รูปแบบเปรียบเทียบ 
คลา้ยคลึง ตรงกนัขา้ม อุปมาอุปไมย ฯลฯ  
  - อ่านวรรณกรรมทางวิธรวิทยา และ “คิด” ว่าจะน าไปใชป้รับปรุงงานของเราไดอ้ยา่งไร 
มิใช่อ่านเพื่อรองรับวา่เราท าถูกแลว้  
  7. คว าม ถู กต้อ งต รงป ระ เด็ น ห ม าย ถึ ง  คุณ ส มบั ติ ข อ งผลผ ลิ ต จากก ารวิ จัย                                       
ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของขอ้คน้พบ ค าอธิบาย ขอ้สรุป การตีความหรือแนวทฤษฎี วา่ถูกตอ้งตรงตามสภาพ
ท่ีเป็นอยูข่องกลุ่มตวัอยา่งท่ีเราศึกษา มีเหตุมีผลและใชไ้ดเ้พียงใด ความถูกตอ้งตรงประเด็นของการวจิยั 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   7.1 ความถูกต้องตรงประเด็นภายใน คือ ถูกต้องตามความจริงของปรากฏการณ์                  
หรือประเด็นท่ีศึกษานั่นคือการวิจัยเสนอภาพของส่ิงนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ผิดไปจากความจริง                  
ของส่ิงนั้น  
   7.2 ความถูกต้องตรงประเด็นภายนอก คือ ผลของการศึกษา (ข้อค้นพบ, ข้อสรุป, 
ขอ้เสนอจากผลการศึกษา ฯลฯ) สามารถน าไปใชก้บัท่ีอ่ืนได ้ 
   ความถูกตอ้งตรงประเด็น อาจจ าแนกเป็น 4 ชนิด คือ ความถูกตอ้งตรงประเด็นดงัน้ี
    - พรรณนา (นกัวจิยับอกเล่าเก่ียวกบัปรากฏการณ์ไดถู้กตอ้งมากนอ้ยเพียงใด)  
    - ตีความขอ้มูล  
    - เป็นไปตามทฤษฎี  
    - น าผลไปใชก้บัท่ีอ่ืน เวลาอ่ืน  
  8. การพิจารณาการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีก าหนดเหมาะสมกับการวิจยัเชิงคุณภาพหรือไม่ 
พิจารณา 3 ประการ  
   8.1 เน้ือหาของเร่ืองท่ีจะท าการวิจยั นกัวิจยัตอ้งตอบค าถามให้ไดว้่า เน้ือหาของสาระ       
ท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  
   8.2 นกัวิจยัตอ้งเขา้ใจอยา่งดีวา่ วิธีการเชิงคุณภาพใชไ้ดดี้กบัเร่ืองประเภทไหน ค าถาม
การวิจัยประเภทใด นักวิจยัต้องตอบค าถามท านองว่า วิจยัเร่ืองน้ี ข้อมูลประเภทไหนเหมาะท่ีสุด                    
เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
   8.3 วิธีการเชิงคุณภาพมีข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดในการด าเนินการอย่างไรบ้าง                 
เหมาะท่ีจะเก็บรวบรวมดว้ยวธีิการเชิงคุณภาพ หรือ เชิงปริมาณ 
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 สรุปไดว้า่ การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการวิจยัท่ีนกัวิจยัจะตอ้งลงไปศึกษาสังเกตและกลุ่มบุคคล
ท่ีต้องการศึกษาโดยละเอี ยดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก  ใช้วิ ธี ก ารสั ง เกตแบบ มี ส่ วน ร่วม                                
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล                             
จะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลโดยการค้นหาความจริงจากเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู ่                       
ตามความ เป็นจริง โดยพยายามวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ของเห ตุการณ์ กับสภาพแวดล้อม                             
เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทจ้ากภาพรวมของหลายมิติ 

 
2.10  การท า SWOT Analysis 
 เจนเนตร  มณีนาคและคณะ (2546, หน้า 45-56) กล่าวว่า การพฒันาองค์กรให้ปรับเปล่ียน                           
ไปสู่องค์กรใหม่ในอนาคตต้องมีแผนกลยุทธ์ท่ีดี ซ่ึงแผนกลยุทธ์ท่ีจดัท าตอ้งมีเส้นทางการเดินทาง         
ท่ีชัดเจน เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของตน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กร                                    
จะถูกก าหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององค์กรนั้ นๆ ทั้ งน้ี องค์กรจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้ น                      
ต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรเสียก่อน  ซ่ึงแผนกลยุทธ์ท่ีดีจะท าให้องค์กรบรรลุตาม
วตัถุประสงค์หรือได้รับชัยชนะไปคร่ึงหน่ึงแล้ว นอกจากน้ียงัต้องมีกระบวนการก าหนดกลยุทธ์                      
ท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรและกระบวนการ
ก าหนดกลยุท ธ์  มีหลายวิ ธีด้วยกัน  หน่ึงในวิ ธีการเหล่าน้ี  คือกระบวนการวิ เคราะห์  SWOT                                
ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีรู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย   
 2.10.1 วตัถุประสงค์ 
  1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวเิคราะห์องคก์รโดยใชเ้ทคนิค SWOT analysis  
  2. สามารถวเิคราะห์องคก์รโดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis และน าไปใชไ้ด ้
  3. สามารถก าหนดแผนกลยทุธ์จากการวเิคราะห์ TOWS Matrix ได ้
  4. มีทศันคติท่ีดีในการท างานเป็นทีม 
 2.10.2 ความหมายของ SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารก าหนด  
จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน  โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบต่อการท างานขององคก์ร SWOT มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั ดงัน้ี 
  S มาจาก  Strengths หมายถึง  จุด เด่นห รือจุดแข็ง ซ่ึ งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก  องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน            
เพื่ อบรรลุว ัต ถุประสงค์ห รือหมายถึง  การด าเนิน งานภายใน ท่ีองค์กรท าได้ ดี  เป็นข้อ ดี ท่ี                                  
เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น จุดแข็งดา้นการเงิน จุดแขง็ดา้นการผลิต จุดแขง็ดา้นทรัพยากร
บุคคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด  
  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบและดอ้ยความสามารถ ซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์
ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี เป็นปัญหา
หรือข้อบกพ ร่องท่ี เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ  ของบริษัท  ซ่ึ งบ ริษัทจะต้องหาวิ ธี                           
ในการแกปั้ญหานั้น  
  O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอกปัจจยัและสถานการณ์
ภายนอก ท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุวตัถุประสงค์หรือหมายถึง สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดล้อมภายนอก                  
ของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง                         
ตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายใน นกัการตลาดท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้น  
  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก ปัจจยัและสถานการณ์
ภายนอกท่ีขดัขวางการท างานขององคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอก
ท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะทั้งสองส่ิงน้ี
สามารถเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับกลาย                     
เป็ น อุ ป ส รรค ได้ แ ล ะ ใน ท างก ลับ กัน  อุ ป ส รรคอ าจก ลับ ก ล าย เป็ น โอก าส ได้ เช่ น กัน                                           
ดว้ยเหตุน้ี องคก์รมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์แวดล้อม เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจ าเป็นต้องปรับ                 
กลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit
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แผนภาพที ่2-1  แสดง SWOT Analysis 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : เจนเนตร  มณีนาคและคณะ (2546). สร้างองคก์ารอจัฉริยะในยคุโลกาวฒัน์.  
          บริษทัซมัซิสเทม็  จ  ากดั: กรุงเทพมหานคร.  
 
 2.10.3 ประโยชน์ของ SWOT 
  1. น า SWOT ไปจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อพฒันาองคก์ร 
  2. การท า SWOT จะช่วยให้ไหวตัวทันสถานการณ์ และมีการเตรียมความพร้อมกับ                 
การปรับเปล่ียนของสภาพแวดลอ้ม บางคร้ังเม่ือโอกาสมาถึง องคก์รจะไดเ้ก็บเก่ียวผลประโยชน์ไดท้นั
และเต็มท่ีหรือถา้เรารู้ว่าแนวโน้มจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดข้ึนกบัองค์กร เราจะไดมี้การเตรียมตวั
รับมือผอ่นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายใหบ้รรเทาลงได ้ (สมยศ  นาวกีาร, 2538, หนา้ 68) 
 2.10.4 วธีิการท า SWOT Analysis 
 การท า SWOT นั้นทีมงานต้องมีความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของตวัองค์กรเอง ขอ้มูลลูกค้า 
ข้อมูลคู่แข่ง ข่าวสารทางเศรษฐกิจทั้ งภายในและภายนอกประเทศมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์                    
เราตอ้งวเิคราะห์โดยอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลท่ีเป็นจริงไม่ใช่จินตนาการ 
 SWOT ต้องท าให้เป็นไปในทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือ เป้าหมาย (Vision, 

SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อม 
ภายใน 
 

Strength (S) 
จุดแขง็ 
จุดเด่น ขอ้ไดเ้ปรียบ 
 

Weakness (W) 
จุดอ่อน 
ขอ้เสียเปรียบ 
 

สภาพแวดล้อม 
ภายนอก 
 

Opportunity (O) 
โอกาส ส่ิงเก้ือกูล 
ท่ีจะด าเนินกิจกรรม 
 

Threats(T) 
อุปสรรคท่ีจะท าให ้
ด าเนินกิจกรรมไม่ส าเร็จ 
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Mission และ Objective) หรือเข้ากบัทรัพยากรในองค์กรและความสามารถท่ีเขา้กบัส่ิงท่ีองค์กรถนัด 
แล้วน า SWOT มาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร โดยเขียน รายการออกมาให้น้อย
ท่ีสุด โดยดูขอ้มูลจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 
2555, หนา้ 34) 
 ตัวช้ีวดัการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 การบริหาร ภาพพจน์ขององค์กรประชาชนยอมรับหรือไม่ ทกัษะและความสามารถของ
ผูบ้ริหารสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงได้ไหม โครงสร้างขององค์กรสอดคล้องกับบุคลากร 
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมหรือไม่ สนับสนุนการตดัสินใจท่ีรวดเร็วหรือไม่ สามารถประสานงาน
ระหว่างฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ระบบการวางแผนงาน มาตรฐานและกระบวนการ
ปฏิบติังาน ระบบการควบคุมปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกนัหรือไม่  (ธงชยั สันติวงษ,์ 2539, หนา้ 78) 
 บุคลากร ทศันคติของพนกังาน ความสามารถในการท างาน ประสบการณ์ จ านวนพนกังาน 
มีกลไกลเหมาะสมเพื่อไดม้า รักษาและพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือไม่ 
 เงินทุน แหล่งท่ีมาของเงินทุน ตน้ทุนของเงินทุน ปริมาณเงิน ระยะเวลาในการใช้คืน ระบบ
บญัชีเพื่อการค านวณตน้ทุน การก าหนดงบประมาณสอดคลอ้งกบัแผนงานขององค์กรหรือไม่ ฐานะ
การเงินขององคก์ร เพิ่มพูนรายไดอ้ยา่งไร การควบคุมทางการเงินเป็นอยา่งไร 
 เคร่ืองจกัร/ครุภณัฑ์/ส่ิงก่อสร้าง มีประสิทธิภาพแค่ไหน เหมาะสมกบัปริมาณงานหรือไม่ 
เคร่ืองมือถูกใชเ้ตม็ท่ีหรือถูกใชบ้างส่วน การดดัแปลงใชก้บังานอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุง 
 วตัถุดิบ ปริมาณ ตน้ทุนในการด าเนินงาน จ านวนผูผ้ลิตและผูข้าย ฤดูกาล ระยะเวลาในการ
สั่งซ้ือ 
 เทคโนโลยี/นวตักรรม  เทคโนโลยีทนัสมยัหรือลา้สมยั การสร้างมูลค่าเพิ่ม ความไดเ้ปรียบ
ในเชิงเปรียบเทียบ การวจิยัและพฒันา 
 นอกจากการวิเคราะห์ SWOT ทีละดา้นแลว้ ยงัมีวิธีการ SWOT อีกแบบท่ีน่าสนใจ บางคร้ัง
เราอาจจบัคู่ท  าการวเิคราะห์แบบน้ีได ้เรียกวา่ TOWS Matrix 
 SO วเิคราะห์พร้อมกนัเลยวา่ เรามีจุดแข็งอะไรและมีโอกาสอะไรท่ีสนบัสนุนจุดแขง็นั้น เช่น 
ในธุรกิจการขนส่ง พนักงานของเรามีความช านาญเส้นทาง สามารถลดระยะทางการขนส่งได ้                    
และประจวบกบัราคาน ้ามนัลดลงท าใหโ้อกาสท าก าไรมีสูงข้ึน 
 ST วิเคราะห์ว่าเรามีอุปสรรคอะไรบา้ง และเราจะสามารถใช้จุดแข็งแก้ไขอุปสรรคนั้นได้
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อย่างไร เช่น ในธุรกิจท่องเท่ียว ในช่วงหน้ามรสุมนักท่องเท่ียวจะลดลง โรงแรมเรามีจุดแข็ง                      
ในดา้นการจดักิจกรรมเสริมและสถานท่ีอบรมสัมมนา อาจจะดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาใช้บริการโรงแรม            
ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
 WO วิเคราะห์ว่า มีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างท่ีเอ้ือโอกาสให้เราแล้ว แต่ถ้าเรายงัมีจุดอ่อน                   
อะไรท่ีจะท าใหเ้ราฉกฉวยโอกาสนั้นไม่ได ้
 WT วิเคราะห์ว่า มีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างท่ีเป็นอุปสรรคกบัเราและยงักระทบ            
กบัจุดอ่อนของเราโดยตรงดว้ย    
 
แผนภาพที ่2-2 แสดง TOWS Matrix 
 

TWOS Matrix จุดแข็งทีส่ าคัญ จุดอ่อนทีส่ าคัญ 
โอกาสทีส่ าคัญ 
 

S–O Strategies 
น าจุดแขง็ไปเพิ่มโอกาส 

W–O Strategies 
น าโอกาสไปลดจุดอ่อน 

อุปสรรคทีส่ าคัญ S–T Strategies 
น าจุดแขง็ไปลดอุปสรรค 

W–T Strategies 
ปิดจุดอ่อนเพื่อลดอุปสรรค 

  
ทีม่า : เจนเนตร  มณีนาคและคณะ (2546). สร้างองคก์ารอจัฉริยะในยคุโลกาวฒัน์.  
          บริษทัซมัซิสเทม็  จ  ากดั: กรุงเทพมหานคร.  
 
 เม่ื อท าการวิ เคราะห์แล้ว เราจะได้รายการหัวข้อ  SWOT ออกมา ให้ จัดประเภท ดู                           
วา่เป็น SO, ST, WO, WT อยา่งละก่ีรายการและจดัล าดบัความส าคญัวา่ควรปรับปรุงและแกไ้ขรายการ
ใดก่อน 
 สมชาย  หิรัญกิตติและสมศกัด์ิ  วานิชยาภรณ์ (2555, หน้า 89) กลยุทธ์ท่ีคิดข้ึนมาแต่ละขอ้
สามารถเช่ือมและเสริมกันได้ เช่น กลยุทธ์ในช่อง WT สามารถแปลงให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ                        
และน าไปเช่ือมและสร้างกลยุทธ์ในช่อง SO ได้ ซ่ึงจะเห็นว่าเม่ือเอามาจบัคู่กนัแลว้ก็จะเขา้ใจองค์กร
และปัญหาท่ีเกิดข้ึน มองภาพรวมออกและสามารถวางกลยทุธ์ขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้งและถูกทิศทาง 
แต่ท่ีส าคญั คือ ควรเขียนรายการ SWOT ออกมาให้น้อยท่ีสุด โดยควรเขียนออกมาไม่เกินสามรายการ
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ต่อหน่ึงตวัหรือทั้ งหมดควรรวมกนัไม่เกิน 12 รายการ โดยเอาส่ิงท่ีส าคญัต่อองค์กรมากท่ีสุดข้ึนมา 
ไม่เช่นนั้นเวลา ท ารายการของกลยทุธ์ออกมาจะมากเกินไปและเม่ือน าไปปฏิบติัจะเยอะและท าไดย้าก  
 การก าหนดแผนกลยุทธ์จากการวเิคราะห์ TOWS Matrix  
  กลยทุธ์ WT   รีบสลาย จุดอ่อน และหลีกเล่ียง อุปสรรค 
  กลยุท ธ์  WO เล่ี ย ง จุด อ่อน  น าค วามส าม ารถ เฉพ าะอย่ างม าใช้ ให้ ได้ เป รียบ                          
ในส่วนท่ีมีโอกาสสูง 
  กลยทุธ์  ST   เอาจุดแข็งสูงสุดไปข่มอุปสรรค เช่น ใช ้จุดแข็ง ทางเทคโนโลยี การจดัการ                 
เพื่อจดัการอุปสรรคท่ีมีคู่แข่งมาก  
  กลยุทธ์  SO เป็นสถานการณ์ท่ีบริษัทต้องการมากท่ีสุดโดยใช้จุดแข็งและโอกาสท่ีดี                    
สร้างแผนรุก 
 ทางเลือกกลยุทธ์ 
  เลือก WT เม่ือเห็นจุดอ่อนและอุปสรรคสูงกวา่คู่แข่งขนั ตอ้งพฒันาอีกระยะ จึงจะแข่งขนั
ได ้(กลยทุธ์ถอย) 
  เลือก WO มีจุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงด้วย ต้องคอยหลีกเล่ียง บางจุดอ่อนเพื่อโอกาส          
ควรเลือกแผนตั้งรับ (Defensive) 
  เลือก ST มี จุดแข็งสูงแต่เจออุปสรรคแข่งขันสูง หรือผู ้บ ริหารย ังขาดความมั่นใจ                          
ควรเลือกแผนทดสอบโครงการ Pilot test เพื่อดูความเป็นไปไดข้องแผนบางตวัท่ีคาดวา่สร้างตลาดใหม่
ได ้(Competitive) 
  เลื อ ก  SO มี ทั้ ง จุ ด แข็ งแล ะโอก าส สู ง  เลื อ ก แผน รุก  (Aggressive) แ ล ะล ง ทุ น                                
ดา้นงบประมาณเตม็ท่ีเพื่อชยัชนะในการแข่งขนัและยดึตลาดไดก่้อนคู่แข่ง (Competitive) 
 สรุปไดว้่า ส่วนใหญ่ถา้ให้หัวหน้างานหรือผูบ้ริหารระดบัตน้และกลางท าวิเคราะห์ SWOT 
องค์กรจะเห็นว่าผลสรุปจะออกมาว่ามีปัญหาความไม่ชัดเจนของทิศทางองค์กร ขาดทรัพยากร
สนบัสนุน แต่ถา้เป็น SWOT ท่ีให้ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงท าการวิเคราะห์เอง จะเห็นผลการวิเคราะห์     
อีกแบบหน่ึง เช่น การประสานงานไม่ดี ขาดระเบียบวนิยั ดงันั้น การท า SWOT ควรใชที้มงานทุกแผนก
และอาจจะใชห้วัหนา้งาน ผูบ้ริหารระดบัตน้ ระดบักลางและระดบัสูงมาท าร่วมกนัและรวบรวมจุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคทั้ งหมดมารวมกัน ซ่ึงต้องเปิดโอกาสให้ผู ้เสนอ SWOT ให้เหตุผล                       
และอธิบายสาเหตุวา่ท าไมจึงให้หวัขอ้น้ีเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสหรืออุปสรรค จากนั้นให้ท่ีประชุม
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ซักถามและออกความเห็น แล้วใช้มติท่ีประชุมเป็นการช้ีขาดว่าเห็นชอบหรือไม่หรือจะเปล่ียน                   
เป็นประเภทอ่ืน 
 

