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5520550532031 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา; ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
 ธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์ : การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ (LEARNING RESOURCE MANAGEMENT OF BAN RIM TAI SCHOOL,       
MAE RIM DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE) คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ : พระครูวิทิต 
ศาสนทร, ดร., ชาลี  ภักด,ี ศษ.ด. 83 หน้า, ปี พ.ศ. 2559. 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการแหล่ งเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านริมใต้และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้        
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรโรงเรียนบ้านริมใต้  อ าเภอแม่ริม                 
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 22 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนบ้านริมใต้ จ านวน 2 คน หัวหน้า
กลุ่มงาน จ านวน 4 ฝ่าย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป จ านวน 4 คน หัวหน้างาน จ านวน 2 คน ครูหัวหน้า
ระดับชั้น จ านวน 6 คน ครูหัวหน้าสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และแบบบันทึกปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง ด้วยเทคนิค              
การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT Analysis) โดยก าหนดประเด็นศึกษา
วิเคราะห์เฉพาะด้านปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านริมใต้  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 ด้าน คือ 1) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล                
2) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 3) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 
และ 4) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ 
 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
บ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน             
ด้านการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล พบว่า ยังมี
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนและยังขาดการวางแผนในการท างาน ผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้มี
ภาระงานอ่ืนมากและครูผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้
ใหม่ๆ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ พบว่าไม่มีการก าหนดแผนการซ่อมแซม
และดูแลรักษาเท่าที่ควร ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงท าให้การตรวจสอบข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้
จากผู้เรียนมีความล่าช้าและไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้จากนักเรียนไปปรับปรุงแก้ไขได้ต่อเนื่องและ
ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนมีจ ากัดและไม่หลากหลาย แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่ อ 
พบว่ามีปริมาณจ ากัด ไม่ทันสมัยและอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน เช่น สื่อด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและแหล่งเรียนรู้ช ารุดใช้งานได้น้อย แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ พบว่ามีการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคาร
สถานที่โดยไม่มีการวางแผนการใช้ คือ ใช้ผิดหลักการใช้ไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมาย จ านวนนักเรียน
ในแต่ละห้องมีจ านวนมาก ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่เพราะ
สถานที่บางแห่งมีขนาดจ ากัด คับแคบ ท าให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ไม่สะดวก 
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 แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านริมใต้              
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล พบว่าควรจัดท าปฏิทิน
การด าเนินงานให้ชัดเจนและสร้างบุคลากรตามความถนัดของครูหรือบุคลการที่มีความสามารถของ
โรงเรียนเพ่ือเป็นการพัฒนาให้บุคลากรของโรงเรียนมีการตื่นตัวและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เพ่ิมขึ้น แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ พบว่าควรประเมินผลการใช้แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติด้วยการจัดเก็บผลงานของนักเรียนผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ 
มีการตรวจสอบแบบบันทึกการศึกษาของผู้เรียนและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ พบว่าควรสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็น
ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง ในการสร้างสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยใหม่และควรมีการประเมินผลการ
ใช้งานทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ มีการตรวจสอบและประเมินโดยผู้รับผิดชอบ แหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ พบว่าควรมีการก าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่โดยให้ใช้ตามความเหมาะสมของกิจกรรมและควรมีการน าผลการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการประเมินและมีการท าแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบการ
ใช้งานอาคารสถานที่ 
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 The research was aimed to study the problems and determine the 
solutions of learning resources management of Ban Rim Tai School in Mae Rim 
District, Chiang Mai Province. The focus group interview was used to collect data 
from the samples of 22 government officers in Ban Rim Tai School including two 
management team members, four group heads (academic management, budget 
management, human resources management and administration management), two 
work heads, six level leads and eight subject area leads. The SWOT analysis was also 
used to analyze the internal strengths and weaknesses by specify four areas for 
studying the problems and requirements for developing the learning resources in Ban 
Rim Tai School in Mae Rim District, Chiang Mai Province. Four learning resources 
included 1) Individuals 2) Natural Resources 3) Learning Media and 4) Materials and 
Facilities. 
 This research found that the learning resources in terms of individuals are 
not sufficient and they do not have working plan. For natural resources, there is 
limited resources in the school and lack of maintenance plan. Without a supervisor, 
the record tracking of learning resources use is delayed. The school also has old, 
impractical and limited learning media while its materials and facilities cannot 
support a large number of students. The limited space of classroom makes the 
students feel uncomfortable when joining learning activities. 
 In order to solve the mentioned problems and develop the learning 
resources of Ban Rim Tai School in Mae Rim District, Chiang Mail Province, the 
researcher suggests that the individuals who are considered as the learning resources 
should set up their working calendar. For the natural resources, the school should 
check, record student learning result, and assess student satisfaction. Teachers, 
students and guardians should be encouraged to recognize the importance of 
developing modern learning media, innovation and technology. The utilization 
satisfaction must be assessed. The school must set up the policy for using material 
and facilities, based on activities. The satisfaction of users must be assessed in order 
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to improve the learning resources management in Ban Rim Tai School for optimizing 
the benefits of learning resources. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก พระครูวิทิตศาสนทร, ดร. อาจารย์       
ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.ชาลี  ภักด ีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า แนวทางการท า
สารนิพนธ์ที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง เป็นอย่างยิ่ง ในความเอาใจใส่ 
จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว ที่ ให้ความกรุณาในการ          
ให้ค าปรึกษา แก้ไขและให้ข้อชี้แนะต่างๆ ท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และผู้ทรงคุณวุฒิ    
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย      
ให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ และคณะครู
ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์ ซึ่งเป็นมารดาของผู้วิจัย            
ที่คอยเป็นก าลังหลักส าคัญในการท าวิจัยในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือก าลังใจ              
ท าให้งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยเล่มนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา 
มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
 

 
 
 
 
 

ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์ 



สารบัญ 
 

   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
ประกาศคุณูปการ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภูม ิ ฌ 
บทที ่  

1 บทน า 1 
  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
  สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 3 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 4 
  ขอบเขตการวิจัย 4 
  ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 5 

2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 7 
  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 7 
  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ 17 
  บริบทของโรงเรียนบ้านริมใต้ 25 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 31 

3 วิธีการด าเนินการวิจัย 35 
  ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 35 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 35 
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย 37 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 38 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 39 