2.11  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนในการบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ศิโรตม์ ค าด้วง (2549, หน้า 60-71) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งวิทยาการ           
เพื่อการสอนวิชาท้องถ่ินของเรา 1 ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 จังหวดัอุตรดิตถ์  พบว่า สภาพการใช ้          
แหล่งวิทยาการท้องถ่ินครูส่วนใหญ่ใช้แหล่งวิทยาการท้องถ่ินประเภทบุคคล  สถานท่ี  องค์การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมวฒันธรรมน้อย ส่วนในดา้นลกัษณะของการใช้แหล่งวิทยาการทอ้งถ่ิน 
ครูส่วนใหญ่มีการใช้แหล่งวิทยาการท้องถ่ินทั้ งในและนอกสถานท่ี ส่วนลักษณะการใช้วิทยาการ
ท้องถ่ินในสถานศึกษาใช้ลักษณะท่ี เป็นการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และในการใช้            
แหล่งวิทยากรท้องถ่ินนอกสถานศึกษา ครูส่วนใหญ่จะพานักเรียนไปชมและเข้าร่วมกิจกรรม                        
ตามประเพณีเทศกาลทอ้งถ่ินโดยจุดประสงค ์ในการใชแ้หล่งวทิยาการทอ้งถ่ินใช ้เพื่อให้นกัเรียนสนใจ
บทเรียนและเข้าใจในเน้ือหาอย่างลึกซ่ึงจากประสบการณ์ตรง ส่วนในด้านปัญหาของครูผูส้อน                         
ครูไม่ มี เวลาในการส ารวจแหล่งวิทยาการ  เพราะมีหน้าท่ี รับผิดชอบมาก  นักเรียนไม่มี ปัจจัย                          
ในการไปศึกษานอกสถานท่ีขาดทกัษะในการสัมภาษณ์บุคคลและในด้านความคิดเห็นครูเห็นด้วย                  
อย่างยิ่งต่อการใช้แหล่งวิทยาการเพื่อการสอน ท่ีท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  มีเจตคติท่ีดี                 
ต่อการเรียนท าใหเ้กิดความรักและเห็นคุณค่าของแหล่งวทิยาการ 
 อุมาพร วงษ์บูรณาวาทย์ (2549, หน้า 58-65) ได้ศึกษาการใช้แหล่งวิทยาการในการจัด                     
การเรียนการสอนของครูผูส้อนในระดบัโรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า         
ครูส่วนใหญ่ เห็นว่าการใช้แหล่งวิชาการประกอบการเรียนการสอนมีความจ าเป็นมากท่ีสุด                         
และมีการใช้แหล่งวิชาการทุกประเภท คือ ทั้งแหล่งวิชาการประเภทส่ิงพิมพ์ โสตทศันวสัดุ วิทยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ การจดันิทรรศการและครูส่วนใหญ่มีการใช้แหล่งวิทยาการประเภทส่ิงพิมพ ์     
และโสตทศันวสัดุมากท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งวิทยาการท่ีมีอยู่แล้วในโรงเรียน จึงสะดวกต่อการใช ้      
และโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนใหญ่ มีห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ของครู
และนกัเรียน รวมทั้งครูก็สนบัสนุนส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ไปใชห้อ้งสมุดเพื่อการคน้ควา้เพิ่มเติม 
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 นะโรดม อินต๊ะปัน (2549, หน้า 61-78) ได้ศึกษาการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
นัก เรียนชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6 ในโรงเรียน เอกชน  อ าเภอเมืองล าพูน  พบว่า  ครูส่วนใหญ่                               
มีการเตรียมการสอนและวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
และห้องสมุดมีการเปิดให้บริการทั้งวนั และมีบรรณารักษ์ดูแลด้วยตนเอง แต่เน่ืองจากห้องสมุดแคบ
และมีหนัง สื อน้ อย อีกทั้ งก ารจัด เรียงหนั ง ส่ื อไม่ เป็ นหมวดห มู่  จึงท าให้ มี ความต้องการ                                      
ในการใชห้อ้งสมุดเพื่อจดักิจกรรมรักการอ่านนอ้ย 
 ส าลี  เก็งทอง (2554, หน้า 58-70) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ        
แหล่งเรียนรู้กับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา                       
สังกัดกรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5 พบว่า การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้มีการก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีในการปฏิบติังานกบับุคลากร จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีการประเมินผลการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงแกไ้ขพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียน รู้ มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ                            
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้
จากแหล่งความรู้ต่างๆ เลือกใชว้ิธีการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีนิสัยรักการอ่าน
และคน้ควา้หาความรู้ สามารถใชห้อ้งสมุดแหล่งความรู้หรือส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ศรีนุช  กุศลวงศ์  (2544, หน้า 65-68) ได้ศึกษาการใช้ อุทยานการเกษตรเพื่ อ เพิ่มพูน
ประสบการณ์การศึกษา  ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  พบว่า                          
การใช้และความต้องการของการใช้อุทยานการเกษตรนักเรียนเข้าไปใช้มากท่ีสุดในวิช าเกษตร                        
แหล่งท่ีนกัเรียนเขา้ไปใชม้ากไดแ้ก่ ห้องสมุดเกษตร ห้องเรียนเกษตรและบริเวณปลูกไมด้อกไมป้ระดบั 
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากอุทยานการเกษตร คือ นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความสุขกบัการเรียน 
 โปรยทอง แซ่แต ้(2545, หน้า 72-78) ได้ศึกษาการใช้แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียน     
การสอนวิชาสังคมศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน  พบว่า                          
ครูได้น าแหล่งวิทยาการชุมชนมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน  เพื่ อให้ผู ้เรียน                            
ได้รับประสบการณ์ตรงและบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้มากท่ีสุด แต่จะมีการใช้ค่อนข้างน้อย 
เน่ืองจากอุปสรรคต่างๆ  เช่นการขาดงบประมาณในการใช้แหล่งวิทยาการชุมชน จึงไม่สามารถ                       
ใชแ้หล่งวิทยาการชุมชนไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงไดมี้การเชิญหรือน าแหล่งวิทยาการชุมชนมาใชใ้นการเรียน
การสอนและใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนแทน 
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 รจนา เฉลิมชยั (2546, หนา้ 56-58) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้ น สูง  ท่ี มี ต่อการใช้แหล่งเรียน รู้  ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ ออาชีพ  พบว่า                    
นักศึกษาเห็นด้วยมากในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งในและนอกโรงเรียน เป็นการเปิดโอกาส                     
ให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ปัญหาส่วนใหญ่
พบว่าแหล่งเรียนรู้มีข้อมูลให้น้อยและข้อมูลท่ีได้รับมักไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน  บางแห่งไกล                  
ล าบากต่อการเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายมาก ดงันั้น นักศึกษาจึงให้ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการรวบรวม
ประวติัและผลงานของแหล่งวิทยาการเอาไวแ้ละการออกไปศึกษานอกสถานท่ีควรจดัเป็นกลุ่มคณะ      
เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย 
 ขนิษฐา รุ่งกิจเลิศสกุล  (2546, หน้า 60-65) ได้ศึกษาการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน            
เพื่อพัฒนาการเขียนเล่าเร่ือง ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  3 โดยศึกษาผลการเขียนเล่าเร่ือง                     
ของนัก เรียน ก่อนและหลังก ารสอน เขี ยน โดยใช้แห ล่ งวิท ยาการชุมชน  จ าน วน  8 แผน                                    
และใชแ้หล่งวิทยาการชุมชน 4 ประเภท คือ สถานท่ีและแหล่งท่องเท่ียว การประกอบอาชีพ ขั้นร่วมกนั
คิดเร่ืองท่ีจะเขียน   ขั้ นระดมความคิด  ขั้ น เช่ือมโยงประสบการณ์และขั้ นน าเข้าสู่การเขียน                                 
ผลการเขียนเล่าเร่ือง เม่ือวิเคราะห์ความสามารถในการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า                 
ก่อนเรียน แสดงวา่แผนการสอนเขียนเล่าเร่ืองโดยใชแ้หล่งวทิยาการชุมชนสามารถพฒันาความสามารถ
ในการเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนได ้
 ณัฏฐวี นามบุรี (2546, หน้า 59-66) ไดศึ้กษาการพฒันาคู่มือครูในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนเพื่อการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ พบวา่การจดัการเรียนการสอนทกัษะการฟัง พูด 
มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลมากและใชแ้หล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ีน้อยในดา้นทกัษะการอ่าน
ใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและสถานท่ีมากส่วนในด้านการเขียนไวยกรณ์ค าศพัท์ใช้แหล่งเรียนรู้
ประเภทบุคคลมากและในดา้นการจดัการเรียนการสอน วฒันธรรมเจา้ของภาษาใชแ้หล่งเรียนรู้ประเภท
บุคคลนอ้ยและใชแ้หล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ีมาก 
 สายสุ นี ย์  แส ง เข่ื อนแก้ว  (2547, หน้ า  53 -51 ) ได้ ศึ กษ าก ารบ ริห ารแห ล่ ง เรียน รู้                             
เพื่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาล าพูน เขต 2 
พบว่า   ฝ่ายบริการให้ความส าคัญต่อแหล่งเรียนรู้น้อย ท าให้ได้รับงบประมาณ  บุคลากร สถานท่ี                    
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ขาดการมีส่วนร่วมในท้องถ่ิน ด้านการด าเนินการ                   
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด มีการด าเนินการตามแผนมากท่ีสุด โดยส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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มีการปรับปรุงด้านข้อมูลสารสนเทศ  เทคโนโลยี วสัดุอุปกรณ์  สนับสนุนให้มีวิจัย  การจัดการ                    
แหล่งเรียนรู้ แต่ขาดการนิเทศติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานไม่ต่อเน่ือง       
ขาดคุณภาพ 
 วินัย  ไพยารมณ์  (2547, หน้า 52–58) ศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา                           
ในอ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผูส้อน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 60 คน จากสถานศึกษาในก่ิงอ าเภอดอยหล่อ       
ปีการศึกษา  2547 ซ่ึ งผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า  ในการจัดการแหล่งการเรียน รู้                                    
ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากร พฒันาประสานกบัผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้
และใช้แหล่งการเรียน รู้ในชุมชน  จัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ท่ี เอ้ือต่อการเรียน รู้                        
ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่ งประสงค์ จดัสรรงบประมาณสนับสนุนในการพฒันาบุคลากร                 
ให้ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถ่ิน  ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองในการใช ้                      
แหล่งเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้ผู ้ปกครองเห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน                     
ในขณะท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนหน่ึงเห็นว่า ส่ิ งท่ีไม่ได้ปฏิบัติ  คือ  วางแผนร่วมกับชุมชน                        
ในการใช้บุคลากร การจัดท าท าเนียบวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ได้วางแผนร่วมกับชุมชน                      
ในการใช้แหล่งเรียนรู้จัดสรรงบประมาณ  ด าเนินการอย่างพอเพียงและรายงานผลการติดตาม                          
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบต่อมา  
 เทวา พิชวงศ ์(2556, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัญหาการใชแ้หล่งสารสนเทศเพื่อการสืบคน้ขอ้มูล
ในวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี   
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ นกัศึกษาตอ้งการใหเ้พิ่มเวลาการเปิดบริการและเปิดใชอิ้นเทอร์เน็ตตามเวลาวา่ง
ของนักศึกษา มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมท่ีสมบูรณ์  ทันสมัยและมีจ านวนคอมพิวเตอร์เพียงพอ                      
กบัความตอ้งการใชง้านของนกัศึกษาในโรงเรียน 
 สรุปได้ว่า การใช้แหล่งเรียนรู้มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน  อีกทั้ งบุคคลากร               
ในโรง เรียนไม่ ว่ าจะ เป็นผู ้บ ริห าร  ค รู  นัก เรียนผู ้ปกครองและชุมชนได้ เห็ นความส าคัญ                              
ของการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน แม้จะมีปัญหาในเร่ืองงบประมาณ  ความไม่สะดวก                          
ในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีห่างไกล แต่ก็ไดพ้ยายามท่ีจะน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการเรียน       
การสอน เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถสร้างองค์ความรู้จากปฏิบติัจริง                  
ท่ีก่อใหเ้กิดทกัษะดว้ยตนเอง 
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บทที ่3 
 วธีิด ำเนินกำร  

 
 ในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยและการน าเสนอข้อมูล        
เร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนการวิจยั 
(methodology) ท่ีน ามาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยัได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนการ
วิธีการวิจัยโดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1 การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
 3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 3.3 วธีิการวจิยั 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 การน าเสนอขอ้มูล  
 

3.1  กำรเลือกพืน้ทีศึ่กษำ 
 การเลือกพื้นท่ีศึกษาในคร้ังน้ีใช้วิธีการและแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยพื้นท่ี        
ท่ีผูว้ิจยัเลือก คือ โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีครูผูส้อน           
ไม่มากนัก มีการจดัการใช้แหล่งการเรียนรู้ของท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีความพร้อม     
ในการใช้แหล่งการจดัการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการสนบัสนุนการด าเนินการดา้นทอ้งถ่ิน 
และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ วดั ชุมชน โรงเรียน ท้องถ่ิน ท่ีมีส่วนในการจัดการแหล่งเรียนรู้             
ของทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั 
 

3.2  กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียนจ านวน 1 รูป รองผูบ้ริหารจ านวน     
2 รูป/คน  คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 3 รูป/คน ครูผู ้สอนประจ าโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา           
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วดัพันเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่จ  านวน  8รูป/คน และนักวิชาการกลุ่ม 5 จ านวน 3 คน                
ในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งหมดจ านวน 17รูป/คน การเลือกกลุ่มเป้าหมายในคร้ังน้ีผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือก
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนร่วม
เก่ียวขอ้งกบัการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการเรียนการสอนหรือผูท่ี้วางแผนเก่ียวกบัการใชแ้หล่งการเรียนรู้
ของโรงเรียน  ทั้ งย ังเป็นพื้ น ท่ี ท่ีผู ้วิจ ัยคุ้น เคยเป็นอย่างดีและย ังไม่ เคยมีผู ้ใดท าการศึกษาวิจัย                          
ในพื้นท่ีดังกล่าว อีกทั้ งจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร เจา้อาวาสวดั ยินดีท่ีจะร่วมศึกษา                
ในคร้ังน้ี  
 

3.3 วธิีกำรวจิัย 
 ผูว้จิยัไดท้  าการแบ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   
ตำรำงที ่3-1 แสดงขั้นตอนการท าวจิยั  
 

ขั้นตอน แหล่งข้อมูล ผลทีไ่ด้ 
ตอนที ่1 
ศึกษาเอกสาร 
สังเกต และ
สัมภาษณ์ 

     1. การศึกษาเอกสารหลักการด้านการบริหาร การใช้แหล่ง การเรียนรู้       
ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา ประกอบดว้ยแผนพฒันาระยะ 3 ปี/ 
แผนกลยุทธ์/หลกัสูตรสถานศึกษา/รายงานผลการประเมินภายในจากตน้
สังกดั/รายการการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบท่ี 2 /รายงานผลการพฒันา
ของโรงเรียน 
     2. การสังเกตสภาพทั่วไปและพฤติกรรมในอย่างไม่เป็นทางการ ของ
ผูบ้ริหาร ครูกรรการสถานศึกษาในการจดัการบริหาร การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการจดัประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน
รวมทั้งการจดัการเพิ่มความรู้ ในด้านต่าง ๆ  เก่ียวกับการใช้แหล่งเรียนรู้     
ของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม 
     3. การสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล ด้วยตวัเองผูใ้ห้
ขอ้มูลประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการจ านวน 2 รูป/คน ครูผูส้อนจ านวน 8   
รูป/คนรวมทั้งหมด 10 รูป/คน ท่ีอยู่ในโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2557 

ขอ้มูลแหล่งการ
เรียนรู้สภาพปัญหา
การจดัการแหล่ง
การเรียนรู้ของ
โรงเรียนธรรมเมธี
ศึกษา วดัพนัเตา 
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ตำรำงที ่3-1 แสดงขั้นตอนการท าวจิยั (ต่อ) 
   

ขั้นตอน แหล่งข้อมูล ผลทีไ่ด้ 
ตอนที่ 2 การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ 
SWOT 
Analysis 

1 น าข้อมูลท่ีได้จากขั้ นตอนท่ี  2 มาท าการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคปัญหา โอกาส ในการจดัการ
แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษาวดัพนั
เตา ผลการศึกษาเอกสารของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา  
ผลการสังเกตพฤติกรรมในอย่างไม่เป็นทางการ และผลการ
สัมภาษณ์ การจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา 
2 การ SWOT Analysis โดยกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย  
ผูอ้  านวยการจ านวน1 รูป คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 3 
รูป/คน นกัวชิาการกลุ่ม 5 จ านวน 3 รูป/คน รวมทั้งหมด 7 รูป/คน 

 

ผลท่ีได้  : จุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค
ปัญหา โอกาส ใน
การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ในการเรียน
การสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษาวดั
พนัเตา 

ตอนที่ 3 การ
สนสนทนา
ก ลุ่ ม  (Focus 
Group 
Discussion) 

1.การสนสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผู ้ร่วม
สนทน าก ลุ่ ม  ป ระกอบด้ ว ยผู ้อ  าน วยก ารจ าน วน  1 รูป 
คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 3 รูป/คน นักวิชาการกลุ่ม 5 
จ านวน 3 รูป/คน รวมทั้งหมด 7 รูป/คน การจดัการแหล่งเรียนรู้
ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพันเตาตาม
แนวทาง 

 

แ น ว ท า ง ก า ร
จดัการแหล่งเรียนรู้
ในการเรียนการ
ส อ น โ ร ง เ รี ย น
ธ รรม เม ธี ศึ ก ษ า         
ว ัดพันเตา อ าเภอ
เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 
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3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา                
ถึ ง ผู ้ อ  าน ว ย ก าร โร ง เรี ยน ธ ร รม เม ธี ศึ ก ษ า   ว ัด พั น เต า  อ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วัด เชี ย ง ให ม่                                          
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.2 ผู ้วิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าหนังสือขอความร่วมมือ                         
เข้าเก็บข้อมูลด้านเอกสาร การสังเกตสภาพทั่วไปและสังเกตพฤติกรรมในอย่างไม่เป็นทางการ                            
ของผูบ้ริหาร ครูกรรมการสถานศึกษา ในการจดัการบริหารและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง              
ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามและน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปวิเคราะห์                              
เรียบเรียงขอ้มูลในการประกอบการจดัท าการการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 3.4.3 น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร การสังเกตและสัมภาษณ์จดัท าการการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคปัญหา โอกาส ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียน        
การสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 
 3.4.4  ผูว้ิจยัด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วยผูอ้  านวยการ
จ านวน 1 รูป คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 3 รูป/คน นักวิชาการกลุ่ม 5 จ านวน 3 รูป/คน                      
รวมทั้งหมด 7 รูป/คน การจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา
ตามแนวทาง เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เรียบเรียงขอ้มูล 
 ในการสนทนากลุ่มมีผูด้  าเนินการหน่ึงคนและผูช่้วยผูด้  าเนินการ (ผูค้อยจดบนัทึก-สรุปผล) 
โดยระยะเวลาการสนทนา ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที สถานท่ีในการจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เป็นห้องประชุมกลางโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูล
มาวเิคราะห์เรียบเรียงขอ้มูลในการวจิยัและรายงานต่อไป 

 
3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค ์  
ของการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 
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 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลผลจากการศึกษาเอกสาร สังเกตพฤติกรรมอย่างไม่ เป็นทางการ          
โดยสรุปการเขียนแบบบรรยายพรรณนา 
 3.5.2 การวิ เคราะห์ผลของการสนทนากลุ่ม  (Focus GroupDiscussion) โดยน าข้อมูล             
ท่ีไดม้าเขียนสรุปแบบพรรณนา 
 

3.6  กำรน ำเสนอข้อมูล 
 เม่ือได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์
แบบตารางและแบบบรรยายขยายความตามแนวคิดและขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้การน าเสนอรายงาน               
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย บทท่ี 1 เก่ียวข้องกับบทน า ความเป็นมา                 
และความส าคญัของปัญหา บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทท่ี 3 วิธีการด าเนินการ บทท่ี 4 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ท่ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี   
 1. เพื่ อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการจัดการแหล่งเรียน รู้ในการเรียนการสอน         
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียน                         
ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียน                
ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผูศึ้กษาได้ท าการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร จากการสังเกต จากการสัมภาษณ์                  
และท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการสนสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อหาแนว
ทางการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 4.1.1 ผลการศึกษาเอกสารบริบททัว่ไปด้านการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 

 แนวคิดการก่อตั้งโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา  
 พระพุทธองค์ทรงอุทิศตนเพื่ อประโยชน์ของประชาชน ทรงบ าเพ็ญ  พระพุทธกิจ                       

ให้เป็นประโยชน์แก่โลก ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ไดรั้บประโยชน์ทั้งโลกน้ี โลกหน้าและท่ีสุด              
คือ ความพ้นทุกข์ ทรงสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เม่ือโลกเดือดร้อนก็เสด็จช่วยแก้ไข              
ดบัร้อนให้ ทรงสงเคราะห์ต่อโลกโดยมิได้ทรงทอดทิ้งประชาชนหรือตดัขาดจากความรับผิดชอบ              
ต่อโลกเพื่อเอาตวัรอดเท่านั้น  

 ปัจจุบนั ถึงแมว้่าคณะสงฆ์จะมีมหาเถรสมาคม มีพระมหาเถระ เอาใจใส่งานพระศาสนา       
และพยายามสร้างสรรคง์านพระศาสนาให้เจริญกา้วหนา้ จะเห็นไดจ้ากแผนงานต่างๆ อนัเป็นโครงการ
ของคณะสงฆ์ท่ีออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือประเทศชาติก็ตาม ถ้าขาดผู ้สนองงานท่ีดี                  
งานเหล่าน้ีก็ส าเร็จได้ยาก ผู ้สนองงานคือพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะต้องเป็นพระสงฆ์ท่ี มีคุณภาพ 
สมรรถภาพ เขา้ใจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมาปฏิบติัอยา่งมีแบบแผนท่ีดี ถา้ต่างฝ่ายต่างคนต่างท ากนัไป
งานก็จะบรรลุเป้าหมายยาก    

 คณะสงฆ์วดัพนัเตา และต าบลพระสิงห์  โดยความเห็นชอบของเจา้คณะจงัหวดัเชียงใหม่ 
เห็นวา่การท่ีสืบต่อพระพุทธศาสนาและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหไ้ดผ้ลดี จนท าให้สภาพของสังคม
มีความสงบสุขทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจนั้น จะต้องสร้างศาสนบุคคลให้เป็นศาสนทายาทท่ีดี               
มีคุณภาพและมีศาสนธรรมก่อนแล้วจึงค่อยพัฒนาด้านอ่ืนๆ ประกอบต่อไป เช่น ศาสนสถาน                
ศาสนพิธีกรรมต่างๆ เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนั การจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ ในเขตภูมิภาคชนบทนั้น           
ยงัขาดประสิทธิภาพทุกๆ ด้านอยู่มากจนท าให้มีประสิทธิผลต ่า ทั้งน้ีเพราะการจดัการศึกษาแต่เดิม                
ยงัขาดการปรับปรุงระบบการศึกษาให้เอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนการสอนในสภาวะปัจจุบันอยู่อีกมาก                    
อีกทั้ งสถานการณ์ของชาวพุทธในปัจจุบันเน้นการสร้างวตัถุ (ศาสนวตัถุ)  มากกว่าการส่งเสริม
การศึกษาของพระภิกษุสามเณรใหมี้คุณภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตชนบท   

 ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยา่งถูกตอ้งและสามารถท่ีจะผดุงไว้
ซ่ึงสถาบนัน้ี ชาวพุทธจะตอ้งรับภาระในการใหค้วามอุปถมัภบ์  ารุงในการจดัการศึกษา ของพระสงฆอ์ยา่งจริงจงัเพิ่มข้ึน   
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 อีกประการหน่ึง ผูท่ี้จะมาบวชในพระพุทธศาสนา ในเขตชนบทโดยบวชเป็นพระภิกษุ             
หรือสามเณรนั้น ส่วนมากขาดโอกาสทางการศึกษาท่ีสูงข้ึนจากการศึกษาภาคบงัคบั ดงัมีหลกัฐานท่ีบ่งช้ี
อยู่มากมาย ทั้งรายงานกิจการพระศาสนาของกรมการศาสนาทุกๆ ปี ก็ไดแ้จง้ไวแ้ลว้ ดงันั้น จึงจ าเป็น    
ท่ีจะต้องให้การศึกษาแก่ท่านเหล่านั้ น เพื่อเป็นการช่วยรับภาระของทางรัฐในการจัดการศึกษา                     
ใหแ้ก่เยาวชนของชาติ เม่ือโตข้ึนจะไดเ้ป็นทรัพยากรบุคคลของชาติท่ีมีคุณภาพ  ทั้งความรู้และคุณธรรม
คู่กันไป อีกทั้ งยงัส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้ นเป็นพระสงฆ์ท่ีดีมีความรู้แม้จะกลับไปเป็นพระสงฆ ์                    
หรือเจา้อาวาสในทอ้งถ่ินเดิมของตนเองในโอกาสต่อไปดว้ย  เห็นวา่การใหก้ารศึกษาท่ีถูกตอ้งเป็นหวัใจ
ของการพฒันาทุกส่ิงใหเ้จริญตามไปดว้ย 

 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วนัพันเตา ตั้ งอยู่ในเขตเทศบาล                    
มหานครเชียงใหม่ ใกล้กับวิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่ โดยเฉพาะวดัพนัเตา  เป็นวดัแหล่งท่องเท่ียว                    
ท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีพระวิหารลายค าและมีพระพุทธรูปองค์หน่ึงช่ือว่าพระเจา้ปันเต้า                
เป็ นองค์ ท่ี งดงามองค์ห น่ึ งของล้ านน าเป็ น ท่ี เค ารพสั กการะของพุ ท ธศ าส นิกชนทั่ว ไป                                   
จึงท าให้สภาพชุมชนเป็นชุมชนเมืองอย่างเด่นชัด ประชาชนบริเวณรอบวดัมีมากกว่า 2,000 คน 
(หมู่บ้านขนาด L) ซ่ึงมีอาชีพหลากหลายและประชาชนในชุมชนไม่ได้เป็นผูป้กครองของนักเรียน 
เพราะนกัเรียนทั้งหมดมีภูมิล าเนาอยูต่่างอ าเภอและต่างจงัหวดั เดินทางเขา้มาศึกษาในสถานศึกษาแห่งน้ี 

 สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน ดา้นทิศเหนืออยูติ่ดถนนราชด าเนิน ส่ีแยกกลางเวียงท่ีจะเป็น  
ท่ีศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ได้จากการจดัถนนคนเดินในทุกๆ วนัอาทิตย์ ด้านทิศใต้อยู่ติด                       
วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร ซ่ึงมีมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั   วิทยาเขตลา้นนา ตั้งอยู่ในบริเวณวดั                
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสูงและเพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง                      
ด้านทิศตะวันออกติดกับถนนพระปกเกล้าและทิศตะวนัตกอยู่ติดโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน                        
วดัเจดียห์ลวง การท่ีโรงเรียนตั้งอยูใ่นท่ามกลางสภาพชุมชนท่ีมีความเจริญดา้นการศึกษาและดา้นอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะวดัท่ีอยู่ภายในต าบลพระสิงห์และใกลเ้คียง ไดใ้ห้ความอุปถมัภ์ดา้นท่ีอยู่อาศยัของนกัเรียน     
มาโดยตลอดสภาพชุมชนจึงเอ้ือต่อการจดัการศึกษาเป็นอยา่งยิง่ 

 สภาพการจัดการศึกษา  
 การจดัการศึกษาของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั

ศึกษา กลุ่ม 5 กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนมีกิจวตัรดี 
การงานดี ความประพฤติดีและการเรียนดี เป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพ ด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 การด าเนินงานจดัการศึกษาของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา เป็นการด าเนินงานท่ีมีการพฒันา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในการจดัการศึกษาและมีความมัน่คงในวิชาชีพ
การพฒันาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลการพฒันา
ผูเ้รียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพและเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การพฒันาหลกัสูตร ส่ือเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ     
และการพฒันาการบริหารและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา : พฒันาการศึกษา  นอ้มคุณธรรมน าชีวติ จิตปลูกฝังวฒันธรรมไทย  
ปฏิบติัตามพระธรรมวนิยั 

 พนัธกจิของสถานศึกษา 
  1. มุ่งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพทางการศึกษา 
  2. มุ่ งส่งเส ริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมท่ีพึ งประสงค์รู้จักว ัฒนธรรมไทย                         

และประเพณีท่ีดีงาม 
  3.  มุ่งพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข็มแข็งและมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพ                    

ท่ีย ัง่ยนืและเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
  4. มุ่งส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสร้างส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                               

มีสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาตามความต้องการของ ผูเ้รียนและชุมชน                      
เพื่อเป็นศาสนทายาทท่ีดี 

 เป้าหมายของสถานศึกษา 
  1. มีผู ้เรียนเป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ทั้ งทางโลกและทางธรรม เผยแผ่

พระพุทธศาสนาได ้
  2. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการจดัการศึกษา ใหมี้ความเจริญและพฒันาได ้
  3. มีระบบการบริหารโรงเรียนท่ีเขม้แขง็และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนมีคุณภาพได้ 
  4. มีหลกัสูตรส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีสภาพแวดลอ้มให้สอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายทางการศึกษาท่ีผูเ้รียนและชุมชน 
 กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา ก าหนดกลยุทธ์ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวโ้ดยสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์

พนัธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาในระยะเวลา 3 ปี ดงัน้ี 
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กลยทุธ์ขอ้ท่ี 1 พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
กลยทุธ์ขอ้ท่ี 2 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลยทุธ์ขอ้ท่ี 3 พฒันาคุณภาพครูบุคลากร 
กลยทุธ์ขอ้ท่ี 4 พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา 

 ดงันั้น เพื่อให้สอดคล้องกบัการพฒันาตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวข้องโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา       
วดัพนัเตา ทั้งจ  านวนนกัเรียน จ านวนครู ผลการประเมินภายและผลการประเมินภายนอกสรุปดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4-1 แสดงจ านวนนกัเรียน ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา ระหวา่งปี 2554-2556  
 

ระดบัการศึกษา ชั้นปี จ านวน
หอ้งเรียน 

จ านวนนกัเรียน 
พระภิกษุ สามเณร รวม 

ช่วงชั้นท่ี 3 
2554 

ม.1 1  23 23 
ม.2 1  34 34 
ม.3 1  22 22 

รวม ม.ตน้ 3  79 79 
ช่วงชั้นท่ี 3 

2555 
ม.1 1  25 25 
ม.2 1  24 24 
ม.3 1  33 33 

รวม ม.ตน้ 3  82 82 
ช่วงชั้นท่ี 3 

2556 
ม.1 1  39 39 
ม.2 1  27 27 
ม.3 1  23 23 

รวม ม.ตน้ 3  89 89 
 
ทีม่า : รายงานผลการประเมินภายในและสารสนเทศ ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา  
          ระหวา่งปี 2554 – 2556  
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จากตาราง 4-1 พบว่า จ  านวนนักเรียนของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา มีจ านวน
นกัเรียนเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี แสดงว่าโรงเรียนมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับรวม ทั้งมีการพฒันาในหลายดา้น                    
จึงส่งผลใหมี้ผูท่ี้สนใจท่ีจะเขา้ศึกษาต่อ 

 

ตารางที ่4-2  แสดงจ านวนครูและบุคคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา  
                     ระหวา่งปี 2554 – 2556  
 

ช่ือประเภทบุคลากร 
2554  

พระภิกษุ คฤหสัถ ์ รวมทั้งส้ิน 
ชาย หญิง 

ครูประจ า 3 2 1 6 
ครูพิเศษ 1 2 1 4 
เจา้หนา้ท่ีหรืออ่ืน ๆ  - - - - 

รวม 4 4 2 10 
ช่ือประเภทบุคลากร 

2555 
พระภิกษุ คฤหสัถ ์ รวมทั้งส้ิน 

ชาย หญิง 
ครูประจ า 3 2 1 6 
ครูพิเศษ 1 3 1 5 
เจา้หนา้ท่ีหรืออ่ืน ๆ  - - - - 

รวม 4 5 2 11 

ช่ือประเภทบุคลากร พระภิกษุ 
คฤหสัถ ์

รวมทั้งส้ิน 
ชาย หญิง 

ครูประจ า 3 3 2 8 
ครูพิเศษ - 2 - 2 
เจา้หนา้ท่ีหรืออ่ืน ๆ  - - 1 1 

รวม 3 5 3 11 
 



95 
 
ทีม่า : รายงานผลการประเมินภายในและสารสนเทศของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา ระหวา่งปี 
2554-2556  

จากตาราง 4-2 พบวา่ ครู บุคคลกรทางการศึกษา รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
จ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึน จึงตอ้งมีการจา้งครูเขา้มาปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อสนองการจดัการเรียนรู้      
ของผูเ้รียนในโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางที ่4-3  ผลการประเมินโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีบ่งช้ีร้อยละของความส าเร็จระดบัคุณภาพ 

     ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในสถานศึกษาปี 2554   
 

มาตรฐาน 
จ านวนมาตรฐานตามระดับคุณภาพมาตรฐาน 

รวม 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ดา้นผูเ้รียน - 1 4 3 8 
ดา้นครู - - 1 1 2 
ดา้นผูบ้ริหาร - - 3 3 6 
ดา้นสถานศึกษา - - 2 - 2 

รวม - 1 10 7 18 

ร้อยละ - 5.55 55.56 38.89 100 
 
ทีม่า : รายงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา   
          วดัพนัเตา ประจ าปีการศึกษา 2554  
  

จากตาราง 4-3 พบว่า จากการรายงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา ประจ าปีการศึกษา 2554  ได้ด าเนินการประเมินการพฒันา
คุณภาพภายในสถานศึกษา ใน 18 มาตรฐาน 84 ตวับ่งช้ี   แยกเป็นมาตรฐานดา้นผูเ้รียนมี 8 มาตรฐาน 33 
ตวับ่งช้ี  ดา้นครูมี 2  มาตรฐาน 14  ตวับ่งช้ีดา้นผูบ้ริหารมี  6  มาตรฐาน 33  ตวับ่งช้ีและดา้นสถานศึกษา
มี 2  มาตรฐาน 4  ตวับ่งช้ี  ซ่ึงผลการประเมิน18 มาตรฐาน 84 ตวับ่งช้ี มีผลการประเมินในระดบัคุณภาพ
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มาตรฐาน  ระดบัพอใช้ 1 มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 5.55ผลการประเมินระดบัดี 10 มาตรฐาน  คิดเป็น
ร้อยละ 55.56และผลการประเมินระดบัดีมาก 7มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 38.89 
 
ตารางที่ 4-4  ผลการประเมินโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีบ่งช้ีร้อยละของความส าเร็จระดบัคุณภาพ 
      ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในสถานศึกษาปี 2555 
 

มาตรฐาน จ านวนมาตรฐานตามระดับคุณภาพมาตรฐาน รวม 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ดา้นผูเ้รียน - 2 2 4 8 
ดา้นครู - - 1 1 2 
ดา้นผูบ้ริหาร - - 1 5 6 
ดา้นสถานศึกษา - - 2 - 2 
รวม - 2 6 10 18 

ร้อยละ - 11.11 33.33 55.55 100 
 
ทีม่า : รายงานการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนธรรมเมธี 
           ศึกษา  วดัพนัเตา ประจ าปีการศึกษา 2555   
 

จากตารางที่ 4-4  สรุปได้ว่า จากรายงานการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา ประจ าปีการศึกษา 2555  ได้ด าเนินการ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน 18 มาตรฐาน 84 ตัวบ่งช้ี แยกเป็นมาตรฐาน                
ดา้นผูเ้รียนมี 8 มาตรฐาน 33 ตวับ่งช้ี  ดา้นครูมี 2 มาตรฐาน 14  ตวับ่งช้ี  ดา้นผูบ้ริหารมี  6  มาตรฐาน 33        
ตวับ่งช้ีและด้านสถานศึกษามี 2  มาตรฐาน 4 ตวับ่งช้ี  ซ่ึงผลการประเมิน18  มาตรฐาน  84  ตวับ่งช้ี               
มีผลการประเมินในระดบัคุณภาพมาตรฐานระดับพอใช้ 2 มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 11.11  ผลการ
ประเมินระดับดี 6 มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 33.33  และผลการประเมินระดับดีมาก 10  มาตรฐาน            
คิดเป็นร้อยละ 55.55 
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ตารางที ่4-5  ผลการประเมินโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีบ่งช้ีร้อยละของความส าเร็จระดบัคุณภาพ 

     ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในสถานศึกษาปี 2556  
 

มาตรฐาน จ านวนมาตรฐานตามระดับคุณภาพมาตรฐาน รวม 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ดา้นผูเ้รียน 1 1 2 4 9 
ดา้นครู 1 - 1 - 2 
ดา้นผูบ้ริหาร - - 1 5 6 
ดา้นสถานศึกษา - 1 1 - 2 
รวม - 2 6 10 18 

ร้อยละ - 11.11 33.33 55.55 100 
 
ทีม่า : รายงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา   
           วดัพนัเตา ประจ าปีการศึกษา 2556   

 
จากตารางที่ 4-5 สรุปได้ว่า จากการรายงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา ประจ าปีการศึกษา 2556  ได้ด าเนินการประเมิน                
การพฒันาคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน 18 มาตรฐาน 84 ตวับ่งช้ี แยกเป็นมาตรฐานดา้นผูเ้รียนมี 8 
มาตรฐาน 33 ตวับ่งช้ี  ด้านครูมี 2  มาตรฐาน 14  ตวับ่งช้ี  ด้านผูบ้ริหารมี  6  มาตรฐาน 33  ตวับ่งช้ี   
และดา้นสถานศึกษามี 2  มาตรฐาน 4  ตวับ่งช้ี  ซ่ึงผลการประเมิน18  มาตรฐาน  84  ตวับ่งช้ี มีผลการ
ประเมินในระดบัคุณภาพมาตรฐาน  ระดบัพอใช้ 2 มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 11.11  ผลการประเมิน
ระดบัดี 6 มาตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 33.33  และผลการประเมินระดบัดีมาก 10  มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
55.55 