4 ผลการวิจัย 40 
  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาในประเทศไทยปัจจุบันเป็นการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียน     
ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดกระบวนการทาง
ความคิด ความเข้าใจ สามารถเข้าใจในบทเรียนที่เรียนรู้ได้อย่างถ่องแท้และสามารถอธิบายถึงความ
เป็นมาได้ การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “การเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ศึกษาในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจโดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาและแนะน า ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะท าให้
ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วยังจ าเป็นที่ต้องจะมีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนในรูปแบบดังกล่าวด้วย การจัดแหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี              
การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีแหล่งค้นคว้า แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เองก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนและสนองต่อนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดทั้งภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการแสวงหา
ความรู้ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา , 2558, หน้า 
64) นั้น ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ยังเผชิญกับสภาพการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน นั้นคือทางโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อยู่มากมาย แต่ยังขาดการส่งเสริมหรือมีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องหมวดวิชา ห้องคอมพิวเตอร์ 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สวนสาธารณะ 
วัด ครอบครัว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ซึ่งยังขาดการ
จัดท าข้อมูลทะเบียนหรือข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ไว้อย่างไม่เป็นระบบ ท าให้พบปัญหาด้านการปรับปรุง
แก้ไข การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคลซึ่งพบว่าบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถเนื่องจากยังไม่ มีการ
สนับสนุนบุคลากรให้ไปเข้าร่วมอบรม เพ่ือพัฒนาตนเองเท่าที่ควร ปัญหาด้านการวางแผนการบริหาร
จัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีการก าหนดแผนการซ่อมแซมและ
ดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ป ระเภท
วัตถุและอาคารสถานที่โดยไม่มีการวางแผนการใช้ เช่น ใช้ผิดวัตถปุระสงค ์เป็นต้น  
 ปัญหาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาพบว่า สถานศึกษายังขาดงบประมาณการเดินทางไป
ศึกษาในท้องถิ่น บุคลากรในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ไม่มีเวลาว่างมาให้การศึกษา แหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น
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มีสภาพไม่เอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน เวลาในการจัดกิจกรรมในท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับเวลาเรียนและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท าให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน งบประมาณจากท้องถิ่นค่อนข้างน้อย  
ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญยืน  แปลงแดง (2544, หน้า 75) ที่ศึกษาพบว่า ปัญหาของการใช้ทรัพยากร
บุคคลในท้องถิ่นเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบอยู่ในระดับมาก คือ
การประสานงานไม่ชัดเจน ทรัพยากรบุคคลที่เชิญมาไม่มีเวลาว่างพอขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน     
ในเมื่อทรัพยากรต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการจัดการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่จะ
สามารถท าให้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ จึงเห็นว่าการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาจึงมีความ
จ าเป็นและมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้ได้
ประโยชน์อย่างสูงสุด จึงได้ท าการศึกษาถึงการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาว่ามีการ
ด าเนินการอย่างไร การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพหรือไม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่ง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 2) รายงานว่า ในการพัฒนาคนเป็นกระบวนการที่ท า
ให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ 
ด้านของประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นทั้งกระบวนการและเนื้อหาในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้แก่สังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544, หน้า 6) ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนและสนองต่อนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงกลุ่มสาระการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด (แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา, 2558, หน้า 85)   
 สรุปผลการประเมินการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2556-2558 พบว่า ความพึงพอใจระดับปานกลาง ผลการด าเนินงานการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ที่ผ่านมาพบว่าการใช้แหล่งเรียนรู้จากบุคคลที่มีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
พ้ืนบ้าน ค่าว จ๊อย ซอ งานฝีมือ งานใบตอง งานผ้า สิ่งของเครื่องใช้ โรงเรียนยังขาดการใช้
งบประมาณท่ีมีความยุ่งยาก หลายขั้นตอน การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารที่ต้องใช้งบประมาณใน
การควบคุมดูแลนักเรียนและยังรวมถึงระยะเวลาใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่เพียงพอ 
นักเรียนที่สนใจจริงต้องไปเรียนรู้เพ่ิมเติมเองตามความสนใจ ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน 
หิน แร่ ทราย แหล่งน้ า ป่าไม้ แม่น้ า คลอง บึง ในท้องถิ่นชุมชนมีจ ากัด ครูผู้สอนต้องเตรียมต้องค้นหา
มาให้ นักเรียนได้ศึกษาในชั้นเรียน ถ้าให้นักเรียน จัดเตรียมมาจากบ้าน มักไม่ได้ความร่วมมือและต้อง
เตรียมไว้จ านวนมากพอส าหรับนักเรียน เพราะนักเรียนมีจ านวนมาก ในด้านประเภทสื่อยังพบปัญหา
การบ ารุงรักษาเมื่อเกิดการช ารุดเนื่องจากการใช้ เพราะขาดบุคลากรด้านนี้และจ านวนเครื่อง จ านวน
ห้อง ที่ใช้สื่อเหล่านี้มีมาก เมื่อเกิดการช ารุด ขัดข้องเสียหาย แล้วต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะได้รับ
การแก้ไขและแต่ละห้องที่มีอุปกรณ์มีผู้ใช้หลายคน วิธีการใช้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ท าให้เกิด
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ความขัดข้องเสียหายง่าย ด้านประเภทวัตถุอาคารสถานที่สถาบันทางศาสนา เช่น วัด โบราณวัตถุ 
การเดินทางไปศึกษาดูงานนักเรียนต้องไปเป็นจ านวนมาก มักพบปัญหาการเดินทาง งบประมาณ  
การควบคุมดูแลนักเรียน และสถานที่บางแห่งไม่สามารถรองรับนักเรียนจ านวนมากๆ ได้ แต่ต้องไป
พร้อมกันเพราะข้อจ ากัด การใช้งบประมาณ ครูผู้ดูแล วัน เวลา ซึ่งบางครั้งบุคลากร วิทยากรที่ให้
ความรู้ ณ สถานที่นั้นมีไม่เพียงพอ เป็นต้น  
 แต่อย่างไรก็ตามสภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน คือ มีแหล่งเรียนรู้อยู่มากมาย แต่ยังไม่มี
การส่งเสริมอย่างจริงจังและไม่มีการจัดท าทะเบียนหรือข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้
นักเรียนได้รับความรู้จากการจินตนาการมากกว่าการได้พบเห็น ได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติจริง และ
บางครั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ไม่เอ้ืออ านวยต่อนักเรียน การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีข้อจ ากัด 
แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีการจ ากัดชั่วโมงการเรียนรู้ของนักเรียน มุม
หนังสือมีน้อย และไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ซึ่งจากสภาพปัญหาที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียน บ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่  เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนาการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและต่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้      
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.3 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านริมใต้  อ าเภอแม่ริม                    
จังหวัดเชียงใหม่” มีกรอบแนวคิดเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยได้ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่1-1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.4.1 ทราบสภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนบ้าน 
ริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.4.2 ทราบปัญหาในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 1.4.3 ได้แนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่                 
มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ เป็นบุคลากรโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนบ้านริมใต้ จ านวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 4 ฝ่าย คือ ด้านการ 
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป จ านวน 4 คน หัวหน้างานจ านวน 2 คน ครูหัวหน้าระดับชั้น จ านวน 6 คน                     
ครูหัวหน้าสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 22 คน 
 1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย
จ าแนกเป็น 4 ประเภท จากการศึกษาของนิคม  ทาแดง, กอบกุล  ปราบประชา และ อ านวย  เดชชัยศรี 

การจัดการแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านริมใต้  

อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  

1. การศึกษาเอกสาร 
2. การสัมภาษณ์ 

 

ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านริมใต้ 

1. สนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 

แนวทางการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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(อ้างถึงใน เบญจวรรณ  ระตา, 2551, หน้า 14-15) ได้แก่ 1) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภท
บุคคล 2) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  3) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทสื่อ 4) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่  
 1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านริมใต้ เลขที่ 3/3 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ต าบล
ริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอนิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้  
 ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านริมใต้       
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง สภาพที่ไม่พึงประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ของหัวหน้าระดับชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และต้องการทราบสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นใน 4 ด้าน คือ  
  1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมี
ผลงานได้รับการยกย่องในชุมชน เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งถือเป็นตัวอย่างต้นแบบกับบุคคลรุ่นหลัง 
สืบไปในหลายสาขาอาชีพ ด้านการเรียนการสอน มีครูต้นแบบสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการ
สอนขึ้นหลายรูปแบบ เช่น สอนให้สนุกเป็นสุขเมื่อได้สอน การสอนที่เน้นกระบวนการ การสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือนสอนเพื่อน การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา การสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 
  2 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สภาพธรรมชาติที่
มีอยู่แล้วในชุมชน ซึ่งไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น ภูเขา ป่าไม้ ล าธาร ห้วยหนอง คลอง 
บึง แม่น้ า และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นต้น 
  3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ หมายถึง  สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ใช้เป็นช่อง
ทางการสื่อสาร แยกได้ 2 ประเภท คือ (1) สื่อทางด้านกายภาพ ได้แก่ วัสดุ ลักษณะสิ่งพิมพ์                      
ฟิล์มแผ่นภาพโปร่งใส เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง แผ่น CD ชนิดเสียงและภาพ เป็นต้น อุปกรณ์
เป็นตัวช่องทางผ่านในลักษณะเครื่องฉาย เครื่องเสียงชนิดต่างๆ เป็นต้น (2) สื่อทางด้านวิชาการ ได้แก่
รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่                 
สื่อท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่นโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์บทเรียนโปรแกรม                       
โปรแกรมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดีย ประเภท E-Learning ใช้ในการประชุมสัมมนา การ
ปฏิบัติงานกลุ่มการทัศนศึกษา เป็นต้น 
  4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ หมายถึง วัตถุและอาคาร
สถานที่ ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งความรู้ด้วยตัวของมันเอง สามารถสื่อความหมายโดยล าพังตัวเอง เช่น 
สถาปัตยกรรมด้านการก่อสร้าง จิตรกรรมภาพฝาผนัง ปูชนียวัตถุทางด้านประวัติศาสตร์ชิ้นส่วนของ
ธรรมชาติที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โบราณวัตถุทางศาสนา พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
 การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริม
ใต้ภายใต้ทฤษฏี PDCA ซึ่งหมายถึง การวางแผน (PLAN) การปฏิบัติตามแผน (DO) การตรวจสอบ 
(CHECK) และการปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
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 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง สถานที่ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนบ้านริมใต้ ตลอดจนภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นสี่ประเภทคือ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล แหล่งเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม                  
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  
 ครูหัวหน้าสายชั้น หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้น ในแต่ละระดับชั้นตามที่
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 ครูหัวหน้ากลุ่มงาน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ตามที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากผู้อานวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 คณะกรรมการสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก หมายถึง โรงเรียนมีหน้าที่จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้และ
ด าเนินการ  
 โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง โรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3/3 หมู่ 1 ต าบล
ริมใต ้อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้  อําเภอแม่ริม                 
จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยได้ศึกษาจากตํารา เอกสาร ทฤษฏี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง               
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
 2.3 บริบทของโรงเรียนบ้านริมใต้ 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่ทําให้การทํางานเป็นดําเนินไปได้อย่างมีระบบและ              
มีประสิทธิภาพ องค์กรทุกองค์กรล้วนจําเป็นต้องมีระบบการบริหารจั ดการที่ดีจึงจะประสบ
ความสําเร็จเช่นเดียวกับการบริหารจัดการในโรงเรียน        
 นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์, เบญจลักษณ์  น้ําฟ้า และชัดเจน  ไทยแท้ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า
การบริหารจัดการเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สําคัญ โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการของโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียน 
 การพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียน
ให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ คุณภาพของนักเรียนตามวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนกําหนด ดังนั้น  ตัวบ่งชี้ที่
แสดงถึงการพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียนประกอบด้วย 
 1. การกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่มีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างชัดเจน 
 2. การกําหนดแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 3. การกําหนดแผนการดําเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียน สอดคล้องกับเป้าหมาย
และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
 5. การจัดทํารายงานประจําปีเพื่อรายงานผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางการประกัน
คุณภาพจากภายนอก 
 ศาสตราจารย์ Peter. F Druck (อ้างใน สุภาพรรณ  ไกรฤกษ์, 2548, หน้า 20) กล่าวว่า 
การบริหารคือการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่  คน เงิน                    
วัสดุสิ่งของ เป็นกลไกในการปฏิบัติงาน 
 Carroll and Gillen (อ้างใน ปราณี  บุญเกลี้ยง, 2555, หน้า 14) ได้กล่าวว่าการบริหาร
จัดการเป็นกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร
จัดการที่สําคัญ คือการวางแผนการจัดองค์การ กําหนด และการควบคุม 
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 สํานักงานวางแผนและพัฒนา (อ้างใน สกลวัฒน์  เศวตรัตนกุล, 2552, หน้า 22) ได้ให้
ความหมายของการบริหารจัดการว่า การบริหารจัดการหมายถึงการปฏิบัติการตามหน้าที่บริหารของ
หน่วยงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยอาศัย
ภาวะผู้นําที่จะเพ่ิมสมรรถภาพ ความสามารถและรวมน้ําใจของบุคลากรในองค์กรให้สามารถทํางาน
เป็นทีม มีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้และพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ไพบูลย์  ช่างเรียน (อ้างใน ทศพร  ปริกเพ็ชร, 2552, หน้า 11) กล่าวว่าการบริหาร 
หมายถึง ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งวัตถุและคนมา
ดําเนินการเพือ่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ทองหล่อ  เดชไทย (อ้างใน ทศพร  ปริกเพ็ชร, 2552, หน้า 12) กล่าวว่าการบริหาร 
หมายถึงการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทําให้
งานดําเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล 
 ชวาร์ส (อ้างใน ประทิน  อุ่นถา, 2551, หน้า 7) ให้ความหมายการบริหารว่าเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ ในด้านการบริหารที่เป็นศาสตร์ (Scientific management) จะเป็นเรื่องของการใช้ความรู้
ที่ได้รับ การพิสูจน์และจัดระเบียบแล้วในการจัดการต่อกิจกรรมขององค์การอย่างมีแบบแผน เช่น ใน
เรื่องของการวิเคราะห์  วิธีการทางสถิติ  การใช้เหตุผล ด้านการบริหารที่ เป็นศิลป์ (Artistic 
management) เป็นเรื่องของการใช้ความรู้สึก ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ การบริหารทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลป์มีความจําเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้              
ซึ่งการเลือกใช้จะใช้ด้านไหนนั้นขึ้นอยู่กับความจําเป็นและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  
 คาร์ลิสเล่ (อ้างใน ประทิน  อุ่นถา, 2551, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารเป็น          
เรื่องของการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้                    
การบริหารจะเป็นเรื่องของกระบวนการผสมผสานหรือการประสานงานเพ่ือดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากความหมายของคาร์ลิสเล่  
สรุปได้ว่า 
 1. การบริหารเป็นกระบวนการ 
 2. การบริหารเป็นเรื่องขององค์การเกี่ยวข้องกับคน 
 3. การบริหารที่มีประสิทธิผลทําให้ได้ผลรับที่ต้องการและมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
 4. การบริหารที่มีประสิทธิภาพทําให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
 5. การบริหารทําให้มุ่งเน้นลงไปที่กิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (อ้างใน เสมอจิต  ชูหอยทอง, 2554, หน้า 18-19) กล่าวไววา       
การบริหารจัดการ (Management Administration) การบริหารการพัฒนา (Development 
Administration) แม้กระทั่ งการบริ หารการบริการ  (Service Administration) แต่ ละคํ ามี
ความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 สวน คือ 
 1. ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นํามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
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 2. มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือการคิด (Thinking) หรือ                 
การวางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) 
 3. มีจุดหมายปลายทางคือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับส่วนที่แตกต่างกันคือ แต่ละ
คํามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่อง การนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้า
มาใช้ในการบริหารราชการเช่น การมุ่งหวังผลกําไร การแข่งขันความรวดเร็ว การตลาดการ
ประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอนและการลดพิธีการเป็นต้น ในขณะที่การ
บริหารการพัฒนาให้ความสําคัญเรื่อง การบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบายแผนงาน โครงการ 
(Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการ 
เน้นเรื่องการอํานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สรุปได้ว่า การบริหารจัดการคือ                      
การดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการทํางานจากหลายๆ ส่วนด้วยกัน มีการวางแผน             
การจัดการเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการและต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น คน วัสดุ สิ่งของ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 
 2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
     1) ทฤษฏี P D C A 
  ทฤษฎี P D C A เป็นวงจรกระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพทําให้งานสําเร็จ
ลุล่วงได้โดยง่ายและเป็นระบบระเบียบ  
  Deming (อ้างใน อรรถพล  เชาวน์ประยูร, 2549, หน้า 35-36) เป็นนักวิชาการด้าน
คุณภาพได้เสนอแนวคิดด้านคุณภาพท่ีสําคัญเกี่ยวกับวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ดังนี้ 
  วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือในบางครั้งเรียกว่า วงล้อเดมมิ่ง (Deming Wheel) 
หรือ วงจร P D C A (Plan-Do-Check-Act Cycle) ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
  การวางแผน (Plan) ขั้นตอนแรกเป็นการวางแผน ซึ่ งประกอบด้วยการศึกษา
กระบวนการหรือปัญหาต่างๆ การระบุปัญหาและการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา เช่น การกําหนด
เป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพและวิธีการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ฯลฯ 
  การนําแผนไปทดลองปฏิบัติ (Do) ขั้นตอนนี้เป็นการนําแผนซึ่งกําหนดไว้ในขั้นตอนแรก
ไปทดลองปฏิบัติและวัดผลที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงแผนและวิธี
ปฏิบัติ ตลอดจนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ 
  การตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนนี้เดิมใช้คําว่าตรวจสอบ (Check) แต่ใน ค.ศ. 1990 
เดมมิ่งได้เปลี่ยนมาใช้คําว่าศึกษา (Study) แทน เนื่องจากต้องการเน้นว่าเป็นการวิเคราะห์แผนที่
กําหนดไว้ทั้งหมดมากกว่า เป็นการตรวจสอบแบบธรรมดา โดยเป็นการวิเคราะห์แผนที่นําไปทดลอง
ปฏิบัติว่าประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง
และควรจะแก้ไขอย่างไร 
  การปฏิบัติ (Act) ขั้นตอนนี้เป็นการนําแผนซึ่งผ่านการทดสอบและแก้ไขแล้วไปปฏิบัติ
เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นลงและมีการประเมินผลของการนําไปปฏิบัติ
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จนเป็นที่พอใจ หลังจากนั้นจะมีการกลับไปยังขั้นตอนแรกของวงจรเพ่ือระบุปัญหาใหม่และกําหนด
แผนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป การปฏิบัติเช่นนี้สามารถทําให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  ถวัลย์  มาศจรัส (2546) ได้ให้นิยามและความหมายของ ทฤษฎีไว้ว่า เป็นวงจรการ
บริหารที่เป็นทั้งปรัชญา นวัตกรรมและเป็นต้นธารภูมิปัญญาหรือเป็นศาสตร์ใหญ่ของวงจรการบริหาร             
ในปัจจุบันทั้งนี้เพราะเครื่องมือการบริหารที่มีนับร้อย พัน หรือหมื่นรูปแบบนั้นล้วนแต่มีแกนร่วมที่
สําคัญบนพื้นฐานเดียวกัน นั่นคือวงจรการบริหารแบบ P D C A 
  ศุภชัย  อาชีวระงับโรค (อ้างถึงใน นัยน์ปพร  ดวงแก้ว, 2550, หน้า 8) ได้สรุปวงจร              
การบริหารแบบ P D C A ไว้ดังนี้ 
  ขั้นตอนการวางแผน (Plan) คือ การกําหนดกรอบหรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานว่าจําเป็นต้องใช้ข้อมู ลใด ระบุ
วิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วกําหนดทางเลือกในการปรับปรุง  ช่วยให้
สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในด้านแรงงาน 
วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางานเงินและเวลา 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่กําหนดไว้
ในแผนโดยตรวจสอบระหว่างที่ปฏิบัติงานด้วยว่าดําเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้หรือไม่พร้อมกับแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) คือ การประเมินผลที่ ได้รับจากการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงว่าบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะ
เป็นประโยชน์ต่อการทํางานขั้นตอนถัดไป ถ้าผลการดําเนินงานแตกต่างกับเป้าหมายมาก แสดงว่ามี
ความผิดปกติเกิดข้ึนจะต้องกลับไปหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 
  ขั้นตอนการดําเนินการให้เหมาะสม (Action) เป็นขั้นตอนการพิจารณาผลที่ได้จากการ
ตรวจสอบว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนหรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ให้นําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําเป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการปรับปรุงให้ดียิ่งๆ 
ขึ้นไป หากผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และ
พิจารณาว่าควรจะดําเนินการแก้ไขอย่างไรดี อาทิ มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้หรือต้องใช้
ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิม 
  ซึ่งทฤษฎี P D C A สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาและใช้
แหล่งเรียนรู้สําหรับสถานศึกษา (บทบาทสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ , พันธ์ประภา             
พูนสิน, ออนไลน์ 15 กรกฎาคม 2556) ได้ดังนี้ 
  การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา 
  การพัฒนาแหล่ ง เรี ยนรู้  เป็นงานที่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ดํ า เนินการอยู่ แล้ ว                
ภาพความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้   
ด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมีหลายช่องทางเพียงแต่การดําเนินการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ ยังเป็นไปโดยไม่เป็นระบบและกระบวนการที่ชัดเจนแหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ถูกใช้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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  แหล่งการเรียนรู้ที่ เป็นธรรมชาติก็ถูกละเลยไม่ ได้ เข้า ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์                      
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้นําการดําเนินการ สู่ความสําเร็จโดยกําหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน                 
ซึ่งอาจบริหารจัดการได้ดังนี้ 
  1. ขั้นวางแผน (Plan) 
   1.1 กําหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  สถานศึกษากําหนดนโยบายการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยทําความเข้าใจนโยบายตามแผนหลัก หลักสูตร รวมทั้งแนวดําเนินการของ
สถานศึกษาในฝันเพ่ือกําหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้โดยให้คณะครูมีส่วนร่วมใน
การกําหนด   
   1.2 จัดตั้งคณะกรรมการสํารวจแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์สภาพความพร้อมใน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนซึ่งอาจประกอบด้วย 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
- หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ผู้เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 