สรุปได้ว่า จากการศึกเอกสารพบว่า โครงการของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา                
ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้จดัโครงการตามหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วยโครงการท่ีเก่ียวกับ                
วนัส าคญัของชาติและของสากล โครงการท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถ
ในการจดักิจกรรม แสดงออกอย่างถูกต้อง มีระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุน 
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อ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งครบสมบูรณ์แบบ ท าให้ผูเ้รียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ 
มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ครูและบุคลากรมีสมรรถนะ
ในการจดัการศึกษา มีความมัน่คงในวิชาชีพ มีระบบการบริหารโรงเรียนท่ีเข้มแข็งและมีมาตรฐาน                        
เป็นโรงเรียนคุณภาพท่ีย ัง่ยืนและศูนยก์ลางการจดัการเรียนรู้ โดยใช้หลกัในการจดัการบริหารตลอด                
มีหลัก สูตรท่ี ส่ งเส ริมการใช้แห ล่งการเรียน รู้ ส่ื อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                        
มีสภาพแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการศึกษาท่ีผูเ้รียนและชุมชนตอ้งการ 
 4.1.2  ผลการสังเกตสภาพทั่วไปและพฤติกรรมอย่างไม่เป็นทางการของผู้บริหาร ครู ของ
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา ในภาพรวม 
 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา  จดัการศึกษาให้โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน มีส่ิงแวดล้อม
สวยงาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพมีความรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความสุข มีวินยั ซ่ือสัตย ์อดออม มีจิตสาธารณะ รู้จกัแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์ น าส่ือเทคโนโลยี นวตักรรม                        
ภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรมท้องถ่ินและทุนทางสังคมของชุมชน มาหล่อหลอมผูเ้รียนให้สามารถ                        
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งภาคภูมิ พบวา่  
 จากการสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา พบว่า มีทรัพยากร                                 
ด้านอาคารเรียน 2 ชั้ น จ  านวน 1 หลัง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง
อินเตอร์เน็ต ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องโสตฯ ห้องศิลปะและห้องประชุมเล็ก มีห้องเรียน 9 ห้อง
ประกอบห้องทดลองวิทยาศาสตร์1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์  1 ห้อง ห้องปฏิบติัการทางภาษา 1 ห้อง                     
หอ้งศิลปะ 1 หอ้ง หอ้งพยาบาล 1 ห้อง ห้องสมุด 1 หอ้ง หอ้งประชุมเล็ก 1 ห้อง ในการเรียนให้นกัเรียน
เดินเรียนไม่มีห้องประจ าของนักเรียน โดยแต่ละห้องจะมีการบูรณาการการเรียนรู้ในวิชาๆ ต่าง                       
ปัญหาท่ีพบ บรรยากาศในห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ห้องวิทยาศาสตร์ ยงัขาดวสัดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และการใช้ในการปฏิบติั การทดลอง ส่ือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีน้อย                   
ไม่เพียงพอและลา้สมยั สถิติการน าส่ือไปใช้มีนอ้ย การใชห้้องเรียน ห้องประกอบการเรียนไม่เต็มเวลา 
เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนปรับเปล่ียนสถานท่ีของตัวอาคารเป็นแหล่งการเรียน เช่น ห้องสมุด                        
ริมทางเดิน ตน้ไมพู้ดได ้ หอ้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 ด้านก ารบ ริห ารและการจัดก ารศึกษ าของโรง เรียน ธรรม เม ธี ศึ กษ า ว ัดพัน เต า                              
โรงเรียนมีลกัษณะเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหารภายใน ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ผูช่้วย ผูบ้ริหาร 
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หัวหน้างานมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูรั้บใบอนุญาต                  
ผู ้แทนองค์กรชุมชน ผู ้แทนครู ผู ้แทนศิษย์เก่าและผู ้ทรงคุณวุฒิ  ผู ้บริหารเป้าหมายและมุ่งมั่น                             
ในการจดัการศึกษามีส่วนในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ผูบ้ริหาร                     
มีการติดตามและนิเทศการสอนสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูประจ าทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนา                    
ในวิชาท่ีสอนหรือวิชาครูตามท่ีคุรุสภาก าหนดโดยมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู                      
การประเมินการจัดการเรียน รู้ ประเมินแบบวัด แบบทดสอบ เพื่ อให้ค รูแต่ละรูป/คนพัฒนา                          
อยา่งสม ่าเสมอ 
 จากการสังเกตด้านการจัดการ พบว่า มีการวางแผนงานวิชาการ การรวบรวมข้อมูล                  
และจดัท าระเบียบแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานวชิาการและการท าแผนงานวิชาการหรือโครงการพฒันางาน
วิชาการการบริหารงานวิชาการ พบว่า มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การจดักลุ่มการเรียน                       
การจัดตารางสอน การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน การจัดครูสอนแทนและการน านวตักรรม
เทคโนโลยีมาใช้ด าเนินงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา พบว่า มีการจัดท า                         
การใช้ การปรับปรุงแผนการสอน จดัหา จดัท า ใช้ บ  ารุงรักษาและส่งเสริมผลิตส่ือการเรียนการสอน       
ก ารพัฒนาและส่ ง เส ริมท างด้ านวิช าก าร พบว่า  มี ก ารพัฒน าหลัก สู ตรของสถาน ศึกษ า                                  
พ ัฒ น าก ระบ วนก าร เรี ยน รู้  ก ารจัดส อน ซ่ อม เส ริม  จัด กิ จก รรมนั ก เรี ยน ต ามหลัก สู ต ร                                         
การวดัผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ทั้งยงัมีการด าเนินการวดัผลและประเมินผล         
การเรียน การสร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือ การจดัให้มีเอกสารแบบฟอร์มเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผล
การเรียน การด าเนินการเก่ียวกบัหลกัฐานการวดัผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนกัเรียน 
 จากการสังเกตด้านความร่วมมือของชุมชนท้องถ่ินโรงเรียนอยู่ในสภาพของชุมชนเมือง                       
วดัท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษา หน่วยงานราชการ ผูป้กครองนักเรียนมีภูมิล าเนาอยู่ต่างอ าเภอ 
ต่างจงัหวดั ไม่อยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินและส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนทอ้งถ่ิน
แบบสังคมเมืองไม่ต่อเน่ือง มีกิจกรรมท่ีชุมชนถึงจะอยูใ่นเขตชุมชนและสถานศึกษา หน่วยงานราชการ 
มีผูค้นเข้าออกอย่างต่อเน่ือง เช้า-เย็นรถติด เพราะผูป้กครองจากสถานศึกษาอ่ืน มารับ -ส่งนักเรียน 
โอกาสในการติดต่อกบัชุมชนทอ้งถ่ินมีมากและหลายหน่วยงานมีบา้งเป็นบางคร้ังตามวาระงานต่างๆ 
รวมทั้ งความร่วมมือของชุมชนเมืองมีน้อยไม่ต่อเน่ืองและท่ีส าคัญไม่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง                               
กบัโรงเรียน ผูป้กครองนักเรียนไม่อยู่ในเขตเมืองหากแต่อาศยัอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินการประสานงาน
โรงเรียนกบัชุมชนทอ้งถ่ินมีขอ้จ ากดัไม่เตม็ตามศกัยภาพ 
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 ดา้นผูเ้รียน มุ่งสร้างและพฒันาผูเ้รียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรม เผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหเ้จริญงอกงาม 
 ด้านครู พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรให้มีคุณภาพในการจดัการศึกษา มีความมัน่คง       
ในวชิาชีพ 
 ด้านผูบ้ริหาร การพฒันาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานเป็นโรงเรียน
คุณภาพท่ีย ัง่ยืนและศูนยก์ลางการจดัการเรียนรู้ (ธรรมาภิบาล) มุ่งพฒันาหลกัสูตร สร้างส่ือ นวตักรรม
และเทคโนโลยีท างการศึกษา มีสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ เป้ าหมายทางการศึกษา                                 
ตามความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน เพื่อเป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
 สรุปได้ว่า การสังเกตโดยส่วนรวมโรงเรียนจากหน่วยงาน ท่ีสั งกัดและเก่ียวข้อง                                
ทั้ งในส่วนของคณะสงฆ์และส่วนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบแผนงาน/
นโยบายของหน่วยงานท่ีสังกัดและเก่ียวข้องทั้ งในส่วนของคณะสงฆ์และส่วนของราชการ                                
จากการสังเกตด้าน ว ัส ดุ อุปกรณ์และทรัพยากร  มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องป ฏิบัติการทางภาษา ห้องอิน เตอร์เน็ต  ห้องประชุม  ห้ องส มุด ห้องโสตฯ ห้ องศิลปะ                                      
และห้องประชุมเล็ก ประกอบห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการทางภาษา                 
ห้องศิลปะ ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องประชุมเล็กในการเรียน โดยการให้นักเรียนเดินเรียน                              
ไม่มีห้องประจ าของนักเรียน โดยแต่ละห้องจะมีการบูรณาการการเรียนรู้ในวิชาๆ ต่าง ปัญหาท่ีพบ 
บรรยากาศในห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ห้องวิทยาศาสตร์ ยงัขาดวสัดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
และการใช้ในการปฏิบติัการทดลอง ส่ือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีน้อย ไม่เพียงพอ                 
และล้าสมัย สถิ ติการน าส่ือไปใช้มีน้อยก ารใช้ห้องเรียน ห้องประกอบการเรียนไม่ เต็ม เวลา                             
เต็มตามศักยภาพจากการสั งเกตด้านความร่วมมือของชุมชนท้องถ่ิน  โรงเรียนอยู่ในสภาพ                                   
ของชุมชนเมือง วดัท่ีโรงเรียนตั้งอยูใ่กลส้ถานศึกษา หน่วยงานราชการ ผูป้กครองนกัเรียนมีภูมิล าเนา     
อยู่ต่างอ าเภอ ในด้านผู ้เรียน มุ่งสร้างและพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ทั้ งทางโลก                                    
และทางธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ในด้านครูพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากร                    
ให้ มี คุณภาพในการจัดการศึกษา มีความมั่นคงในวิชาชีพในด้านผู ้บ ริหาร การพัฒนาระบบ                              
บริหารโรงเรียนใหเ้ขม้แข็งและมีมาตรฐาน เป็นโรงเรียนคุณภาพท่ีย ัง่ยืนและศูนยก์ลางการจดัการเรียนรู้
(ธรรมาภิบาล) มุ่งพฒันาหลกัสูตร สร้างส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีสภาพแวดลอ้ม     
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ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายทางการศึกษา ตามความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 
 4.1.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
  แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
   ตอนท่ี 2 สภาพปัญหาการด าเนินงานการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
   ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีการส่งเสริมในการด าเนินงานการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียน
การสอน 
   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 
ตารางที ่4-6 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บการสัมภาษณ์ในการศึกษาวจิยัเร่ือง การจดัการแหล่งเรียนรู้ 
   ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่โดย 
    ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) จ านวน 10 รูป/คน   
 
ล าดบั ช่ือผูใ้หข้อ้มูล ต าแหน่ง วนั/เดือน/ปี 

1 พระสมบูรณ์  ดูแฮร รองผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา   
วดัพนัเตา ฝ่ายงานบริหารทัว่ไป 

วนัพฤหสับดีท่ี 18 มีนาคม 
2558 เวลา 10.30-11.20 

2 พระมนตรี  จิตฺตทนโต รองผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา 
วดัพนัเตา ฝ่ายงานวชิาการ 

วนัพุธท่ี 17 มีนาคม 2558 
เวลา 12.20-13.20 

3 นายเสนอ   สุริยา ครูผูส้อนวชิาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นภาษา
ลา้นนา 

วนัศุกร์ท่ี 19  มีนาคม 2558 
เวลา10.30-11.20 

4 พระกิติเทพ    สุภทฺโท  ครูผูส้อนกลุ่มสารภาษาต่างประเทศ  วนัจนัทร์ท่ี 15 มีนาคม 
2558 เวลา 13.30-14.20 

5 นางสุพตัรา  หม่องแปง ครูผูส้อนกลุ่มสาระศิลป์ศึกษา  วนัองัคารท่ี 16 มีนาคม 
2558 เวลา 14.20.15.30 

6 นางสาวพิมผกา เด็ดขาด ครูผูส้อนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

วนัพุธท่ี 17 มีนาคม 2558 
เวลา 14.20-15.30 

7 นายมนฐัชากร   
เทวปัญญา 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระภาษาไทย วนัศุกร์ท่ี 19  มีนาคม 2558 
เวลา14.20-15.30 

8 นายเขมินทรา   ตนัธิกุล ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรรม /ประวติัศาสตร์ 

วนัจนัทร์ท่ี 15 มีนาคม 
2558 เวลา15.20-16.30 

9 นายจ านง   พุฒตรง ครูผูส้อนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์  

วนัพฤหสับดีท่ี 18 มีนาคม 
2558 เวลา14.30 – 15.20 

10 นายสมศกัด์ิ   ค  าสาว ครูผูส้อนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

วนัองัคารท่ี 16 มีนาคม 
2558เวลา09.20-10.30 
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ตารางที ่4-7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสัมภาษณ์จ าแนก เพศ อาย ุ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

บรรพชิต 
คฤหสัชาย 
คฤหสัถห์ญิง 

3 
5 
2 

30 
50 
20 

รวม 10 100 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

25 – 30 
31 – 35 
36 – 40 

41 ปีข้ึนไป 

4 
3 
1 
2 

40 
30 
10 
20 

รวม 10 100 

บทบาทหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 

รองผูอ้  านวยการ 
ครูผูส้อน 

2 
8 

20 
80 

รวม 10 100 

 
 จากตาราง 4-7 พบวา่ 
 1. ผูท่ี้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็น บรรพชิต จ านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 30 เพศชาย จ านวน        
5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 2. ผูต้อบแบบสัมภาษณ์อายุ 25–30 ปี มี จ  านวน 4รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุ 31–35          
มีจ านวน 3 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 30 อาย ุ36 - 40  มีจ านวน 1 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 10 อาย ุ41 ปีข้ึนไป
มีจ านวน 2รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 3. ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์กลุ่มบริหารมีจ านวน 2รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มปฏิบัติ                  
งานสอนจ านวน 8 รูปคน คิดเป็นร้อยละ 80  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาการด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ใน
การเรียนการสอนทั้ง 4 ด้านจ านวน 10 รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured 
interview) สรุปผลการวเิคราะห์ดังต่อไปนี ้
 ด้านวชิาการ  
 ข้อค าถามท่ี 1 ในการวางแผนงานด้านวิชาการ การด าเนินการและการพฒันาหลักสูตร                  
การจดัการเรียนการสอนท่ีมีส่วนเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ทั้งและนอกสถานศึกษามีกระบวนการอยา่งไร  
 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นสรุปไดว้า่ การพฒันาหลกัสูตรของโรงเรียนธรรมเมธี
ศึกษา  วดัพนัเตา มีกระบวนการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภทตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว ้                         
และเป็นการวางแผนการประเมินผล  ให้ทราบถึงการเป ล่ียนแปลงในตัวผู ้เรียนว่าได้บรรลุ                             
ตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของหลักสูตรท่ีดีและเหมาะสม จะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ                     
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง                         
ของประเทศ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ต่างๆ โดยพบว่าสภาพปัญหา                     
และความตอ้งการมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการการด าเนินการและการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน 
 ด้านวชิาการ 
  1. ขาดแคลนส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการและความจ าเป็นท่ีจะใชเ้หมาะสม   
  2. ขาดแคลนหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน  
เน่ืองจากงบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถศึกษาหาความรู้                      
จากแหล่งเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
  3. ครูขาดประสบการณ์ในการสร้าง/ใช้ส่ือการเรียนการสอนและขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการใชส่ื้อเทคโนโลยหีรือนวตักรรม 
  4. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  มีปัญหาการคิดวเิคราะห์และการคิดค านวณ 
  5. นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
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  6. พื้นฐานความรู้ของนกัเรียนแตกต่างกนัท าให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
มีความยุง่ยาก 
 ด้านบุคลากร 
  1 . บุคลากรครูไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาท่ีถนัดและครูต้องรับภาระหนัก                        
สอนหลายระดบัหลายรายวชิา 
  2 . ค รูขาดขวัญและก าลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  จึงท างานได้                             
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  3. บุคลากรมีการยา้ยบ่อย ท าใหเ้กิดความไม่ต่อเน่ืองของงานท่ีปฏิบติั 
  4. ขาดบุคลากรสายสนบัสนุนการสอน  เช่น งานธุรการ การเงินและพสัดุ 
  5. บุคลากรบางส่วนเป็นครูอตัราจา้ง ระยะเวลาท่ีท าการจ้างสั้ น เช่น จา้งเหมา 4 เดือน              
จา้งเหมาตามปีงบประมาณ ท าใหข้าดความมัน่คงในอาชีพและความต่อเน่ืองของงานท่ีท า 
  6. การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการเรียนการสอน  
และการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษามีนอ้ย 
  7. สวสัดิการด้านต่างๆ เช่น ท่ีพักอาศัย พาหนะ สาธารณูปโภค ฯลฯ ให้กับบุคลากร         
มีน้อย ครูประสบปัญหาการเดินทางท่ีไกล มีความยากล าบาก ไม่สะดวก ท าให้เกิดความเครียด                    
และความกงัวลใจหลายประการ 
 ด้านอาคารสถานที/่ส่ือวสัดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
  1. สภาพอาคารเก่า ช ารุดทรุดโทรม เน่ืองจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ขาดความปลอดภยั 
  2. อาคารเรียน อาคารประกอบไม่ เพียงพอกับความต้องการ ขาดห้องปฏิบัติการ                     
สถานท่ีออกก าลงักายส าหรับเด็ก 
  3. ขาดวสัดุครุภณัฑท่ี์จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  
  4. ขาดเคร่ืองมือส่ือสาร โทรศพัท ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงาน 
 ด้านการบริหารจัดการ 
  1. จ  านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอ/คุ้มค่า ต่อการจัดกิจกรรม        
เด็กในเขตบริการไปเรียนท่ีอ่ืนท่ีเห็นวา่มีความพร้อมและมีคุณภาพกวา่ 
  2. โรงเรียนบางแห่งตั้ งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ท าให้เกิดปัญหาการเดินทางมาเรียน                   
ของนกัเรียน  ค่าพาหนะมีจ ากดั 
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  3. ชุมชน  ผู ้ปกครองมีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน                 
ของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานไดม้ากเท่าท่ีควร 
  4. การใช้ข้อมูลสารสนเทศและน าผลของการประเมินงาน/โครงการมาใช้วางแผน 
ปรับปรุง  พฒันางานยงัมีนอ้ย 
  5. การอพยพเคล่ือนยา้ยของประชากรวยัเรียนท่ียา้ยไปรับจา้งงานต่างพื้นท่ี ท าให้เกิด
ปัญหา อุปสรรคเก่ียวกบัการด าเนินงานของครูและโรงเรียน 
  6. ขาดการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาช่วย
สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
  7. ขาดงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นอ่ืนๆ ของโรงเรียน 
  8. ขาดการนิเทศ  ก ากบั  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 สรุปได้ว่า การพฒันาหลกัสูตรท่ีมีเป้าหมายหรือมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน จะช่วยให้มองเห็น
ภาพของงาน โดยจ าเป็นจะตอ้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานซ่ึงเป็นการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ 
เพราะเป็นกระบวนการท างานท่ีมีการวิเคราะห์ตลอดแนว เป็นกระบวนการคิดท่ีรอบคอบ หาทางเลือก    
ท่ีหลากหลายแนวทางท่ีมีประโยชน์สูงสุด สถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเก่ียวข้องกับทุกฝ่าย                      
การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นหรือการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมส าคญั 
การศึกษาแนวโน้มของการพฒันา เป็นการศึกษาสภาพสังคมท่ีสถานศึกษาท้องถ่ินว่ามีแนวโน้ม                    
ของการพัฒนาไปในทิศทางใด การศึกษาความต้องการของท้องถ่ินเป็นการศึกษาหรือส ารวจ                            
ความตอ้งการของทอ้งถ่ินว่ามีว่ามีตอ้งการจะให้ทอ้งถ่ินของตนเป็นอย่างไรในอนาคต วิธีการได้มา                
ของขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินอาจใชว้ิธีการทางตรง คือ การออกไปสอบถามจากบุคคล
ในท้อง ถ่ินห รือวิ ธีก ารทางอ้อมโดยการรวบรวมข้อ มู ล ท่ี เป็ นความต้องการของท้อง ถ่ิน                                   
จากการท่ีหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนท าไว ้ผลจากการส ารวจน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาด าเนินการ
พฒันาการศึกษา ส่ิงท่ีมีผลต่อการจดัการศึกษา ส่ิงท่ีมีบทบาทหรือมีผลกระทบต่อการจดัการศึกษา                    
ท  าให้สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามท่ีมีระบุไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากน้ี
วฒันธรรมประเพณี รวมทั้ งสภาพแวดล้อมทางกายภาพของท้องถ่ินล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบ                      
ต่อการจดัการเรียนการสอนให้สนองหรือสอดคล้องกบัทอ้งถ่ิน การศึกษาศกัยภาพของสถานศึกษา                 
เป็ นการศึกษาสภาพทั่วไปของสถาน ศึกษาว่า มีความพ ร้อมใน เร่ืองใด  มากน้อย เพี ยงไร                          
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รวมทั้ ง ศึกษาว่า ในการด าเนินงานทั้ งด้านบ ริหารและวิชาการท่ี ผ่านมาประสบผลส าเร็จ                           
สร้างภาพของงานตลอดแนวขั้นตอนน้ี เป็นการน าเอาขอ้มูลซ่ึงเป็นผลจากกิจกรรมในการจดัการเรียน
การสอนต่อไป 
 2. ด้านกระบวนการในการส่งเสริมการการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการส่งเสริม                              
การใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 ข้อค าถามท่ี 2 ท่านมีกระบวนการอย่างไรในการส่งเสริมการการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ                 
ในการส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร 
 การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ เน่ืองจากการศึกษา
เป็ น รากฐานของความ คิด ริ เร่ิมส ร้างส รรค์ ท่ี จะท าให้ เกิ ดองค์ค วาม รู้  น ว ัตกรรม ใหม่ ๆ                                            
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยืนและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ  
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพันเตา  จึงเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเตรียมความพร้อม                              
และสร้างภูมิคุ้มกนัให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยใช้การศึกษาเป็นตวัขบัเคล่ือนให้บรรลุเป้าหมาย                    
การพัฒนาประเทศชาติ  ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท่ีระบุให้ครูผู ้สอน                            
ใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนจึงมีการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยั                   
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา นอกจากน้ีการปฏิรูปการศึกษา                 
ในทศวรรษท่ี  21 ได้เน้นให้มีการพัฒนา 4 ด้าน คือ ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่                        
พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และพฒันาคุณภาพ                     
การบริหารจดัการยุคใหม่ ขณะเดียวกันจึงมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยั                  
ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา ให้สูงข้ึนสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การวิจยัของส านกังานกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่ีต้องการส่งเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถ                            
เพื่อการพฒันาสังคม พฒันาดา้นวิทยาการทรัพยากรบุคคลและการบริหารจดัการความรู้ ผลงานวิจยั             
ของโรงเรียนท่ีเกิดจึงเป็นทรัพยากรและภูมิปัญญาของท่ีจะส่งต่อให้กบัครูผูส้อนต่อไป ขณะเดียวกนั     
ยงัส่งเสริมการวิจยัด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม  โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ                      
ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จึงเป็นบทบาทและภารกิจเก่ียวกับการจดัและส่งเสริม การศึกษาขั้นพื้นฐาน                        
ในการส่งเสริมการจดัการศึกษาการศึกษา คน้ควา้และวิจยั เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุง
และพัฒนางานด้านการศึกษา  ครอบคลุมเป้าหมายในการให้บริการด้านโอกาสทางการศึกษา                         
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตั้งแต่ระดับชั้นต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาส              
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ให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองมากยิ่งข้ึน แต่การพฒันาคุณภาพของนักเรียนของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา                
ให้ได้มาตรฐาน ยงัมีความแตกต่างกันตามบริบทและเง่ือนไขต่างๆ จากการประเมินศักยภาพ                    
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนในหลายปีท่ีผ่านมามีความสามารถด้านการอ่านและด้านคณิตศาสตร์                           
อยูใ่นอนัดบัท่ีต ่ามาก ส่วนความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์อยูใ่นขั้นท่ีจะตอ้งพฒันาและผลการประเมิน 
ผลการ เรี ยน รู้ ระดับ ช าติ  (O-NET) ใน ปี ก ารศึ กษ า 2556  พ บ ว่ า  ทุ ก ก ลุ่ มส าระ ก าร เรี ยน รู้                                     
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มและยงัมีผลการการศึกษา                   
ท่ีสะทอ้นว่า มีนักเรียนออกกลางคนัไม่เรียนต่อและมีปัญหาด้านพฤติกรรม รวมทั้งยงัมีสถานศึกษา                
อีกจ านวนมากท่ียงัไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน)  นอกจากน้ียงัพบวา่ การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในโรงเรียนธรรมเมธี
ศึกษา  วดัพนัเตา ให้มีความสามารถด้านการวิจยัยงัไม่ทัว่ถึงและเพียงพอ การวิจยัยงัไม่กวา้งขวาง                  
ในดา้นของเน้ือและมกัพบกบัปัญหาเดิมๆ ดงันั้น ทางโรงเรียนธรรมเมธีศึกษาก าหนดทิศทางการพฒันา
และยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา เป็นองค์กรขบัเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาให้มากข้ึน เพื่อลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษา                        
แก่ประชากรวยัเรียนทุกคนให้ได้รับการพฒันาเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและคุณลกัษณะ               
ตามมาตรฐานการศึกษาดว้ยระบบการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้อยา่งจริงจงั โดยขบัเคล่ือน
การจัดการศึกษาด้วยพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการด าเนินการวิจัยเอง                       
หรือด าเนินการวิจยัร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนหรือด าเนินการวิจยัร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กรอิสระ ภาครัฐและเอกชน ตามขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) มีแนวการด าเนินการ
ส่งเส ริมและพัฒนาตัวครู ให้ เป็นผู ้วิจ ัยพร้อมกับการพัฒนาการศึกษารวมทั้ งตัวของผู ้เรียน                            
ใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการศึกษาต่อไป 
 3. ด้านการวัดผล ประเมินผล การนิเทศ ให้สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน                       
และมาตรฐานการศึกษา 
 ขอ้ค าถามท่ี 3 ในการใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนของท่าน                
มีความหลายท่านใช้การวดัผล ประเมินผล การนิเทศ ให้สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน                  
และมาตรฐานการศึกษาอยา่งไร 
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 ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นสรุปได้ว่า ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้               
ของผูเ้รียนตอ้งอยู่บนหลกัการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสิน             
ผลการเรียนในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผูเ้รียนจะตอ้งได้รับ              
การพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคญั              
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้               
ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ               
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนโดยใช้ผลการประเมิน                    
เป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  
ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียน รู้  แบ่ งออก เป็ น  4 ระดับ  ได้แ ก่  ระดับชั้ น เรียน                              
ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัชาติ เช่น การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการวดั
และประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู ้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม ่ าเสมอ                             
ในการจดัการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต                      
การตรวจการบ้าน  การประเมินโครงงาน  การประเมิน ช้ินงาน /ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน                                  
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง                       
เพื่อนประเมินเพื่อน ผู ้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณี ท่ีไม่ผ่านตัวช้ีวดัให้มีการสอนซ่อมเสริม                        
การประเมินระดับชั้ นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้                        
อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตอ้งได้รับ                  
การพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากน้ียงัเป็นข้อมูลให้ผูส้อนใช้ปรับปรุงการเรียน                   
การสอนของตนด้วย ทั้ งน้ีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั การประเมินระดับ
สถานศึกษา เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู ้เรียนเป็นรายปี/รายภาค                              
ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
นอกจากน้ีเพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ตามเป้าหมายหรือไม่  ผู ้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้ งสามารถน าผลการเรียนของผู ้เรียน                             
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูล                         
และสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกนัคุณภาพ
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การศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  ผู ้ปกครองและชุมชนสอดคล้อง                           
กบัการประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการ                       
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดัในการด าเนินการจดัสอบ นอกจากน้ียงัไดจ้าก
การตรวจสอบทบทวนขอ้มูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาและการประเมิน
ระดบัชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู ้เรียนทุกคนท่ี เรียนในชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  3                              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  เขา้รับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย                   
ของประเทศ 
 การประเมินในระดับต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน                    
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจดัระบบดูแลช่วยเหลือ 
ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุน เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผูเ้รียนทั่วไป กลุ่มผูเ้รียน                         
ท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาด้านวินัย                  
และพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการ
ทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาในการด าเนินการ
ช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงที เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
 โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา   วดัพนัเตา ในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษาจะตอ้งจดัท าระเบียบ
ว่าด้วยการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์                  
และแนวปฏิบัติท่ี เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากร                             
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั โดยใช้เกณฑ์การวดัประเมินผลการเรียน การตดัสิน การให้ระดบั
และการรายงานผลการเรียน โดยการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์
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และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียน
แต่ละคนเป็นหลกัและตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน 
รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนให้พฒันาจนเต็มตามศกัยภาพ ส่วนในโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา               
ท่ีรับผิดชอบในระดบัมธัยมศึกษา มีการตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาค
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้ งหมดในรายวิชานั้ นๆ ผูเ้รียนต้องได้รับการประเมิน                    
ทุกตวัช้ีวดัและผา่นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวิชา
ผูเ้รียนตอ้งได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน             
คิดวิ เคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึ งประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  ซ่ึ งใน เร่ืองน้ี                               
ไดก้ารพิจารณาเล่ือนชั้นทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียงเล็กน้อย 
และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่ สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานศึกษา
ท่ีจะผ่อนผนัให้เล่ือนชั้นได้ แต่หากผูเ้รียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา            
ต่อการเรียนในระดับชั้ นท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้ งคณะกรรมการพิจารณาให้ เรียนซ ้ าชั้ นได ้                            
ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 นอกจากน้ีการให้ระดบัผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาในการตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียน
รายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ คือ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์                 
และ เขี ยน และ คุณ ลักษณ ะอันพึ งป ระส งค์นั้ น  ให้ ระดับ ผลก ารป ระ เมิ น เป็ น  ดี เยี่ ยม  ดี                                           
และผ่านการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติั
กิจกรรมและผลงานของผู ้เรียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม                         
เป็นผ่านและไม่ผ่าน ซ่ึงทางโรงเรียนต้องมีการรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให้ผูป้กครอง                    
และผูเ้รียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู ้เรียน ซ่ึงสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน                         
และจัดท าเอกสารรายงานให้ผู ้ปกครองทราบเป็น ระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง                                
การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน ท่ีสะทอ้นมาตรฐาน         
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น         
3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                            
ซ่ึงในเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81                   
หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด              
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ผูเ้รียนตอ้งไดห้น่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต ผูเ้รียนต้องมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์                
และเขียน ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผูเ้รียนเข้าร่วมกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ส่วนในเกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติม 
ไม่น้อยกว่า 81หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ผูเ้รียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน                     
39 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่นอ้ยวา่ 38 หน่วยกิต ผูเ้รียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 สรุปไดว้า่ ครูผูส้อนสามารถเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ มีการส ารวจสภาพความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ เพื่อน ามาบรรจุลงในแผน              
การจดัการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมต่างๆ มีการปรึกษาหารือและก าหนดแผนการใช ้                
แหล่งเรียนรู้ร่วมกับครูผู ้รับผิดชอบและผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้อง มีการให้ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ                      
และวิธีการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง ก่อนน านักเรียนเขา้ไปใช้แหล่งเรียนรู้ จดักิจกรรมให้สอดคล้อง                
กบัแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้คน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง ก าหนดภาระงาน              
ให้สอดคล้องกับแผนการจดัการเรียนการสอนหรือเน้ือหาท่ีนักเรียนต้องค้นควา้จากแหล่งเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้นกัเรียนใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
ส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้และประเมินผลการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้                  
ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง สรุปและรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจผลการประเมินการใชป้ระโยชน์
ของแหล่งเรียนรู้ส่งครูผูรั้บผดิชอบ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่อไป 
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 4. ด้านความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนางานวิชาการในการใช้แหล่งการเรียนรู้
ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน กบั สถานศึกษา ชุมชนหรือองค์กรอ่ืนๆ  
 ขอ้ค าถามท่ี 4 ท่านมีการประสานความร่วมมือส่งเสริมสนบัสนุนและการพฒันางานวิชาการ
ในการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกบัสถานศึกษา ชุมชนหรือองคก์รอ่ืนๆ 
อยา่งไร  
 ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นสรุปได้ว่าโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา ว ัดพันเตา                            
ไดจ้ดัการศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2550 ปรับปรุง 2556 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐาน                 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดับโลก พร้อมกันน้ีโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา                   
วดัพนัเตา ปรับกระบวนการพฒันาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน                       
สู่ ก ารพัฒนาหลัก สู ตรแกนกลางก าร ศึกษ าขั้ นพื้ น ฐาน  พุ ท ธศัก ราช  2551 ป รับป รุง 2556                                    
ท่ีมีความเหมาะสมชดัเจน โรงเรียนธรรมเมธีศึกษาไดต้ั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพฒันาประเทศพื้นฐานในการด ารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะ                      
ทกัษะและกระบวนการ น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ โดยได้มีการก าหนดวิสัยทศัน์ 
จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั                  
ท่ี ชัด เจน  เพื่ อ ใช้ เป็ น ทิ ศทางในการจัดท าหลัก สู ตรใน การ เรียนการสอน ในแต่ละระดับ                             
นอกจากนั้ นทางโรงเรียนได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้                      
ในแต่ละชั้ นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลางและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่ม เติมเวลาเรียนได ้                       
ตามความพร้อมและจุดเนน้ อีกทั้งไดป้รับกระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน เกณฑ์การจบการศึกษา
แต่ละระดับและเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้               
และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบติัในหลกัการของวิชาการในโรงเรียน ปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 น้ี  ให้เหมาะส าหรับท้องถ่ินและทางโรงเรียนได้น าไปใช ้                 
เป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา ทั้งยงัเป็นแนวทางจดัการเรียนการสอน         
เพื่ อพัฒนาผู ้เรียนในระดับการศึกษาขั้ นพื้ นฐานให้ มี คุณภาพด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น                 
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ส าห รับการด ารงชีวิตในสั งคม ท่ี มีการเป ล่ียนแปลงและแสวงหาความ รู้เพื่ อพัฒนาตนเอง                       
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรท่ีต้องการ ในการพัฒนา                
การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชดัเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัทอ้งถ่ิน
และสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรไดอ้ย่างมัน่ใจ ท าให้การจดัท าหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษา          
มีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้เกิดความชัดเจนเร่ืองการวดัและประเมินผล             
การเรียนรู้และช่วยแกปั้ญหาการเทียบโอนระหวา่งสถานศึกษา ดงันั้น โรงเรียนจึงตอ้งพฒันาหลกัสูตร
ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัชาติจนกระทัง่ถึงสถานศึกษา จะตอ้งสะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวดัท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ งเป็นกรอบทิศทาง                        
ในการจดัการศึกษาทุกรูปแบบและครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โดยการจัดหลัก สูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐานจะประสบความส าเร็จตาม เป้ าหมาย                        
เก่ียวข้องทั้ งระดับชาติ  ชุมชน ครอบครัวและบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างาน                    
อย่างเป็นระบบและตอ้งมีการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง
แกไ้ข เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้โดยให้สอดคลอ้ง
กับการพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลทั้ งด้านร่างกาย ความรู้  
คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ าเป็น             
ต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน
ความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ โดยโรงเรียนได้จดัการเรียน   
การสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่ อให้ เกิดกับผู ้เรียน                       
เม่ือจบการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์                          
เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา 
การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ทั้ งยงัมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย                       
มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครอง                   
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สอดคล้องกบันโยบายของโรงเรียน               
ท่ีส่งเสริม จิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม           
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มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข 
ซ่ึงในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนของท่ีผู ้เรียนจะต้องมีสมรรถนะส าคัญของผู ้เรียน                      
และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์เป็นตัวช่วยในการพฒันาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะ
ส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คือ ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถ
ในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก                
และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ตนเองและสังคม รวมทั้ งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแยง้ต่างๆ การเลือกรับ                   
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร                    
ท่ี มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี มีต่อตนเองและสังคมผู ้เรียนต้องมีความสามารถ                 
ในการคิดเป็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค ์                        
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ                 
เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมผู ้เรียนจ าเป็นต้องมีความสามารถ                    
ในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
บนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลง
ของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา               
และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช ้                  
ในการด าเนิน ชีวิตประจ าว ัน  ก ารเรียน รู้ด้วยตน เอง  ก ารเรียน รู้อย่างต่อ เน่ื อง ก ารท างาน                                  
และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหา       
และความขัดแย้งต่างๆ  อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเป ล่ียนแปลงของสั งคม                               
และสภาพแวดลอ้มและการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณธรรมทั้งน้ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น               
ในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต               
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มีวินัย ใฝ่ เรียน รู้ อยู่อย่างพอเพี ยง มุ่ งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมี จิตสาธารณะ                              
ซ่ึงเป็นตวัก าหนดให้สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้อง               
ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัตวัของโรงเรียนท่ีก าหนด 
 สรุปได้ว่า โดยมาตรฐานการเรียนรู้เป็นตัวก าหนดการพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล                   
ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
จึงก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อันได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์                  
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศและสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งศึกษาในหลกัสูตรภาษาบาลี ศาสนาปฏิบติั 
ท่ีเป็นโรงเรียนท่ีมีจุดประสงค์พิเศษ ซ่ึงในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้     
เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้ ปฏิบติัได ้             
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐาน                
การเรียนรู้ยงัเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้             
จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไรและประเมินอย่างไร รวมทั้ งเป็นเคร่ืองมือ                 
ในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน                         
และการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและการทดสอบ
ระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าว เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพ                    
การจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 5. ด้านพฒันาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 ขอ้ค าถามท่ี 5 โรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมให้ครูผูส้อน น าผลจากการประเมินภายนอก
รอบท่ีสามและขอ้เสนอแนะมาพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในการใช้แหล่งการเรียนรู้                 
ในโรงเรียนอยา่งไรบา้ง 
 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นสรุปไดว้า่ จากผลการประเมินภายนอกโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ มหาชน) ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา                    
ว ัดพันเตา รอบสอง ในช่วงปี  พ .ศ. 2544-2548 มีโรงเรียนในสังกัดท่ี มีผลการประเมินระดับดี                         
ร้อยละ 35.85 ระดบั พอใช้ ร้อยละ 60.61 และระดบัปรับปรุงร้อยละ 3.54 ส าหรับการประเมินในช่วงปี 
พ.ศ. 2551-2553  ซ่ึงเป็นการ ประเมินภายนอกรอบสอง ปรากฏวา่โรงเรียนธรรมเมธีศึกษาอยู่ในระดบั  
ท่ีพอใช ้ขอ้สังเกตพบวา่ในเร่ืองของการใชแ้หล่งการเรียนทั้งภายในและภายนอกยงัขาดการสนบัสนุน



117 
 
ให้ครูใช้เรียนรู้ท่ีมีค่อนขา้งน้อย รวมทั้งกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ก็ยงัไม่หลากหลาย    
ซ่ึงตามบริบทของสถานศึกษาน่าจะมีการส่งเสริมให้มากกว่าน้ี ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประเด็นปัญหา
เก่ียวกบัการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วา่ การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้เป็นงานหน่ึงของงานวิชาการ   
ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งบริหารและจดัการ ให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู ้เรียน ดังนั้ นการใช้กระบวนการบริหารและการจัดการ แหล่งเรียน รู้จึงใช้ เช่น เดียวกัน                    
กับกระบวนการบริหารและการจดัการงานวิชาการซ่ึงประกอบด้วย ขั้นตอนส าคญั 3 ขั้นตอน คือ        
การวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงการบริหารการ   
จัดการและเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึนและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร                   
อยา่งชดัเจนและรัดกุม ซ่ึงเป็นหลกัการบริหารท่ีสามารถน ามาปรับใช้กบัภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียน
ด้านการจัดการศึกษาท่ี สนับส นุน ส่ งเส ริมให้ ค รูผู ้ส อนและผู ้เรียนได้ใช้แห ล่งการเรียน รู้                
สามารถน าไปใช้ทั้งในระดบัปฏิบติั เช่น การวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ของผูส้อน การบริหาร 
จดัการส่ือและเทคโนโลยีของฝ่ายสนบัสนุนการเรียนการสอนและในระดบับริหารหรือระดบันโยบาย 
โดยน าไปใชใ้นแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหาร 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ควรรวบรวมข้อมูลตั้ งแต่เร่ิมด าเนินการ    
ระหว่างด าเนินการและเสร็จส้ินการด าเนินการ เพื่อสรุปเป็นรายงานน าเสนอให้หน่วยงานตน้สังกดั 
ทุกระดบัและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ให้เกิดการใชแ้หล่งการเรียนรู้ให้กวา้งขวาง
ยิง่ข้ึนเป็นการส่งเสริมการพฒันาต่อยอดต่อไป 
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีการส่งเสริมในการด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้
ในการเรียนการสอน 
 1. ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อ       
และประกอบอาชีพได้ มีปัจจัยหลักความส าเร็จ 4 ปัจจัย คือ ผู ้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์               
มีพัฒนาการทุกด้าน เต็มตามศักยภาพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน เกณฑ์ตามท่ีหลักสูตร                          
และสถานศึกษาก าหนดและคุณภาพผู ้เรียนเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยผู ้เรียนท่ีเป็นคนดี เก่ง                     
และมีความสุข ผูเ้รียนท่ีมีพฒันาการตามวยั ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ตามท่ีหลกัสูตร 
และสถานศึกษาก าหนด ร้อยละของผูศึ้กษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนและประกอบอาชีพและร้อยละ                     
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีพึงพอใจและยอมรับคุณภาพผูเ้รียน 
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 2.โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน มีปัจจยัหลักความส าเร็จ 1 ปัจจยั คือ ชุมชนพึงพอใจ               
และศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีผู ้ปกครองและบุคคลในชุมชนท่ีพึงพอใจ                      
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู ้ปกครองและบุคคลในชุมชนท่ี ร่วมมือต่อกิจกรรมต่างๆ                       
ของโรงเรียน  
 3. โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน มีปัจจยัหลัก
ความส าเร็จ 3 ปัจจัย คือ โรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืนในการพัฒนาครู                    
และบุคลากรร่วมและสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ครูและบุคลากรส่งเสริมและสนับสนุน 
โรงเรียนอ่ืนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมีกิจกรรมท่ีเป็นแบบอย่าง ของครูและบุคลากรท่ีร่วม                    
และส่งเส ริม  สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ครูและบุคลากรท่ี ส่งเส ริม  สนับสนุนโรงเรียน อ่ืน                            
พฒันาการจดัการศึกษา 
 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู ้เรียนส าคัญท่ีสุด มีปัจจัยหลักความส าเร็จ 4 ปัจจัย                   
คือ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนคิดเองและปฏิบัติจริง ครูจัดการเรียนรู้                  
ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ โดยมีผูเ้รียน 
ท่ีมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีคิดกิจกรรมและปฏิบติัเอง ส่วนครูท่ีจดักิจกรรม
การเรียนรู้เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของผูเ้รียน ท่ีมีพฤติกรรมการสอนเน้นผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
ผูป้กครองและชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้  
 5. การจดับรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีปัจจยัหลักความส าเร็จ         
2 ปัจจยั คือ อาคารสถานท่ี ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั ร่มร่ืน สวยงาม                  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีวฒันธรรมการเรียนรู้ โดยได้แก่ ระดับความส าเร็จของการจดักิจกรรม                         
ท่ีส่งผลต่อแหล่งการเรียนรู้ดา้นวิชาการและมุมกิจกรรมของโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จ  านวนชมรม 
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 6. การบริหารจดัการดี ใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วม มีปัจจยัหลกัความส าเร็จ     
2 ปัจจยั คือ บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยมีดชันี 
ช้ีวดั 2 ดัชนีได้แก่ จ  านวนกิจกรรมการบริหารจัดการท่ีเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการโรงเรียน  นัก เรียน  ผู ้ปกครองและบุคคลในชุมชนมี ส่ วน ร่วมของกิจกรรม                                  
การบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
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 7. การประกนัคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารโรงเรียน            
มีปัจจยัหลกัความส าเร็จ 2 ปัจจยั คือ มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีชดัเจน ครบวงจร ปฏิบติัได ้
และมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก มีระบบและมีแผน งานการประกันคุณภาพการศึกษา                
ของโรงเรียน มีการด าเนินการตามระบบและแผนงาน ตลอดจนมีการประเมินตนเองและการจดัท า
รายงาน  
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียน รู้เน้นความส าคัญท่ีผู ้เรียน ให้ผู ้เรียนมีความส าคัญ ท่ีสุด                          
ในกระบวนการเรียนรู้ ผู ้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะการใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์                       
การสังเกต การรวบรวมขอ้มูลและการปฏิบติัจริง ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น มีความสุข สนุกกบัการเรียนรู้        
ได้คิด แสดงออกอย่างอิสระ บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นกลัยาณมิตร ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้                
ทั้งระบบ ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนให้มาเป็นผูรั้บฟัง         
ผูเ้สนอแนะผูร่้วมเรียนรู้ เป็นท่ีปรึกษา ผูส้ร้างโอกาส 
 
ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
 ผู ้ต อบแบบสั มภ าษ ณ์ ได้ ให้ ค วาม เห็ นส รุปได้ว่ า  ในก ารจัดก าร เรียนการสอน                               
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ไดมี้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในประเด็น
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การเตรียมการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน ครูผูส้อนตอ้งด าเนินการเตรียมการ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตร จุดประสงคแ์ละความสัมพนัธ์ของเน้ือหา 
  1.2 จดัท าแผนการเรียนรู้ใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน 
  1.3 ก าหนดส่ือจากแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้ม ของจริงจากธรรมชาติ ทอ้งถ่ิน 
  1.4 ก าหนดวธีิการและเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล 
  1.5 วางแผนการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 
 2. การก าหนดสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ สามารถก าหนดได ้3 ประเภทคือ 
  2.1 การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระยะทางใกล้ๆ เช่น การพาผูเ้รียนไปยงัสถานท่ีอ่ืน                
นอกห้องเรียน แต่ยงัคงอยู่ในโรงเรียน เช่น การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน การศึกษาระบบนิเวศ                       
ในโรงเรียน เป็นตน้ 
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  2.2 การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระยะทางไม่ไกลมากนัก การศึกษาแหล่งเรียน รู้                         
ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัโรงเรียนท่ีสามารถเดินทางไปไดส้ะดวก เช่น การพาผูเ้รียนไปศึกษาปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีอยูจ่ริงในชุมชน 
  2.3 การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระยะทางไกล การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท่ีไกล                      
จากโรงเรียนตอ้งใชย้านพาหนะและตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 1 วนัข้ึนไป 
 3. การปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนไปศึกษานอกชั้นเรียน โดยใหค้  านึงถึง 
  3.1 แหล่งท่ีไปศึกษาและเหตุผลท่ีจะไป อธิบายถึงลกัษณะของสถานท่ี เช่น พิพิธภณัฑ ์
หรือโรงงานอุตสาหกรรมและสถานท่ีประเภทเดียวกนัท่ีมีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
  3.2 ประโยชน์ของการศึกษานอกสถานท่ี เป็นการทบทวนหรือการเร่ิมตน้หน่วยการเรียน
และกิจกรรมประเภทน้ีดีกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียนอยา่งไร 
 สรุปได้ว่า ในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียน                  
การสอนได้มีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  เป็นสภาพทางบริบทและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน                          
ท่ีมีความแตกต่างกนั มีห้องเรียนจ ากดั สามารถจดัแหล่งเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะได ้ข้ึนอยูก่บัการใช ้               
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั 
 จากการศึกษา เอกสาร สังเกต และการสัมภาษณ์  สภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้                  
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพท่ีสถานศึกษาด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติ                      
ท่ีระบุไว้แต่ขาดความชัดเจนอยู่บ้าง เช่น มีการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในเร่ือง                           
จดัท าเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาสถานศึกษา มีการน าแผนปฏิบติัการไปสู่การปฏิบติัการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้ มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบโครงการการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ มีการก าหนดให้ผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้
ประเมินการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบและในการปรับปรุงและการพฒันาส่วนใหญ่ มีการใช้เป็นขอ้มูล
ส่วนหน่ึงในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีความเห็นตรงกับเอกสาร การสังเกตโดยเพิ่มเติม                   
ดา้นสภาพการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งเสริม
การใชแ้หล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอและไม่หลากหลาย ขาดบุคลากรประจ าห้องปฏิบติัการท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้
อุปกรณ์  ศูน ย์ เทคโนโลยีช า รุด  ไม่ มี ผู ้ ดู แลห้ องป ฏิบั ติก าร  ไม่ เปิ ดบ ริการให้นัก เรียน ใช ้                                  
และขาดการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ปัญหาการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า  ในภาพรวมมี ปัญหาอยู่หลายด้าน  เช่น  การวางแผนการบริหารจัดการแหล่งเรียน รู้                        
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ในประเด็นกระบวนการจัดท าแผนการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ไม่ เป็นระบบ                         
ด้านการด าเนินงานตามแผนมาตรฐานและตัวช้ีวดัคุณภาพด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้                         
ขาดความเหมาะสม ดา้นการติดตามและประเมินผลในประเด็นการจดัระบบการเก็บขอ้มูลเพื่อติดตาม
และประเมินผลการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการปรับปรุงและการพฒันา              
ขาดการน าผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ไปวางแผนการพัฒนา                       
และจากการสัมภาษณ์และการสังเกต ส่วนใหญ่มีตรงกบักบัเอกสารการประเมินภายในของสถานศึกษา
คือ ดา้นปัญหาการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูส้อนไม่ให้ความส าคญั             
ในการวางแผน การจดัท าแผน การจดัโครงสร้างท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของโรงเรียนและใหไ้ดม้าตรฐาน
และตวัช้ีวดัคุณภาพการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ ขาดการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ไม่มีการจดัระบบการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบผลการประเมิน                  
การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการติดตาม                 
และประเมินผลการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ขาดการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมิน                
และข้อเสนอแนะของผู ้ประเมินมาใช้  เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้                         
ความตอ้งการการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ในภาพรวมสถานศึกษา 
มีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกดั จากแบบการสัมภาษณ์และการสังเกต ได้แก่               
ด้านการปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ ในประเด็นการประชุมร่วมกนัระหว่าง
ผู ้บ ริห ารและบุคลากร เพื่ อพัฒนาการบ ริหารจัดการแห ล่งเรียน รู้รองลงตามล าดับ  ได้แ ก่                                   
ดา้นการวางแผนในประเด็นการด าเนินการพฒันาบุคลากรดา้นการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ท่ีชดัเจน 
ด้านการด าเนินงานตามแผนในประเด็นการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม                    
และด้านการปรับปรุงและการพฒันาในประเด็นการประชุมร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากร                
เพื่ อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียน รู้และจากการสนทนาก ลุ่ม มีความคิดเห็น เพิ่ ม เติม                           
ด้านความต้องการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการจัดประชุม
บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันวางแผน ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา                       
แหล่งเรียนรู้ให้ชดัเจน ใหมี้การจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน โครงการ ใหมี้การวางแผน
ร่วมกนัของบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้โรงเรียนจดัท าแหล่งเรียนรู้ท่ีสวยงาม 
ร่มร่ืน ให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือการสอน                   
ท่ีไดม้าตรฐาน ทนัสมยั เพียงพอและหลากหลายเพื่อช่วยพฒันาคุณภาพการเรียนของผูเ้รียนให้สูงข้ึน 
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ควรส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการประเมินและมีปฏิทินการนิเทศตรวจสอบ ติดตาม                      
การด าเนินงานดา้นแหล่งเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
แกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงานดา้นการบริการจดัการแหล่งเรียนรู้ เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
 

4.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการจัดการแห ล่งเรียน รู้ในการเรียนการสอน                              
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 4.2.1 ปัจจัยทีเ่กีย่วกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วัดพันเตา
ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ในภาพรวม
ปัจจัยภายในท่ีอยู่ในด้านผู ้บริหารและครูผู ้สอน มีทัศนคติท่ี ดีต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
ครูผูส้อน ไดแ้ก่ บุคลากรมีความรู้ดา้นการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้และจากการสัภาษณ์และการสังเกต
พบวา่ ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนไดพ้ฒันาตนเอง สนบัสนุนดา้นการเงิน
และทรัพยากร เพื่อพฒันาบุคลากร ด้านครูผูส้อน ครูมีขวญัและก าลังใจ มีความก้าวหน้าในอาชีพ                  
และไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีความตระหนกัและสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากร ใหเ้ห็นความส าคญั
ของการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ด้านงบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากนโยบาย                        
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยให้งบประมาณทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา ด้านวสัดุอุปกรณ์มีความพร้อมของอาคารสถานท่ี  ถึงไม่มากแต่มีความหลากหลาย                           
ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้                    
ในการปฏิบติังานและการเรียนรู้และมีความพร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียน แบบเรียน ส าหรับนักเรียน               
ไดพ้อสมควร 
 4.2.2 ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา พบว่า             
ในภาพรวมปัจจยัภายนอกส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ คือ ด้านนโยบาย                 
ของรัฐบาลและหน่วยเหนือ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาสองมุ่งพฒันาแหล่งเรียนรู้                    
ในสถานศึกษาและท่ีรองลงมา คือ ดา้นสังคม ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีเหมาะสมกบัการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้และจากการสัมภาษณ์และการสังเกต ด้านปัจจยัภายนอกในการบริหารจดัการ                    
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านเศรษฐกิจ ชุมชน ผูป้กครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการอุดหนุน                    
ด้านงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสังคม ชุมชนเป็นสถานท่ีส่งเสริม                
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และบริการด้านความรู้ให้แก่ผูเ้รียนให้มีวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมท่ีดี ส่งผลให้สถานศึกษา                   
มีแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนท่ีดี แต่อาจจะขาดคุณภาพบ้าง ด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า                   
ของระบบ เทคโนโลยีส่ งผล ต่อการเรียน รู้ ท่ี รวดเร็ว ด้านนโยบายของรัฐและหน่วยเห นือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต นโยบายการปฏิรูป
การศึกษารอบสองของรัฐบาลส่งผลให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีใช้ในระดบัหน่ึง มีการประกัน
คุณภาพการศึกษามีมาตรฐานและตวับ่งช้ีวดัคุณภาพท่ีส่งผลให้สถานศึกษามีเป้าหมายในการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
 

4.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียน
ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
 4.3.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการแหล่งเรียนรู้    
ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่โดยการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis ผูว้จิยัไดท้  าการ SWOT Analysis ทั้งขอ้ขอ้มูลเชิงบวกและปัญหาท่ีได ้ 
 1. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการการด าเนินการและการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน 
  1.1 ด้านครูและบุคลากรสถานศึกษาต่อการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจยัดา้นครูและบุคลากรสถานศึกษา 
มีจ านวน 9 รูป/คน ระดับปริญญาโท  1 รูป/คนระดับปริญญาตรี 8 รูป/คน สอนตรงตามวิชาเอก/โท             
และความถนดั 
  จุดแข็ง 
   - ครูมีวฒิุทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป และมีใบประกอบวชิาชีพ 
   -  ครูสอนตรงตามวชิาเอก และความถนดั 
   -  ครูไดรั้บการพฒันาในวชิาท่ีสอนตามคุรุสภาก าหนด 
   -  สถานศึกษามีจ านวนบุคลากรตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
   -  ครูมีเป้าหมาย และมุ่งมัน่ในการจดัการศึกษา 
   -  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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  จุดอ่อน 
   - สถานภาพของครูเป็นเพียงลูกจา้งของวดัไม่มัน่คงแน่นอน 
   -  ครูขาดสิทธิอนัพึงมีพึงไดต้ามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
   -  ครูขาดกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือจากหน่วยงานตน้สังกดั 
   -  ขาดการติดตาม และนิเทศการสอน 
   -  ครูขาดความกระตือรือร้นในการจดัระบบการเรียนการสอน 
  1.2 ด้าน วสัดุ อุปกรณ์ ทรัพยากร ประกอบด้วย อาคารเรียน  2  ชั้ น จ  านวน  1 หลัง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องโสตฯ                        
หอ้งศิลปะ หอ้งเขียนแบบ หอ้งหมอภาษา หอ้งประชุมเล็ก  
  จุดแข็ง 
   -.ห้องเรียนทั้งหมดสามารถใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถใชเ้ป็นแหล่ง
การเรียนรู้ไดห้ลายรูปแบบ 
  จุดอ่อน 
   - บรรยากาศในหอ้งเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
   - ห้องวิทยาศาสตร์ ยงัขาดวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และการใช้ในการปฏิบัติ                     
การทดลอง 
   - ส่ื อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีน้อยไม่ เพี ยงพอและล้าสมัย                            
สถิติการน าส่ือไปใชมี้นอ้ย 
   - การใชห้อ้งเรียน หอ้งประกอบการเรียนไม่เตม็เวลา เตม็ตามศกัยภาพ 
  1.3 ด้านงบงบประมาณ  ได้รับ เงิน อุดหนุนการศึกษาเป็นรายหัวจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  จุดแข็ง 
   -  เป็นเงินอุดหนุนมีความคล่องตวัในการใช้จ่ายตามนโยบายเป้าประสงค์กิจกรรม
โครงการของโรงเรียน 
   -  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาไม่มีขีดจ ากดัข้ึนอยู่กับศกัยภาพ             
ของผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัตั้งกองทุนสวสัดิการครูบุคลากร 



125 
 
  จุดอ่อน 
   -  เงิน อุดหนุนรายหัวต่อปีการศึกษาไม่ เพี ยงพอกับรายจ่ายด้านงบบุคลากร 
งบด าเนินการ และงบลงทุนเพื่อการศึกษา 
   -  เงินบริจาคเพื่อการศึกษาในสภาพปัจจุบนัไดรั้บเป็นจ านวนนอ้ยมากและไม่แน่นอน 
  โอกาส 
   - ดา้นวิชาการ สถานศึกษาตอ้งมีการท าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงาน 
สถาบนัทางการศึกษาและองคก์รอ่ืน ๆ 
    - ด้านงบประมาณ เสนอโครงการขอสนับสนุนเงินทุนในการพฒันาสถานศึกษา             
อยา่งต่อเน่ือง 
   - ดา้นวสุัดอุปกรณ์ ขอการสนบัสนุนจากผูป้กครอง หน่วงงานของรัฐและเอกชน  
  ปัญหาอุปสรรค 
   - หน่วยงานทางตน้สังกดัไม่ยอมรับรองวา่หน่วยงานของโรงเรียนเป็นหน่วยงานหน่ึง
ของตน้สังกดั เป็นเพียงหน่วยงานของวดัเท่านั้นท าใหก้ารบริหารงานยากข้ึน 
   - การไดรั้บการส่งเสริมหรือสนบัสนุนทางด้านงบประมาณยงัมีน้อยไม่ไดรั้บเท่ากบั
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ มากนกั 
 2. ด้านกระบวนการในการส่งเสริมการการวจัิยเพ่ือพฒันาคุณภาพในการส่งเสริมการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
  จุดแข็ง 
   - มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานตามเกณฑ์           
ท่ีก าหนด 
   - มีระบบและกลไกในการจดัการการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
   - ผูเ้ช่ียวชาญ/ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน  
   - นกัเรียนไดรั้บการประเมินจากส่วนกลางในการจดัการเรียนตามระบบ 
   - มีกระบวนการจดัการความรู้ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   - มีการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการวจิยั การใหบ้ริการทางวชิาการ 
   - มีระบบการประเมินการเรียนการสอนทุกภาคเรียนและผลการประเมิน การสอน     
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้
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   - ครูอุทิศตนและมุ่งมัน่ในการท างาน โรงเรียนมีการสร้างความร่วมมือและลงนาม     
ในขอ้ตกลงร่วมกนักบัแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
  จุดอ่อน  
   - คุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
   - ครูและนกัเรียนไดรั้บรางวลัทางวชิาการ งานวจิยัระดบัภาค/ชาติ ยงัมีนอ้ย 
   - การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมทางการศึกษายงัมีนอ้ย  
   - การมีงานท าและการได้รับเงินเดือนของผู ้ส าเร็จการศึกษายงัไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนยงัมีนอ้ย 
   - พื้นฐานทางวชิาการของนกัเรียน ยงัอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งต ่า 
   - ผลการประเมินดา้นวชิาการของนกัศึกษายงัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   - ขาดการประเมินการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ  หลักสูตรท่ีพัฒนาไม่มีความ
หลากหลายพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ ของชุมชน 
  โอกาส 
   - สนบัสนุนการจดัท าเอกสารต ารา/ผลงาน ทางวชิาการ  
   - สนับสนุนการศึกษาต่อของครู สนับสนุนการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน  การสอน
ของครู 
    - พฒันากระบวนการผลิตส่ือการสอนท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 
   -  จดัอบรมเตรียมความพร้อมสู่การท างาน จดัสอบประมวลความรู้  
   - ปรับความรู้พื้นฐานวชิาการของนกัเรียนใหม่  
   - ก าหนดใหน้กัเรียนส่งผลงานทางดา้นวชิาการในระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ 
  ปัญหาอุปสรรค 
   - หลกัสูตรในพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัและเป็นไปตามความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน ชุมชนและตวัของผูเ้รียน  
   - ประเมินหลกัสูตรยงัมีนอ้ยและไม่ทนัสมยั  
   - ห น่ วยง าน ต้น สั งกัด ค วร ส่ ง เส ริม แล ะพัฒ น าศัก ยภ าพ บุ คล าก รให้ ทัน                                    
ต่อการเปล่ียนแปลงตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
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 3. ด้านการวัดผล ประเมินผล การนิเทศ ให้สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายใน                    
และมาตรฐานการศึกษา 
   การติดตามประเมินผลสถานศึกษาจัดให้ มี ระบบการติดตามและประเมินผล                           
การปฏิบติังานในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม ของแต่ละฝ่ายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ                 
ท่ีส าคญั  
  จุดแข็ง  
   -  มีค  าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการปฏิบัติ
หนา้ท่ีของโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบติังานตลอดปีการศึกษา 
   -  การติดตามและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของครูบุคลากรทุกรูป /คน ทุกกลุ่ม
งานบริหารตามกรอบภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งต่อเน่ือง 
  จุดอ่อน 
   - ผูรั้บผดิชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีนอ้ย 
   -  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้ งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา                          
ขาดความชดัเจนจากหน่วยงาน 
   -  การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์                           
ในการปรับปรุงและพฒันามีนอ้ยและไม่ตรงจุดท่ีไดเ้สนอ 
   -  การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดัมีนอ้ยและไม่แน่นนอน 
  โอกาส 
   -  จัดอบรมตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้ งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา                             
ใหเ้ป็นหน่วยงานกลางในการประเมินระหวา่งเรียน 
   -  น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเขา้มาปรับปรุงและบรรจุลงแผนพฒันา                 
ของโรงเรียนเพื่อของบประมาณ 
   -  สร้างความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระหวา่ง
หน่วยงาน 
  ปัญหาอุปสรรค 
   -  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไม่ไดม้าตารฐานจากหน่วยงานตน้สังกดั 
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   -  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้ งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา                   
ขาดความชดัเจนจากท่ีแน่นนอน 
   -  การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์                         
ในการปรับปรุงและพฒันามีนอ้ยและไม่ตรงจุดท่ีไดเ้สนอ 
   -  การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดัมีนอ้ยและไม่แน่นนอน 
 4. ด้านความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนางานวิชาการในการใช้แหล่งการเรียนรู้
ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน กบั สถานศึกษา ชุมชน หรือองค์กรอ่ืนๆ  
  โรงเรียนอยู่ในสภาพของชุมชนเมือง วดัท่ีโรงเรียนตั้ งอยู่ใกล้สถานศึกษา หน่วยงาน
ราชการ ผูป้กครองนกัเรียนมีภูมิล าเนาอยูต่่างอ าเภอ ต่างจงัหวดั ไม่อยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินและส่วนใหญ่                          
มีฐานะยากจน 
  จุดแข็ง 
   - ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนทอ้งถ่ินแบบสังคมเมืองไม่ต่อเน่ืองมีกิจกรรมท่ีชุมชน
อยู่ในเขตชุมชนและสถานศึกษา หน่วยงานราชการ มีผู ้คนเข้าออกอย่างต่อเน่ือง เช้า-เย็นรถติด                    
เพราะผูป้กครองโรงเรียนพุทธิโสภณ มารับ-ส่งนกัเรียน 
   - โอกาสในการติดต่อกบัชุมชนทอ้งถ่ินมีมากและหลายหน่วยงาน 
  จุดอ่อน 
   - ความร่วมมือของชุมชนเมืองมีน้อยไม่ต่อเน่ืองและท่ีส าคัญไม่มีส่วนเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัโรงเรียน 
   - ผูป้กครองนกัเรียนไม่อยูใ่นเขตชุมชนทอ้งถ่ิน 
   - การประสานงานโรงเรียนกบัชุมชนทอ้งถ่ินมีขอ้จ ากดัไม่เตม็ตามศกัยภาพ 
  โอกาส 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่ง โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
   - จดัโครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ุระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน 
   - เป็นหน่วยงานประสานงานโรงเรียนกบัชุมชนทอ้งถ่ินให้เตม็ตามศกัยภาพ 
  ปัญหาอุปสรรค 
   -  การบริหารงานมีขอ้จ ากดัในดา้น  บุคลากร ครู งบประมาณและดา้นตวันกัเรียน 
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   - หน่วยงานตน้สังกดัใหก้ารสนบัสนุนไม่เตม็ตามศกัยภาพ ดา้นการบริหารจดัการ 
 5. ด้านพฒันาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
  การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน                         
ได้เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการให้ความอิสระ                                   
แก่บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายบริหารงานตามวงจรการท างานและการบริหารงานแบบ SBM                  
(School Bass Managememt) ทุกกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินงานจะมีการก ากับติดตามประเมินการ
ท างานเป็นระยะ จุดเร่ิมต้นส าคัญท่ีสถานศึกษาใช้ในการบริหารงานคือการสร้างความตระหนัก                
และส านึกท่ีดีต่อการพฒันาสถานศึกษาแก่บุคลากรผูร่้วมงานทุกคนทุกฝ่าย ในการจดัการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา นอกจากเน้นนกัเรียนเป็นส าคญัแลว้ สถานศึกษายงัไดน้ าเอาทกัษะชีวิตและการสอน
แบบพุทธวิธีมาประกอบในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พฒันาและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม                  
ใหบุ้คลากรและนกัเรียนตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
  จุดแข็ง 
   - ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถอยูใ่นวยัท างาน มีถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
ใกลส้ถานศึกษาและมีความเสียสละ 
   - การบริหารจัดการงานในองค์กรและงบประมาณเป็นประเภทเงินอุดหนุน                              
มีความเป็นอิสระและคล่องตวัในการบริหารจดัการโดยใชร้ะบบ SBM ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
   - ส่งเส ริมพัฒนาหลักสูตร  สร้างส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                             
มีสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา ตามความต้องการของผูเ้รียนและชุมชน                   
เพื่อเป็นศาสนทายาทท่ีดี 
   - ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นเงินอุดหนุนวชิาการและอ่ืนๆ 
   - มีแผน/นโยบายของหน่วยเหนือและขอ้ก าหนด กฎหมาย มาตรฐาน เป็นแนวทาง
ทางการปฏิบติั 
   - อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีโอกาสติดต่อประสานงานกับชุมชนท้องถ่ินหลากหลาย
หน่วยงาน 
  จุดอ่อน 
   - การสนับสนุนของหน่วยงานตน้สังกดัไม่คอบคลุมทุกด้านไม่เพียงพอและต่อเน่ือง
โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ 
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   - แผน/นโยบาย มาตรฐาน ข้อก าหนด กฎหมายท่ีเป็นแนวทางปฏิบติันั้น หลักสูตร
สถานศึกษา ไม่ชัดเจน ไม่ต่อเน่ืองและท่ีส าคญัมีแต่ขอ้ปฏิบติัแต่ไม่มีการสนับสนุนทรัพยากรอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 
   - ผูป้กครองของนักเรียนไม่อยู่ในชุมชนท้องถ่ิน การสนับสนุนจากชุมชนท้องถ่ิน                 
จึงมีนอ้ยเพราะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาโดยตรง 
  โอกาส  
   - ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นเงินอุดหนุนวชิาการและอ่ืนๆ 
   - มีแผน/นโยบายของหน่วยเหนือและขอ้ก าหนด กฎหมาย มาตรฐาน เป็นแนวทาง
ทางการปฏิบติั 
   - อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีโอกาสติดต่อประสานงานกับชุมชนท้องถ่ินหลากหลาย
หน่วยงาน 
   - การสนบัสนุนของหน่วยงานตน้สังกดัไม่คอบคลุม ทุกดา้นไม่เพียงพอและต่อเน่ือง
โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ 
   - แผน/นโยบาย มาตรฐาน ข้อก าหนด กฎหมายท่ีเป็นแนวทางปฏิบติันั้น หลักสูตร
สถานศึกษา ไม่ชัดเจน ไม่ต่อเน่ือง และท่ีส าคัญมีแต่ข้อปฏิบัติแต่ไม่มีการสนับสนุนทรัพยากร                   
อ านวยความสะดวกในการปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 
   - ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถอยูใ่นวยัท างาน มีถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
ใกลส้ถานศึกษาและมีความเสียสละ 
   - การบริหารจัดการงานในองค์กรและงบประมาณเป็นประเภทเงินอุดหนุน                              
มีความเป็นอิสระและคล่องตวัในการบริหารจดัการโดยใชร้ะบบ SBM /PDCA ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
  ปัญหาอุปสรรค 
   - ครู บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและงบประมาณมีไม่เพียงพอและมีสถานภาพ   
ไม่มัน่คง 
   - การบริหารจดัการสถานศึกษามีขอ้จ ากดัทั้งทรัพยากร งบประมาณ และดา้นนกัเรียน 
   - หน่วยงานตน้สังกดัมีศกัยภาพในการให้การสนบัสนุนทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ 
และดา้นอ่ืนๆ ไม่เตม็ตามศกัยภาพ 
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   - ผูป้กครองของนักเรียนไม่อยู่ในชุมชนท้องถ่ิน การสนับสนุนจากชุมชนท้องถ่ิน              
จึงมีนอ้ย เพราะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาโดยตรง 
 สรุปได้ว่า สถานศึกษายงัมีการติดตามประเมินผลและการสรุปรายงานโครงการ /งาน/
กิจกรรม ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย นอกจากสรุปรูปเล่มเป็นผลงานของตนเองแลว้ ยงัตอ้งน ามาเสนอ
รายงานปัญหาอุปสรรคผลการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์และท่ีประชุมครูบุคลากรของสถานศึกษา   
เป็นประจ าการ ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษา การรายงานและน าผลการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา การเตรียมการและให้ความร่วมมือ                       
ในการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั 
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วัดพันเตา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลการสนทนา
เร่ือง “การจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่” จ านวน 7 รูป /คนท าการสนสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่ อหา           
แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2558 ดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 
ตารางที ่4-8 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของในเพื่อหาแนวทางการพฒันา เร่ือง การจดัการแหล่งเรียนรู้ 
   ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
    จ  านวน 7 รูป/คน   
 