   1.3 จัดทําแผนงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ คณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มี
บทบาทหน้าที่สําคัญที่จะเป็นผู้สํารวจ วิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมข้อมูลแล้วจัดทําแผนพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ให้สามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสม 
   1.4 สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของสถานศึกษาและชุมชน สถานศึกษาดําเนินการ
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกๆ ฝ่ายในสถานศึกษาและบุคลากรอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือสร้างความตระหนักและเห็น
ความสําคัญมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ 
   1.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและใช้
แหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน เกิดความร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือเพ่ือให้แหล่งการ
เรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
  2. ขั้นการด าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (DO) 
             สถานศึกษาอาจมีแนวทางการสร้าง พัฒนา ใช้แหล่งเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
 2.1 จัดตั้ งคณะผู้รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้  ซึ่ งอาจประกอบด้วยบุคลากร 
ประกอบด้วยบุคคลเหล่านี้ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน
ห้องสมุด และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าทีร่ับผิดชอบการดําเนินการสร้างและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ตามความพร้อมที่ได้ดําเนินการสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในสถานศึกษา
และชุมชนกําหนดแหล่งเรียนรู้และจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับแหล่งการเรียนรู้ 
 2.2 สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ดําเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ตามสารสนเทศท่ีมีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพ จัดระบบการใช้ สําหรับผู้เรียน และผู้สนใจ  
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2.3 ผู้เรียนและผู้สนใจได้ใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีการรวบรวม
ข้อมูลการใช้ เพ่ือเป็นข้อมูลกําหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป 
 3. ขั้นตรวจสอบ ทบทวน ก ากับติดตาม (CHECK) 

สถานศึกษากําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและประเมินการพัฒนาและใช้
แหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดําเนินการ มี
การประเมินทบทวนปรับปรุง กระบวนการดําเนินการ ให้เกิดการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ตาม
แผนหลักและแนวดําเนินการของสถานศึกษาในฝันที่สถานศึกษากําหนดไว้ ตามบริบทของสถานศึกษา
เอง มีการกําหนดวิธีการและเครื่องมือประเมินผลการดําเนินการ การสร้าง การพัฒนาและใช้แหล่ง
การเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน 

4. ขั้นสรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (ACTION) 
การสรุปรายงานการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  ควรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่ม

ดําเนินการ ระหว่างดําเนินการและเสร็จสิ้นการดําเนินการ เพ่ือสรุปเป็นรายงานนําเสนอให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการใช้แหล่งการเรียนรู้ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดต่อไป การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2542 เพราะเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิด
เป็น ทําเป็น รักการอ่าน การเขียนและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถจดจําองค์ความรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอดไป ดังนั้น สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องให้ความสําคัญในการจัดให้
มีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งใน
สถานศึกษาและในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ทฤษฏีองค์การดั้งเดิม 
  ทฤษฎีองค์การดั้งเดิม (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2551) ได้ เริ่มต้นมาตอนต้นของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20 การบริหารในยุคแรกนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ การจัดการตามหลัก
วิทยาศาสตร์  (Scientific Management)  และการจัดการทางการบริ หาร  (Administrative 
Management) ตามประวัติศาสตร์จะเห็นว่าการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ เน้นการจัดการงาน
และผู้ทํางาน ส่วนการจัดการทางการบริหารเน้นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดโครงสร้างขององค์การ
ทั้งหมดที่ควรเป็นอย่างไร ในการจัดการหรือการบริหารงานกับผู้ทํางาน คือ ทฤษฎีการบริหารตาม
หลักวิทยาศาสตร์ของ เทเลอร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ทฤษฏีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ด้านแรกของทฤษฎีองค์การดั้งเดิมคือ 
การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์  (Scientific Management) เฟรเดอริค วินสโลว์  เทเลอร์ 
(Frederick Winslow Taylor) ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ 
(The Father of Scientific Management) ซึ่งในอดีตการบริหารหรือการจัดการได้อาศัยสามัญ
สํานึกและประสบการณ์เท่านั้น ไม่มีใครสนใจศึกษาการบริหารหรือการจัดการอย่างเป็นระบบเลย 
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จนกระทั่งเทเลอร์ ซึ่งเป็นวิศวกรโรงงานเหล็กกล้าได้พยายามเปลี่ยนทัศนะนั้นในหนังสือ หลักการ
จัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Principles of Scientific Management) ซึ่งตีพิมพ์ ค.ศ. 1911 สรุป
แนวคิดไว้ว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการ (Manager) ควรศึกษางานตามหลักวิทยาศาสตร์เพ่ือหาวิธีที่ดีที่สุด 
(One Best Way) ในการทํางานแล้วฝึกผู้ทํางานให้ปฏิบัติได้ตามนั้น ในฐานะเป็นวิศวกร เทเลอร์ได้
พยายามติดตามแนวคิดนี้ว่า จากการวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างรอบคอบ ประสิทธิภาพของ
งานสามารถปรับปรุงได้อย่างแน่นอน การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์ สรุปออกมาเป็น
หลักการสําคัญและเก่ียวข้องได้ 4 ประการดังต่อไปนี้ 

1.1 หลักการวิเคราะห์งานตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Job Analysis)               
จากการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวัดอย่างรอบคอบ ฝ่ายจัดการกําหนดวิธีที่ดีที่สุด               
(One Best Way) ของการปฏิบัติในแต่ละงานไว้แล้วฝึกผู้ทํางานให้ทําได้ตามนั้น การวิเคราะห์เช่นนี้              
แทนวิธีการแบบลองผิดลองถูกหรือตามบุญตามกรรม 

1.2 หลักการคัดเลือกบุคลากร (Selection of Personnel) เมื่อวิเคราะห์แต่ละ
งานแล้วหลักต่อไปจะต้องคัดเลือกผู้มาปฏิบัติงานหรือผู้ทํางานตามหลักวิทยาศาสตร์ แล้วฝึกอบรม 
สอนและพัฒนาผู้ทํางานเหล่านี้ ในอดีตคนทํางานเป็นผู้เลือกงานของตนเองและฝึกตนเอง 

1.3 หลักการความร่วมมือของฝ่ายการจัดการ (Management Cooperation)             
ฝ่ายการผู้จัดการ (Management) ควรร่วมมือกับผู้ทํางานเพ่ือให้มั่นใจว่างานทั้งหมดที่กําลังทําอยู่
เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้ว และมีมาตรฐานและวิธีการตามที่กําหนดไว้ของฝ่าย
การจัดการ 

1.4 หลักการแบ่งงานกันทําระหว่างผู้จัดการกับผู้ทํางาน (Division of Work 
Between Managers and Work) เทเลอร์ยอมรับในการแบ่งงานกันทํา (Division of Work)                 
โดยมีการแบ่งงานระหว่างผู้จัดการและผู้ทํางาน เพื่อให้ผู้จัดการรับผิดชอบการวางแผนและการเตรียม
งานและรับผิดชอบการควบคุมดูแล ส่วนผู้ทํางานมีหน้าที่ปฏิบัติงานของตนในอดีตงานเกือบทั้งหมด
และความรับผิดชอบส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ทํางาน 

หลักการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ประการนี้ สร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผลผลิตของ
ผู้ทํางานมากที่สุด ในระหว่างที่เทเลอร์เป็นผู้ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกล้าแห่งหนึ่ง ดังนั้นเท
เลอร์ จึงรู้สึกว่าการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การศึกษาเรื่องเวลาทํางาน (Time Study) 
เพ่ือกําหนดเป็นมาตรฐานเอาไว้  การแยกหน้าที่ของฝ่ ายการจัดการออกจากฝ่ายผู้ทํางาน 
(Separation of Managerial and Worker Duties) และระบบการให้ค่าตอบแทนคงแก้ปัญหาได้  
ดังนั้น แทนที่จะอาศัยประสบการณ์ที่เคยทํามาหรือสามัญสํานึก เทเลอร์ได้ให้ข้อเสนอแนะเฉพาะแก่
ผู้จัดการเพ่ือปรับปรุงการจัดการฝ่ายการผลิตโดยอาศัยการวิจัยและการทดลองที่พิสูจน์มาแล้ว 

2. ทฤษฎีการจัดการทางการบริหาร ด้านที่สองของทฤษฎีองค์การดั้งเดิม คือ                
การจัดการทางการบริหาร (Administrative Management) การจัดการทางการบริหารเน้นการ
จัดการทั่วทั้งองค์การ (Management of an Entire Organization) ผู้บุกเบิกสําคัญของทฤษฎีการ
จัดการทางการบริหารหรือทฤษฎีองค์การ (Organizational Theory) นี้ได้แก่ อองรี ฟาโยล, ลูเธอร์ 
กิวลิค และมักซ์ เวเบอร์ ดังต่อไปนี้ 
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2.1 ทฤษฏีองค์การของฟาโยล์ ฟาโยล เป็นวิศกรและนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส
และได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งทฤษฎีองค์การ (The Father of Organizational Theory)”      
ฟาโยลเป็นผู้จัดการบริษัทเหมืองถ่านหินใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ได้ให้หลักการเกี่ยวกับหน้าที่
ของผู้จัดการและหลักการของการจัดองค์การจากประสบการณ์ของตนเองไว้ ดังนี้ 