ล าดบั ช่ือผูใ้หข้อ้มูล ต าแหน่ง 

1 พระครูสังฆรักษสุ์ทศัน์ สุวฑฺฒ
โน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา   วดัพนัเตา  

2 พระครูบุณยากรวิโรจน์  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา    
วดัพนัเตา 

3 สามเณรพิสุทธ์ขวญัศิริ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา    
วดัพนัเตา 

4 นางสาวแสงดาว   ถาค าเลิศ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา    
วดัพนัเตา 

5 นายเกรียงไกร   ทองแจน้ นกัวชิาการดา้นการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
กลุ่มท่ี 5 

6 นายประสงค ์  วงศฟู์ฟาน นกัวชิาการดา้นการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
กลุ่มท่ี 5 

7 นางสาวจริยา   มูลหงษ ์ นกัวชิาการดา้นการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
กลุ่มท่ี 5 
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ตารางที ่4-9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูร้วมวิเคราะห์ SWOT Analysis จ าแนก เพศ อาย ุหนา้ท่ี    

   ในโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

บรรพชิต 
คฤหสัชาย 
คฤหสัหญิง 

3 
2 
2 

42.86 
28.57 
28.57 

รวม 7 100 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

25 – 30 
31 – 35 
36 – 40 

41 ปีข้ึนไป 

1 
2 
2 
2 

14.29 
28.57 
28.57 
28.57 

รวม 7 100 

บทบาทหน้าที่ จ านวน ร้อยละ 

ผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
นกัวชิาการ 

1 
3 
3 

14.29 
42.86 
42.86 

รวม 7 100 

 
 จากตารางที ่4-9 พบวา่ 
 1. ผูท่ี้ผูร้วมวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็น บรรพชิต จ านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 42.86  
เพศชาย จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 28.57 เพศหญิงจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 2. ผูร้วมวิเคราะห์ SWOT Analysis อายุ 25-30 ปี มี จ  านวน  1 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
อาย ุ31-35 มีจ านวน 2 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 อาย ุ36-40  มีจ านวน 2 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
อาย ุ41 ปีข้ึนไปมีจ านวน 2 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
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 3.  ผูร้วมวิเคราะห์ SWOT Analysis กลุ่มบริหารมีจ านวน 1 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 14.29
กลุ่มปฏิบัติงานสอนจ านวน 3 รูปคน คิดเป็นร้อยละ 32 กลุ่มคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 3 รูป/คน        
คิดเป็นร้อยละ 42.86 กลุ่มนกัวชิาการจ านวน 3 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
 แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ ท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้ผู ้เรียน                       
เกิดกระบวนการเรียน รู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียน รู้ เป็นแนวคิดท่ี มุ่ ง เน้นให้สถานศึกษา                                  
จดัแหล่งการเรียนรู้สนับสนุนให้ผูเ้รียนเรียนรู้ใน เร่ืองความรู้เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติ 
สังคมโลก  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย ั่งยืน                           
ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สถานศึกษาจึงตอ้งตระหนักในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ท่ีตอบสนองเจตนารมณ์ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้               
ท่ีมีอยู่แล้วในสถานศึกษาและท้องถ่ินเป็นหลัก ไม่เน้นการจดัแหล่งเรียนรู้ข้ึนใหม่ ซ่ึงสถานศึกษา                       
มีบทบาทดงัน้ี  
 1. แนวทางการพัฒนาด้านการวางแผนงานด้านวิชาการการด าเนินการและการพัฒนา
หลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 โรงเรียน มีการบริหารจัดการท่ี มีประสิท ธิภาพ เอ้ือต่อการจัด กิจกรรมการเรียน รู้                      
ทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
  1.1 พฒันาระบบวางแผนบริหารจดัการทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียน
การสอนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  1.2 พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอน
ดา้นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและเป็นปัจจุบนั 
  1.3 พฒันาระบบบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดว้ย
การจัดกลุ่ม/เครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ งด้านการบริหารทั่วไป           
ด้านบริหารงานบุคคลด้านการบริหารวิชาการและด้านการบริหารงบประมาณเช่ือมโยงกับแผนท่ี
การศึกษาโดยยึดรูปแบบการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม                            
มีประสิทธิภาพโดยน านวตักรรมดา้นต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน 
  1.4 เครือข่ายการนิเทศเครือข่ายการนิเทศ เป็นรูปแบบการนิเทศในลกัษณะของการสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน                      
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โดยอาศัยความ ร่วมมือช่วยเห ลือเก้ือกูล ซ่ึ งกันและกันของผู ้บ ริหารสถานศึกษา ค รูผู ้สอน                              
และศึกษานิเทศกเ์พื่อพฒันางานในหนา้ท่ีใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  1.5 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โดยส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านความไม่พร้อมและมีความขาดแคลน โดยเฉพาะก าลังครูผู ้สอนท่ีมีไม่ครบชั้ น                     
รวมทั้ งขาดแคลนครูท่ี มีความถนัดเฉพาะด้านหรือวิชาเอก  ด้านงบประมาณเพื่ อการพัฒนา                              
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าปัญหา ส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน                 
ท่ี ไม่เพียงพอ การขาดแคลนครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการสอน แนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัย                   
ความ ร่วมมือช่วยเห ลือเก้ือกูล ซ่ึ งกันและกันของโรงเรียนขนาดใหญ สู่โรงเรียนขนาดเล็ก                                
ในกลุ่มพื้นท่ีเดียวกันหรือมีปัญหาและความต้องการจ าเป็นท่ีเหมือนกัน โดยมีบุคลากร หน่วยงาน                 
หรือองคก์รใหก้ารสนบัสนุนสามารถด าเนินการเพื่อพฒันางานยกระดบัคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. แนวทางการพัฒนาด้านกระบวนการในการส่งเสริมการการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ                    
ในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 ดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  2.1 พฒันานกัเรียนใหส้ามารถอ่านออกและเขียนไดทุ้กคนในปีการศึกษา 2559-2560 
  2.2 พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก 
  2.3 พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจดัการแหล่งเรียนรู้    
ในการเรียนการสอน 
  2.4 ยกระดบัคุณภาพครูโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนสนบัสนุนให้ครูรวมกลุ่ม
กนัวางแผนและพฒันาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนน าสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน 
  2.5 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนการสอน 
  2.6 พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  2.7 ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลาย เช่น การสอน
คละชั้นการใช้  ICT เพื่อการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การใช้ระบบการเรียน    
การสอนทางไกลการจดัการเรียนการสอน 
  2.8 นิ เทศช่วยเหลือติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนเป็นรายโรงเรียนอย่างใกล้ชิด            
และต่อเน่ือง 
  2.9 วจิยัและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยช่ีวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 3. แนวทางการพัฒนาด้านการวัดผล ประเมินผล การนิเทศ ให้สอดคล้องระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  3.1 ออกค าสั่ งการให้กับผู ้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา                              
เพื่อเป็นแนวปฏิบติั 
  3.2 ตั้ งคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้ งระดับ บุ คคล                               
และระดบัสถานศึกษาใหมี้ความชดัเจนจากหน่วยงาน 
  3.3 จดัท าการรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์       
ในการปรับปรุงและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
  3.4 จดัตั้ งคณะกรรมการในการเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ประเมินผล     
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานตน้สังกดั 
 4. แนวทางการพัฒนาด้านความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน และการพัฒนางานวิชาการ                    
ในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน กบั สถานศึกษา ชุมชนหรือองค์กรอ่ืนๆ  
 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้                     
ในการเรียนการสอน 
  4.1 จดัท ามาตรฐานโรงเรียนดา้นบุคลากรงบประมาณวสัดุและครุภณัฑ์ 
  4.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมส่ือห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน                
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
  4.3 จดัและสนับสนุนอตัราก าลังครูให้เพียงพอตามเกณฑ์แก้ปัญหาการขาดแคลนครู              
ดว้ยรูปแบบต่างๆ เช่น สอนแบบบูรณาการคละชั้น การใช้ครูเวียนสอน นักศึกษาฝึกสอนภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
  4.4 พฒันาผูบ้ริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศกัยภาพสามารถปฏิบัติงานได้          
ในสภาวการณ์ท่ีโรงเรียนมีขอ้จ ากดัเร่ืองทรัพยากร 
  4.5  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆ ด้านตามนโยบายเรียนฟรี15 ปี                
โครงการอาหารกลางวนัสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนและด้อยโอกาส  การอ านวยความสะดวก                                     
ในการเดินทางแก่นกัเรียนเพื่อเรียนในแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อม       
ในการเรียนจนจบการศึกษา 
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  4.6  สนับสนุนงบประมาณ  ว ัส ดุ  ครุภัณฑ์ ท่ีจ  าเป็นให้ เพี ยงพอท่ีจะจัดการศึกษา                    
อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 5. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการใช้                     
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียน                  
การสอน 
  5.1 พฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเข็มแข็งและมีศกัยภาพเพียงพอ
ในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5.2 สร้างและพฒันาเครือข่ายผูป้กครองให้เขม้แข็งพร้อมท่ีจะเขา้มาช่วยเหลือโรงเรียน
ดา้นการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการพฒันาคุณภาพการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
  5.3 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากร                   
เพื่อพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
  5.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคม
อ่ืนเพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
  5.5 จดัระบบและกลไกในการระดมทรัพยากร ท่ีจะเอ้ือประโยชน์แก่การจดัการศึกษา             
ของโรงเรียนโดยวิธีการระดมทรัพยากรท่ีเหมาะสม โปร่งใส มีแผนการน าทรัพยากรไปใชอ้ยา่งชดัเจน
เพื่อพฒันา สนบัสนุน ส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนในดา้นต่างๆ 
  5.6  ส่ ง เส ริมสนับส นุน รูปแบบการบ ริหารจัดการเค รือข่ ายโดยโซน คุณภาพ                             
ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการจดัการ   
แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 
 สรุปได้ว่า แนวทางการจดัการการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียน            
ไดท้  าการส ารวจสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั วา่บริเวณใด แหล่งใด มีสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถน ามาปรับ
และพฒันาให้เป็นศูนย์การเรียน ท่ีมีความสอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้และวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ                 
ในโรงเรียน/ชุมชนมีโครงสร้างการวางแผนโดยระดมความคิดระหวา่งผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนและชุมชน
ด าเนินงานตามแผน โดยจดัสภาพแวดล้อมทั่วๆไปในบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด สวยงาม                  
เป็นระเบียบ ร่มร่ืน จัดให้เป็นแหล่งศึกษาได้ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ให้นักเรียนได้เห็น ได้ดู                        
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เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และวิถีชีวิตประจ าวนั พฒันาสภาพแวดลอ้มโดยการสร้าง
ส่ิ งใหม่ ให้ เกิด ข้ึน  เช่น  ศูนย์ศึกษาพัน ธ์ุไม้  จัดหาต้นไม้มาป ลูก เพิ่ มให้ มีต้นไม้หลายชนิด                                   
ทั้งพนัธ์ุในท้องถ่ินและนอกทอ้งถ่ิน พืชสมุนไพร พร้อมทั้งจดัท า ทะเบียนตน้ไม ้ป้ายบอกช่ือตน้ไม ้
คุณ ป ระโยช น์  ตล อดจน จัดห าหนั ง สื อ  ส่ื อป ระกอบ ก าร ศึ กษ า เพื่ อห าคว าม รู้ เพิ่ ม เติ ม                                   
นอกจากน้ีครูย ังต้องน ามาเสนอรายงานปัญหา อุปสรรค ผลการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์                             
และท่ีประชุมครูบุคลากรของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน โดยเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม                   
โดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการให้ความอิสระแก่บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย
บริหารงานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตทุ์กกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินงานจะมีการก ากบัติดตามประเมิน
การท างานเป็นระยะ จุดเร่ิมตน้ส าคญัท่ีสถานศึกษาใช้ในการบริหารงาน คือ การสร้างความตระหนัก
และส านึกท่ีดีต่อการพฒันาสถานศึกษาแก่บุคลากรผูร่้วมงานทุกคน ทุกฝ่ายในการจดัการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ท าการเผยแพร่และให้บริการแก่ครูนักเรียน ตลอดจนผูท่ี้สนใจทัว่ไปใช้ประกอบ          
การศึกษา ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จัดท าแผนผงับริเวณโรงเรียน แสดงท่ีตั้ งศูนย์ศึกษาต่าง  ๆ                    
ท  าการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และใหบ้ริการแก่ผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
 



บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบนั      
ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพันเตา อ าเภอเมือง                   
จังหวัดเชียงใหม่  2. เพื่ อศึกษาปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียน รู้ในการเรียนการสอน                    
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพันเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา                    
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา ว ัดพันเตา อ าเภอเมือง                          
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจ ผูว้ิจยัจึงได้ใช้วิธีการ                  
เก็บข้อมูลด้วยการ ศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อหา จุดแข็ง 
จุดอ่อน  อุปสรรคปัญหา โอกาส  เพื่อเป็นแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน          
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา สามารถสรุป อภิปรายผลรวมทั้งขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
สรุปแนวทางการจดัการการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนไดท้ าการ