2.1.1 หน้าที่พื้นฐานการจัดการพื้นฐานในการจัดการ (Basic Management 
Functions) ฟาโยล เห็นว่าผู้จัดการทุกคนมีหน้าที่สําคัญอยู่ในองค์การ 5 ประการคือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุม (Controlling) 

2.1.2 หลักการของการจัดองค์การ นอกจากกําหนดหน้าที่พ้ืนฐานของการ
จัดการแล้ว ฟาโยล ได้กําหนดหลักการสําหรับการจัดการองค์การ (Management of Organization)                 
ไว้ 14 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. การแบ่งงานกันทํา (Division of Work) ความมุ่งหมายของการแบ่ง
งานกันทํา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของงานโดยลดการสูญเปล่า เพ่ิมผลผลิตและทําให้การฝึกอบรม
ง่ายขึ้น 

2. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
อํานาจหน้าที่ คือ สิทธิ (Right) ในการออกคําสั่งและอํานาจ (Power) ในการทําให้ผู้อ่ืนเชื่อฟัง ส่วน
ความรับผิดชอบ ซึ่งไปตามอํานาจหน้าที่เป็นความจําเป็นที่ต้องทํางานตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้
สําเร็จ 

3. วินัย (Discipline) หมายถึง การเคารพในกฎระเบียบ ที่ควบคุม
องค์การข้อตกลงระหว่างองค์การกับผู้ทํางานต้องมีความชัดเจนและสภาวะของวินัยในกลุ่มใดใน
องค์การ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาวะผู้นํา 

4. เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command) ผู้ทํางานควร
ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา (Superior) แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ถ้ายึดหลักการข้อนี้จะเลี่ยงปัญหา
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่และวินัย 

5. เอกภาพของทิศทาง (Unity of Direction) กิจกรรมคล้ายคลึงกัน ที่
มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันควรจัดกลุ่มให้อยู่ภายใต้ผู้จัดการคนเดียว 

6. ความสนใจส่วนตัวเป็นรอง (Subordination of Individual Interest) 
ความสนใจของแต่ละคนและกลุ่มคนภายในองค์การควรมาทีหลังความสนใจขององค์การโดยรวม 

7. การให้ค่าตอบแทน (Remuneration) การให้ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน 
หรือค่าชดใช้ต่างๆ ควรยุติธรรมและเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ทํางานและฝ่ายองค์การ 

8. การรวมอํานาจ (Centralization) ผู้จัดการควรรักษาไว้ซึ่งความ
รับผิดชอบขั้นสุดท้าย (Final Responsibility) แต่ควรให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอํานาจหน้าที่พอปฏิบัติ
ภารกิจได้สําเร็จระดับที่เหมาะสมของการรวมอํานาจย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ปริมาณที่
เหมาะสมของการรวมอํานาจที่จะใช้ในแต่ละกรณีเป็นที่สงสัยเสมอ 
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9. สายบังคับบัญชา (Scalar Chain) คือสายของหัวหน้า (Supervisors) 
นับตั้งแต่ตําแหน่งผู้มีอํานาจสูงสุดจนถึงตําแหน่งล่างสุด สายการบังคับบัญชาจะต้องชัดเจนและถือ
เป็นแนวปฏิบัติตลอดเวลา 

10. ระเบียบ (Order) ทรัพยากรที่ เป็นบุคคลและสิ่งของควรมีการ
ประสานกันและอยู่ถูกกาลเทศะหรืออยู่ถูกท่ีในเวลาที่เหมาะสม 

11. ความยุติธรรม (Equity) ความต้องการความยุติธรรมและการปฏิบัติ
เทา่เทียมกันผู้จัดการต้องคํานึงถึงเสมอเมื่อจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ทํางาน 

12. ความมั่นคงของบุคลากร (Stability of Personnel) องค์การที่
ประสบความสําเร็จต้องมีกองปฏิบัติงาน (Workforce) ที่มั่นคง การปฏิบัติของฝ่ายการจัดการควร
ส่งเสริมปณิธานการทํางานระยะยาวให้กับองค์การ 

13. การริเริ่ม (Initiative) ฝ่ายการจัดการควรส่งเสริมให้ผู้ทํางานพัฒนา
และดําเนินแผนการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) ผู้จัดการควรส่งเสริมและรักษา
ทีมงาน น้ําใจหมู่พวกและความรู้สึกเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวระหว่างผู้ทํางานทั้งหมด 
หลักการจัดการกับองค์การของ ฟาโยล เน้นการบังคับบัญชา การจัดสรรอํานาจหน้าที่ ระเบียบ 
ประสิทธิภาพ ความยุติธรรมและความมั่นคงและถือว่าการจัดการเป็นกระบวนการต่อเนื่องและต้อง
ทําอยู่ตลอดไป 

2.2 ทฤษฎีหน้าที่การบริหารของกิวลิค กิวลิคเป็นนักทฤษฎีแบบเก่าอีกคนหนึ่งซึ่ง
ได้หลอมรวมหน้าที่การจัดการพ้ืนฐานทั้ง 5 ประการของฟาโยล ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ ใน
คณะกรรมการการบริหารงานของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีแฟลงคลิน ดี รูสเวลท์ ของสหรัฐอเมริกา 
กิวลิคเห็นว่าหน้าที่ของการจัดการมีอยู่ 7 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การจัดอัตรากําลัง (Staffing) การชี้นํา (Directing) การประสานงาน (Coordination) 
การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งเขียนเป็นคําย่อได้ว่า POSDCORB 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.2.1 การวางแผน (Planning หรือ P) เกี่ยวกับการพัฒนาเค้าโครงย่อของ
สิ่งที่ต้องทําและวิธีการทําสิ่งนั้นๆให้สําเร็จ กิจกรรมการวางแผน พยายามทํานายการกระทําและ
ทิศทางขององค์การในอนาคต 

2.2.2 การจัดองค์การ (Organizing หรือ O) เป็นการกําหนดโครงสร้างของ
อํานาจหน้าที่ในการจัดให้คํานิยมและประสานงานหน่วยงานย่อยต่างๆเพ่ือนําแผนไปปฏิบัติ 

2.2.3 การจัดอัตรากําลัง (Staffing หรือ S) เกี่ยวกับหน้าที่การคัดเลือก
บุคคลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรทั้งหมดและการทํานุบํารุงสภาพการทํางานให้เอ้ืออํานวย 

2.2.4 การชี้นํา (Directing หรือ D) ได้แก่ ภารกิจที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับการตัดสินใจการสื่อสารและการนําการตัดสินใจไปปฏิบัติและการประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเหมาะสม 

2.2.5 การประสานงาน (Coordinating หรือ C) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและ
ความพยายามต่างๆที่จําเป็นสําหรับผูกพันองค์การไว้ด้วยกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
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2.2.6 การรายงาน (Reporting หรือ R) ชี้แจงความก้าวหน้าโดยการบันทึก 
การวิจัยและการตรวจสอบยืนยันว่าสิ่งต่างๆ เกดิขึ้นตามแผน กระทําการแก้ไขเมื่อจําเป็นและแจ้งให้ผู้
ซึ่งหัวหน้าระดับสูงรับผิดชอบทราบ 

2.2.7 การงบประมาณ (Budgeting หรือ B) เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการทํางบประมาณ ได้แก่ การวางแผน การเงิน การจัดทําบัญชีและการควบคุมการใช้
จ่ายเงิน 

2.3 ทฤษฏีระบบราชการของเวเบอร์ ผู้มีส่วนสําคัญกับทฤษฎีองค์การแบบเก่าอีก
คนหนึ่งคือ มักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเกี่ยวกับระบบ
ราชการ (Bureaucracy) ในตอนแรกๆ แนวคิดของเวเบอร์ไม่เป็นที่ยอมรับจนกระทั่งเวเบอร์เสียชีวิต
ไปแล้วจึงมีผู้เลื่อมใส 

เวเบอร์มีแนวคิดว่าระบบราชการที่ดี (Well-run Bureaucracies) เป็นรูปแบบ
ขององค์การที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ข้าราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการฝึกอบรมมา
อย่างดี ซึ่งแต่ละทักษะเป็นส่วนเฉพาะ เครื่องมือสําคัญของระบบราชการต้องไม่ถือเป็นเรื่องส่วน
ตัวอย่างมาก ซึ่งทําให้องค์ประกอบทางอารมณ์และทางส่วนตัวที่ขาดเหตุผลเหลือน้อยที่สุดและทําให้
บุคลากรในระบบราชการทํางานอย่างอิสระ โดยปราศจากแรงเสียดทานหรือมีความสับสนน้อยที่สุด  
ถ้าเป็นเช่นนี้องค์การสามารถให้บริการแบบผู้เชี่ยวชาญ ไม่แบ่งเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยและให้ความ
ลําเอียงแก่ลูกค้าขององค์การ  ระบบราชการในอุดมคติ (Ideal Bureaucracy) 

หลักการจัดการ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1. การแบ่งงาน (Division of Labour) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญตามหน้าที่ 

(Functional Specialization) 
2. อํานาจหน้าที่ลดหลั่นชัดเจน (Well-Defined Hierarchy of Authority)            

เป็นการแบ่งอํานาจหน้าที่ตามสายงานให้ชัดเจนจากระดับบนถึงระดับล่าง 
3. ระบบเกี่ยวกับกฎระเบียบ (System of Rules) ซึ่งครอบคลุมสิทธิและหน้าที่

ของผู้ทํางานทุกคน 
4. ระบบวิธีดําเนินงาน (System of Procedures) มีวิธีดําเนินงานในการจัดการ

กับสถานการณ์ทํางานอย่างเป็นระบบ 
5. การไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัว ( Impersonality) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล             

ในองค์การต้องไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องขององค์การเท่านั้น 
6. การคัดเลือกและการเลื่อนตําแหน่งตามความสามารถทางวิชาการ 

(Selection and Promotion Based on Technical Competence) เลือกบรรจุบุคลากรตาม
ความรู้ความสามารถและเลื่อนตําแหน่งตามความรู้ความสามารถเช่นเดียวกัน 

ทั้งหลักการจัดการกับองค์การ 14 ประการของฟาโยลและระบบราชการในอุดมคติของ   
เวเบอร์ได้ปูพ้ืนฐานสําคัญสําหรับทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ อย่างไรก็ดีทฤษฎีองค์การแบบเก่ าและ
หลักการที่ให้มายังมีข้อวิจารณ์อยู่มาก ลักษณะสําคัญของการจัดการแบบเก่า คือ การเน้น
ประสิทธิภาพ (Efficiency) นักทฤษฎีองค์การแบบเก่าเห็นว่า งานทําและองค์การที่สร้างขึ้นมาอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความสําคัญยิ่ง แต่ไม่สนใจหรือคํานึงถึงองค์ประกอบทางสังคมและจิตวิทยาในการ
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ทํางานเลย ดังนั้นนักวิจารณ์จึงอ้างว่าเมื่อผู้จัดการละเลยองค์ประกอบด้านสังคมและด้านจิตวิทยาของ
ผู้ทํางานองค์การ จึงไม่ได้ให้สิ่งจูงใจแก่ผู้ทํางานอย่างเพียงพอนักทฤษฎีแบบเก่าถือ ว่าสิ่งตอบแทนเป็น
เงินเป็นเครื่องประกันแรงจูงใจของผู้ทํางานเองอยู่แล้ว 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สรุปได้ว่า ทฤษฏีในการบริหาร
จัดการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทํางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยมีปัจจัยต่างๆ                  
คือการวางแผนการจัดการ การจัดสรรอัตรากําลังคน การตอบแทน เป็นต้น ซึ่งแต่ละทฤษฏีมีข้อดีและ
ข้อเสียที่แตกต่างกัน ในการจัดการแบบเก่าจะเน้นที่ประสิทธิภาพแต่ไม่คํานึงถึงองค์ประกอบทาง
สังคมและจิตวิทยาในการทํางานเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการที่ดีควรจะคํานึงถึงองค์กอบทางสังคม
และจิตวิทยาด้วย 
 
2.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ 

2.2.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
การศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นการศึกษาท่ีเปิดกว้างและหลากหลายผู้เรียนสามารถเรียน

และศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะขวนขวายหาความรู้เกิดการพัฒนาทักษะในด้านอารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาทําให้สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน เทวิน  ธรรมลังกา, 2555, หน้า 6) ได้ให้
ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่าเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุน
ส่งเสริม ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (อ้างใน ศรีวรรณ  ทะสี, 2554, หน้า 8) ให้คํา
นิยามว่าแหล่งเรียนรู้คือ “แหล่ง” หรือ “ที่รวม” อันอาจเป็นสถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วย
ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่าง
จากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอน มีระยะเวลาเรียนยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ
และความพร้อมของผู้เรียน มีการประเมินและการวัดผลการเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ สร้างขึ้นให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลในชั้น
เรียนหรือห้องเรียนนั้น 

สรรค์  วรอินทร์ และทิพวัลย์  คําคง (2545, หน้า 14) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการใช้
แหล่งเรียนรู้ไว้ว่า เป็นการใช้แหล่งภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น วัด ภูเขา สวนสัตว์  
อุทยาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุด แหล่งน้ํา โบราณสถาน เป็นต้น  เป็นแหล่งการเรียนรู้ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ได้โดยตรงด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผู้เรียนจะได้ศึกษาสภาพจริงของ   
สิ่งต่างๆที่อยู่ในชุมชน อาทิ พืชพันธุ์ไม้ พืชสมุนไพร ลักษณะของดิน หิน แร่ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ที่
สร้างข้ึนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม สามารถใช้แหล่งเรียนรู้เหล่านี้มาหล่อหลอมคนในชุมชนท้องถิ่นให้
มีความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งต่างๆในชุมชน เป็นการสร้างเจตคติ ค่านิยม ความภาคภูมิใจและอุดมการณ์
ให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชน     
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ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ และดารณี  คําวัจนัง (อ้างถึงใน เอกพงษ์  อวดมูล, 2553, หน้า 5)              
ได้อธิบายความหมายของแหล่งเรียนรู้ หมายถึง สภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งที่จะให้ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติหรือได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างกลุ่มเพ่ือน ระหว่างครูกับผู้เรียน ระหว่างวิทยากรประจําแหล่งเรียนรู้กับครูและผู้เรียน รวมทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ผู้เรียนอาจอาศัยการสืบค้นของตนเองเพ่ือแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