ส ารวจสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัวา่ บริเวณใดแหล่งใดมีสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถน ามาปรับและพฒันา
ให้เป็นศูนยก์ารเรียน ท่ีมีความสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้และวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ในโรงเรียน                         
และชุมชน มีโครงสร้างการวางแผนโดยระดมความคิดระหว่างผูบ้ริหาร ครู นักเรียนและชุมชน
ด าเนินงานตามแผน โดยจดัสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปในบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด สวยงาม                  
เป็นระเบียบ ร่มร่ืน จัดให้เป็นแหล่งศึกษาได้ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ให้นักเรียนได้เห็น ได้ดู                                
เกิดการเรียน รู้ในก ลุ่มสาระการเรียน รู้ต่างๆ  และวิ ถี ชีวิตประจ าว ันพัฒนาสภาพแวดล้อม                                 
โดยการสร้างส่ิงใหม่ให้เกิดข้ึน เช่น ศูนยศึ์กษาพนัธ์ุไม ้จดัหาตน้ไมม้าปลูกเพิ่มให้มีตน้ไมห้ลายชนิด  
ทั้งพนัธ์ุในท้องถ่ินและนอกทอ้งถ่ิน พืชสมุนไพร พร้อมทั้งจดัท า ทะเบียนตน้ไม ้ป้ายบอกช่ือตน้ไม ้
คุณประโยชน์ ตลอดจนจดัหาหนงัสือ ส่ือประกอบการศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากน้ีครูยงัตอ้ง
น ามาเสนอรายงานปัญหา อุปสรรค ผลการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์และท่ีประชุมครูบุคลากร                    
ของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกเดือนโดย เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน 
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ร่วมปฏิบติัการให้ความอิสระแก่บุคลากรทุกระดบัและทุกฝ่าย บริหารงานตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ทุกกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินงานจะมีการก ากบัติดตามประเมินการท างานเป็นระยะ จุดเร่ิมตน้ส าคญั  
ท่ีสถานศึกษาใชใ้นการบริหารงาน คือ การสร้างความตระหนกัและส านึกท่ีดีต่อการพฒันาสถานศึกษา
แก่บุคลากร ผูร่้วมงานทุกคนทุกฝ่ายในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา ท าการเผยแพร่        
และใหบ้ริการแก่ครูนกัเรียน ตลอดจนผูท่ี้สนใจทัว่ไปใชป้ระกอบการศึกษา ประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน จดัท าแผนผงับริเวณโรงเรียนแสดงท่ีตั้งศูนยศึ์กษาต่างๆ ท าการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์   
และใหบ้ริการแก่ผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
5.2.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน         

โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า โครงการของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  ว ัดพันเตา ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก                    

ได้จัดโครงการตามหลักสูตรการศึกษา ประกอบด้วยโครงการท่ี เก่ียวกับว ันส าคัญของชาติ                             
และของสากล  โครงการท่ี ส่ ง เส ริมและพัฒนาผู ้ เรียน  เพื่ อ ให้ ผู ้ เรียนได้ใช้ความสามารถ                                   
ในการจดักิจกรรม แสดงออกอย่างถูกต้อง มีระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุน 
อ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งครบสมบูรณ์แบบ ท าให้ผูเ้รียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ 
มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เผยแผพ่ระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ครูและบุคลากรมีสมรรถนะ
ในการจดัการศึกษา มีความมัน่คงในวิชาชีพ มีระบบการบริหารโรงเรียนท่ีเข้มแข็งและมีมาตรฐาน                 
เป็นโรงเรียนคุณภาพท่ีย ัง่ยืนและศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักในการจัดการบริหาร                        
ตลอดมีหลักสูตรท่ีส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                          
มีสภาพแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการศึกษา ท่ีผูเ้รียนและชุมชนตอ้งการซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
ศิโรตม์ ค  าด้วง (2549, หน้า 60-71) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งวิทยาการเพื่อการสอน                   
วชิาทอ้งถ่ินของเรา 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบวา่ สภาพการใชแ้หล่งวิทยาการทอ้งถ่ิน
ครูส่วนใหญ่ใช้แหล่งวิทยาการทอ้งถ่ินประเภทบุคคล สถานท่ี องคก์าร ทรัพยากรธรรมชาติและสังคม
วฒันธรรมน้อยส่วนในด้านลักษณะของการใช้แหล่งวิทยาการท้องถ่ิน ครูส่วนใหญ่มีการใช ้                        
แหล่งวิทยาการทอ้งถ่ินทั้งในและนอกสถานท่ี ส่วนลกัษณะการใช้วิทยาการทอ้งถ่ินในสถานศึกษา                
ใช้ลักษณะท่ี เป็นการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และในการใช้แหล่งวิทยากรท้องถ่ิน                        
นอกสถานศึกษาครูส่วนใหญ่จะพานักเรียนไปชมและเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีเทศกาลทอ้งถ่ิน         
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โดยจุดประสงคใ์นการใช้แหล่งวิทยาการทอ้งถ่ิน ใชเ้พื่อให้นกัเรียนสนใจบทเรียนและเขา้ใจในเน้ือหา
อย่างลึกซ้ึงจากประสบการณ์ตรง ส่วนในด้านปัญหาของครูผู ้สอน ครูไม่มีเวลาในการส ารวจ                   
แหล่งวิทยาการ เพราะมีหน้าท่ีรับผิดชอบมาก นักเรียนไม่มีปัจจัยในการไปศึกษานอกสถานท่ี                         
ขาดทกัษะในการสัมภาษณ์บุคคลและในดา้นความคิดเห็น ครูเห็นดว้ยอยา่งยิ่งต่อการใชแ้หล่งวิทยาการ
เพื่อการสอนท่ีท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนท าให้เกิดความรัก                  
และเห็นคุณค่าของแหล่งวิทยาการและโปรยทอง แซ่แต้ (2545,หน้า 72-78) ได้ศึกษาการใช ้                      
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา                        
จงัหวดัล าพูน พบว่า ครูได้น าแหล่งวิทยาการชุมชนมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน                  
เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ยน ได้ รับ ป ระสบก ารณ์ ตรงและบ รร ลุ จุด มุ่ งห ม ายของก าร เรี ยน รู้ม าก ท่ี สุ ด                                
แ ต่จะมีการใช้ค่ อนข้างน้อย เน่ื องจาก อุปสรรคต่ างๆ  เช่น  ก ารขาดงบประมาณ ในการใช้                                
แหล่งวิทยาการชุมชน จึงไม่สามารถใช้แหล่งวิทยาการชุมชนได้อย่างเต็ม ท่ี  ซ่ึงได้มีการเชิญ                            
หรือน าแหล่งวิทยาการชุมชนมาใช้ในการเรียนการสอนและให้นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนแทน   
ในขณะท่ี  ขนิษฐา รุ่งกิจเลิศสกุล  (2546, หน้า 60-65) ได้ศึกษาการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน                     
เพื่อพัฒนาการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  3 โดยศึกษาผลการเขียนเล่าเร่ือง                       
ของนัก เรียน ก่อนและหลังก ารสอน เขี ยน  โดยใช้แห ล่ งวิท ยาการชุมชน  ในทางเดี ยวกัน                                   
สายสุนีย ์แสงเข่ือนแก้ว (2547, หน้า 43-49) ได้ศึกษาการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อการจดัการเรียนรู้                
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ล าพูนเขต 2 พบว่า ฝ่ายบริการ             
ให้ความส าคญัต่อแหล่งเรียนรู้น้อย ท าให้ไดรั้บงบประมาณบุคลากร สถานท่ี ระบบขอ้มูลเทคโนโลยี
ส ารสน เทศไม่ เพี ย งพอ  ข าดก ารมี ส่ วน ร่วมในท้อง ถ่ิน ด้ านก ารด า เนิ นก ารแห ล่ ง เรียน รู้                           
ห้องสมุดมีการด าเนินการตามแผนมากท่ี สุด  โดยส่งเส ริมการใช้แหล่งเรียน รู้ท่ีหลากหลาย                          
มีการปรับปรุงด้านข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี วสัดุอุปกรณ์  สนับสนุนให้มีวิจัยการจัดการ                      
แหล่งเรียนรู้แต่ขาดการนิเทศติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานไม่ต่อเน่ือง               
ขาดคุณภาพและวินัย ไพยารมณ์ (2547, หน้า 52-58) ศึกษาการจดัการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา                
ในอ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผูส้อน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 60 คน จากสถานศึกษาในก่ิงอ าเภอดอยหล่อ     
ปีการศึกษา  2547 ซ่ึ งผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ในการจัดการแหล่งการเรียน รู้                              
ของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาประสานกบัผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้
และใช้แหล่งการเรียน รู้ในชุมชนจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ท่ี เอ้ือต่อการเรียน รู้                
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ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะท่ีพึ่ งประสงค์ จดัสรรงบประมาณสนับสนุนในการพฒันาบุคลากร               
ต่อมา เทวา พิชวงศ์ (2556, หน้า 54) ได้ศึกษาปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล                    
ในวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี                     
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ นกัศึกษาตอ้งการใหเ้พิ่มเวลาการเปิดบริการและเปิดใชอิ้นเทอร์เน็ตตามเวลาวา่ง
ของนักศึกษา มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมท่ีสมบูรณ์ทันสมัยและมีจ านวนคอมพิวเตอร์เพียงพอ                    
กบัความตอ้งการใชง้านของนกัศึกษาในโรงเรียน 

5.2.2 ผลการศึกษาปัจ จัยที่ ส่ งผลต่อการจัดการแหล่งเรียน รู้ในการเรียนการสอน                        
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

การบ ริห ารจัดก ารท รัพ ยากรแห ล่ ง เรียน รู้ทั้ งภ ายในและภายนอกสถาน ศึกษ า                             
ตอ้งมีการบริหารจดัการไดค้รอบคลุม ครบถว้น ครูผูอ้อกแบบการเรียนการสอนควรออกแบบกิจกรรม
การเรียนให้สอดคล้องกบัลกัษณะเน้ือหา มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า สนใจเน้ือหาวิชาท่ีถ่ายทอด
อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียน ก าหนดนโยบายวางแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน                    
การจดัหา จดัสร้างหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริมการพฒันาบุคลากร                     
ให้มีความรู้ ประสบการณ์ในการจดั การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนสนับสนุนส่งเสริม               
ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน โครงงานหรือนวตักรรมท่ีเกิดจากการศึกษา                 
หรือใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนตลอดถึงการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ดูแลและประเมินผลระบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แหล่งเรียน รู้ทั้ งภายในและนอกโรงเรียน สอดคล้องกับ                           
อุมาพร วงษบู์รณาวาทย ์(2549, หนา้ 58-65) ไดศึ้กษาการใชแ้หล่งวิทยาการในการจดัการเรียนการสอน
ของครูผูส้อนในระดบัโรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ ครูส่วนใหญ่เห็นวา่
การใช้แหล่งวิชาการประกอบการเรียนการสอนมีความจ าเป็นมากท่ีสุดต่อมา ศรีนุช กุศลวงศ ์                     
(2544, หน้า 65-68) ไดศึ้กษาการใช้อุทยานการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การศึกษาของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พบว่า การใช้และความตอ้งการของการใช้อุทยาน
การเกษตรนัก เรียน เข้าไปใช้มาก ท่ี สุด  ในวิชาเกษตรแหล่งท่ีนัก เรียน เข้าไปใช้มาก  ได้แ ก่                        
ห้องสมุดเกษตร ห้องเรียนเกษตรและบริเวณปลูกไม้ดอกไม้ประดับประโยชน์ท่ีได้จากอุทยาน
การเกษตร คือ นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความสุขกบัการเรียน ส าหรับ รจนา เฉลิมชยั              
(2546, หน้า 56-58) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง                           
ท่ีมีต่อการใชแ้หล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ พบว่า นกัศึกษาเห็นดว้ยอยา่งมาก
ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งในและนอกโรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียน            
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ตามความสนใจ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ปัญหาส่วนใหญ่ พบว่า แหล่งเรียนรู้              
มีขอ้มูลให้น้อยและข้อมูลท่ีได้รับมกัไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบนั บางแห่งไกลล าบากต่อการเดินทาง              
และเสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้ น นักศึกษาจึงให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการรวบรวมประวติัและผลงาน                
ของแหล่งวทิยาการเอาไวแ้ละการออกไปศึกษานอกสถานท่ีควรจดัเป็นกลุ่มคณะเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย 

5.2.3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน                
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

แนวทางการจดัการการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนโดยทางโรงเรียนไดท้  าการส ารวจ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันว่า บริเวณใด แหล่งใดมีสภาพแวดล้อมท่ีสามารถน ามาปรับและพฒันา                 
ให้เป็นศูนยก์ารเรียนท่ีมีความสอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้และวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ในโรงเรียน                
และชุมชน มีโครงสร้างการวางแผนโดยระดมความคิดระหว่างผูบ้ริหาร ครู นักเรียนและชุมชน
ด าเนินงานตามแผน โดยจดัสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปในบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด สวยงาม                
เป็นระเบียบ ร่มร่ืน จัดให้เป็นแหล่งศึกษาได้ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ให้นักเรียนได้เห็น ได้ดู                 
เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และวิถีชีวิตประจ าวนั พฒันาสภาพแวดลอ้มโดยการสร้าง
ส่ิ งใหม่ ให้ เกิด ข้ึน  เช่น  ศูนย์ศึกษาพัน ธ์ุไม้  จัดหาต้นไม้มาป ลูก เพิ่ มให้ มีต้นไม้หลายชนิด                                    
ทั้งพนัธ์ุในท้องถ่ินและนอกทอ้งถ่ิน พืชสมุนไพร พร้อมทั้งจดัท า ทะเบียนตน้ไม ้ป้ายบอกช่ือตน้ไม ้
คุณประโยชน์ ตลอดจนจดัหาหนงัสือ ส่ือประกอบการศึกษา เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมเช่น วดิีทศัน์ (Video) 
และเอกสารท่ีจดัหามาพฒันาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่งการศึกษา                
โดย นะโรดม อินต๊ะปัน  (2549, หน้า 69-78) ได้ศึกษาการใช้ห้องสมุดเพื่ อการเรียนการสอน                       
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 ในโรงเรียนเอกชนอ าเภอเมืองล าพูน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการเตรียมการสอน                           
และวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดมีการเปิด
ให้บริการทั้ งวนัและมีบรรณารักษ์ดูแลด้วยตนเอง แต่เน่ืองจากห้องสมุดแคบและมีหนังสือน้อย                       
อีกทั้งการจดัเรียงหนงัสือไม่เป็นหมวดหมู่ จึงท าให้มีความตอ้งการในการใชห้้องสมุดเพื่อจดักิจกรรม
รักการอ่านน้อย สอดคล้องกับ ส าลี เก็งทอง (2554, หน้า 58-70)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง                   
การบ ริหารจัดการแหล่งเรียน รู้กับ คุณลักษณะการเป็น บุคคลแห่ งการเรียน รู้ของนัก เรียน                              
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5 พบว่า การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้             
มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติังานกบับุคลากรจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการประเมินผลการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงแกไ้ขพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจดัแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความสัมพนัธ์            
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กับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วน ณัฏฐวี นามบุรี (2546, หน้า 59-66)               
ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือครูในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ พบว่า การจัดการเรียนการสอนทักษะการฟัง-พูด มีการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลมาก                       
และใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ีน้อย ในด้านทักษะการอ่านใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล                       
และสถานท่ีมาก  ส่วนในด้านการเขียนไวยกรณ์ค าศัพท์ใช้แหล่งเรียน รู้ประเภทบุคคลมาก                              
และในด้านการจดัการเรียนการสอนวฒันธรรมเจ้าของภาษาใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลน้อย                
และใชแ้หล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ีมาก 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพันเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่” โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ                       
เป็นการศึกษาเพื่อท าความเขา้ใจผูว้ิจยัจึงได้ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลด้วยการ ศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างและ การวิเคราะห์SWOT Analysis และสามารถสรุป อภิปรายผลรวม จึงได้
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. นโยบายของโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา พ.ศ. 2557-2559 ควรมีการก าหนด
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และความเช่ือมโยงระหวา่งยทุธศาสตร์กบัการพฒันาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนใหก้บัสังคมทอ้งถ่ินต่อไป  
  2. ก าหนดให้โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพันเตาและกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม                 
แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใชพ้ฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
ส่งเสริม กิจรรมใหม่ๆ ในทางการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดว้ยแหล่งการเรียนรู้ต่อไป 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1. โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการใช้  ส่ งเส ริม  พัฒนาการจัดการแหล่งเรียน รู้ในการเรียนการสอนโดยมี เป้ าหมาย คือ                             
แห ล่งการเรียน รู้ในโรงเรียน ก่อน  เพื่ อการศึกษาและเป็นโรงเรียนต้นแบบทางการศึกษา                              
ของกลุ่มโรงเรียนต่อไป 
  2.โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  ว ัดพันเตา  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพิ่ มจ านวน                       
ของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม
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แผนกสามญัศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการพฒันา ทกัษะ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัครู
และบุคคลกรทางการศึกษา 
  3. โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่งเสริมวิสัยทศัน์      
และนโยบายดงักล่าว น าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์การพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน
ดา้นอ่ืนท่ีตอบสนสองความตอ้งการของสังคม 
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ภาคผนวก ก  
รายช่ือผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.พศิน  แตงจวง  ผูเ้ช่ียวชาญ 
 การศึกษา   Ph. D.   
 ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารยป์ระจ า 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา  
 
2. ดร. ชาล ีภักดี      ผูเ้ช่ียวชาญ 
 การศึกษา   ศษ. ด. (บริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารยป์ระจ า  
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา  
 
3. ดร. ฉัตรชัย  ศิริกุลพนัธ์  ผูเ้ช่ียวชาญ 
 การศึกษา   ศษ. ด. (บริหารการศึกษา) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารยป์ระจ า  
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา  
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ภาคผนวก ข  
หนังสือขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง 
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แนวค าถามในการวจัิยเร่ือง แนวทางการพฒันาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

 กรอบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview)  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือผู้วจัิยนายเขมินทรา   ตันธิกุลนักศึกษาหลกัสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาการ
บริหารการศึกษาคณะบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตล้านนา 
อาจารย์ทีป่รึกษา  ศาสตราจารยด์ร. พศิน   แตงจวง  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ดร.พิมพฤทธ์ิ     เท่ียงภกัด์ิ  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
กรอบการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 สภาพการสภาพปัญหาการด าเนินงานการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 

ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีการส่งเสริมในการด าเนินงานการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ
สอน 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้สัมภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
........................................................................................................................................................... 
โรงเรียน ธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
วนัเดือนปีท่ีสัมภาษณ์......................................................................................................................... 
เร่ิมการสัมภาษณ์เวลา.......................น. จบการสัมภาษณ์เวลา..........................น. 
 
ตอนที่ 2 สภาพการสภาพปัญหาด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
1. ดา้นการวางแผนงานดา้นวิชาการการด าเนินการและการพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 
 1.1.ท่านมีการวางแผนงานดา้นวิชาการการด าเนินการและการพฒันาหลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีส่วนเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ทั้งและนอกสถานศึกษามีกระบวนการอยา่งไร  
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1.1.1 ด้านวชิาการ  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1.1.2.  ด้านบุคลากรและงบประมาณ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1.1.3.  ด้านอาคารสถานที ่ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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1.1.4. วธีิปฏิบัติงานในกจิกรรม   
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ดา้นกระบวนการในการส่งเสริมการการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพในการส่งเสริมการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.1 ด้านกระบวนการอย่างไรในการส่งเสริมการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพในการ
ส่งเสริมการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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3. ดา้นการวดัผล ประเมินผล การนิเทศ ให้สอดคลอ้งระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
 3.1 ในการใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนของท่านมีความ
หลายท่านใช้การวดัผล ประเมินผล การนิเทศ ให้สอดคล้องระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาอยา่งไร อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. ดา้นความร่วมมือส่งเสริมสนบัสนุน และการพฒันางานวิชาการในการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน กบั สถานศึกษา ชุมชน หรือองคก์รอ่ืนๆ  
 4.1 ท่านมีการประสานความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน และการพฒันางานวิชาการใน
การใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กบั สถานศึกษา ชุมชน หรือองค์กร
อ่ืนๆ อยา่งไร  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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5.ดา้นพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
 5.1 โรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมให้ครูผูส้อนน าผลจากการประเมินภายนอกรอบท่ี
สามและขอ้เสนอแนะมาพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนอยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที ่3 ปัจจยัท่ีมีการส่งเสริมในการด าเนินงานการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
ภาพถ่ายการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
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ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ครูผูใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ นางแสงดา สุริยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ครูผูใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้  
 



167 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ครูผูใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ นายเสนอ สุริยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ครูผูใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ นายจ านงค ์ พุฒตรง 
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ภาพถ่ายการใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการเรียนรการสอนของครูโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา 
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การท าการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพฒันาการใชแ้หล่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  วดัพนัเตา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
 
 
 



 
 

ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ – สกุล     นายเขมินทรา   ตนัธิกุล  
วนั เดือน ปีเกิด    16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2529  
ภูมิล าเนา    100 ซอย 7 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 

   จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 
ประวติัศาสตร์การศึกษา   

2541    ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุพรรณ  
   อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  

2554    มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั  
    อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

2547    มธัยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษาองักฤษ – เยอรมนั  
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

2552    ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ (คบ.5ปี)  
     มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
ประวติัการท างาน  

2552    ครูผูส้อนประจ ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  ฯ 
     โรงเรียนบาลีสาธิต มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

วทิยาเขตเชียงใหม่  วดัสวนดอกพระอารามหลวง  
2554-ปัจจุบนั   ครูผูส้อนประจ ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  ฯ  

     โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วดัพนัเตา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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