ณัฏฐวี  นามบุรี (อ้างใน ฐานิตย์  สุพรหม, 2549, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของแหล่ง
เรียนรู้  คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่  ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน                 
การก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ศูนย์รวมความรู้ ข่าวสารและข้อมูล 
แหล่งเรียนรู้จะมีลักษณะการเรียนรู้ที่ยืดหยุด โดยการให้ศึกษาเองตามอัธยาศัยหรือบางแห่งอาจมี
วิทยากรผู้มีความรู้คอยให้คําแนะนํา มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้ได้ตลอดเวลา โดยแหล่งเรียนรู้มีความสําคัญคือการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
โดยตรงและสามารถเรียนได้ตามความถนัดของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นและ            
เกิดแรงเสริมในการเรียนรู้อีกด้วย 

2.2.2 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่ที่สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างหลากหลาย           

ซึ่งแหล่งเรียนรู้ก็มีมากมายหลายประเภท จําแนกได้ตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้โดยมีผู้จําแนก
ประเภทของแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

กรมวิชาการ (อ้างใน ปรีชา  มีแจ้, 2551, หน้า 45-46) ได้แบ่งแหล่งเรียนรู้ออกเป็น             
2 ประเภทคือ  

1. แหล่งเรียนรู ในโรงเรียน ได แก ห องสมุด ห องหมวดวิชา ห องคอมพิวเตอร์                    
หองอินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์สื่อการเรียนการสอน                  
สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนังสือ สวนธรรมะ ฯลฯ 

2. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ไดแก่ หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา วัด ครอบครัว ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ 

รัชนีกร  ทองสุขดี (อ้างถึงใน อรรถพล  เชาวน์ประยูร, 2549, หน้า 9-10) ได้จําแนก
ประเภทของแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 6 ประเภทคือ 

1. ทรัพยากรบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีอยู่ให้ผู้สนใจต้องการเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลที่มีทักษะความสามารถใน
สาขาอาชีพต่างๆ เช่น ช่างฝีมือ ช่างทอง ช่างไม้ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆอาทิ ศิลปินทุก
แขนง นักกฎหมาย นักหนังสือพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีอาวุโสมีประสบการณ์มามาก 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์แก่
มนุษย์ ได้แก่ ดิน น้ํา อากาศ ป่าไม้ สัตว์ พืชและแร่ธาตุ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ล้วนแต่
เป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ ท้องถิ่นใดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ท้องถิ่นนั้น



19 

จะเป็นดินแดนแห่งความมั่นคง แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ        
วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนพฤกษาศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
เฉพาะตัวตามเขตภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ มีคุณค่าในการศึกษาค้นคว้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์  
ประวัติศาสตร์และอารยธรรม  

3. ทรัพยากรวัตถุและสถานที่ หมายถึงอาคาร สิ่งก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่
ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้มาให้ได้ซึ่งคําตอบหรือสิ่งที่ต้องการ เช่น โรงทําน้ํา ประปา                  
ที่ว่าการอําเภอ โรงพยาบาลและสิ่งต่างๆ 

4. ทรัพยากรประเภทสื่อ หมายถึง บุคคลหรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนําให้รู้จักกัน     
ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ทักษะและเจตคติ ด้วยการส่งผ่านทางประสาท
สัมผัสทั้ง 5 แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อทําให้กระบวนการเรียนรู้ของมนุษยชาติสามารถดําเนินไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ที่สําคัญที่สุดคือสามารถกระจายความรู้ไปสู่ทุกๆ พ้ืนโลกอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง ทรัพยากรประเภทสื่อสามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะคือ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

5. ทรัพยากรประเภทเทคนิค หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่มนุษย์ทําการปรับปรุง อาทิ โรงงานที่ทันสมัย 
ระบบการสื่อสารคมนาคม ศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรือระบบใหม่ๆ ที่นําเข้ามาใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ 
ซ่ึงช่วยให้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ท้ังด้านความคิดและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 

6. ทรัพยากรประเภทกิจกรรม หมายถึง การปฏิบัติทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
การปฏิบัติงานของหน่วยราชการตลอดจนความเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาสภาพ
ต่างๆ ในท้องถิ่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม 
อาท ิการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและการรณรงค์
ความปลอดภัยของเด็กและสตรีในท้องถิ่น เป็นต้น 

นิคม  ทาแดง, กอบกุล  ปราบประชา และอํานวย  เดชชัยศรี (อ้างถึงใน เบญจวรรณ              
ระตา, 2551, หน้า 14-15) ได้จําแนกประเภทของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ 

1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม มี
ผลงานได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งถือเป็นตัวอย่างต้นแบบกับบุคคลรุ่นหลังสืบไปใน
หลายสาขาอาชีพ ตัวอย่างเช่น แม่กิมลั้ง แม่กิมเนีย ที่มีความถนัดทางด้านปรุงแต่งขนมหม้อแกงเมือง
เพชร โกฮับเจ้าเก่า ผู้บุกเบิกก๋วยเตี๋ยวเรือคลองรังสิตจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศด้านการเรียนการสอน มี
ครูต้นแบบสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการสอนขึ้นหลายรูปแบบ เช่น สอนให้สนุกเป็นสุขเมื่อได้
สอน การสอนที่เน้นกระบวนการ การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือนสอนเพ่ือน การสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษา การสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 

2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สภาพธรรมชาติที่มีอยู่
แล้วในโลกและอวกาศ ซึ่งไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น ภูเขา ป่าไม้ ลําธาร ห้วยหนอง 
คลอง บึง แม่น้ํา และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นต้น เนื่องด้วยปัจจุบันมีการนําธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาใช้ประโยชน์อย่างมากจนเหลือจํานวนน้อยลง มนุษย์เริ่มตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะขาด
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้มีการรณรงค์สร้างสิ่งทดแทนธรรมชาติ ได้แก่ ปลูกป่า จัดระบบ
นิเวศวิทยา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสอนพฤกษาศาสตร์ อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช
นานาชนิด 

3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ใช้เป็นช่อง
ทางการสื่อสาร แยกได้ 2 ประเภท คือ (1) สื่อทางด้านกายภาพ ได้แก่ วัสดุ ลักษณะสิ่งพิมพ์ ฟิล์ม 
แผ่นภาพโปร่งใส เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง แผ่น CD ชนิดเสียงและภาพ เป็นต้น อุปกรณ์เป็น
ตัวช่องทางผ่านในลักษณะเครื่องฉาย เครื่องเสียงชนิดต่างๆ เป็นต้น (2) สื่อทางด้านวิชาการได้แก่ 
รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีระดับสูงได้แก่ สื่อ
ท้องถิ่น ประเภทเพลง เช่น หมอลํา หนังตะลุง ลําตัด อีแซว ลํานําเพลงซอ เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่อย 
และนิทานพ้ืนบ้าน เป็นต้น สื่อกิจกรรม เช่น หมากเก็บ หมากขะเหย่ง ตี่จับ มอญซ่อนผ้า  เดินกะลา 
เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่า สื่อกิจกรรมพื้นบ้านดังกล่าวมีมาแต่โบราณหลายกิจกรรมเหมือนกับของชน
เผ่าปิกมี่ในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกตื่นเต้นในกลุ่มเด็กๆ ปัจจุบันก็ยังได้รับความ
นิยมอยู่ แต่ก็มีกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนามาเป็นลําดับ จนถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่นโปรแกรม
เกมคอมพิวเตอร์บทเรียนโปรแกรม โปรแกรมผ่านสื่ออินเตอร์เนต ระบบมัลติมีเดีย  ประเภท          
E-Learning เป็นต้น ซึ่งการประชุมสัมมนา การปฏิบัติงานกลุ่ม การทัศนศึกษา ก็เข้าข่ายสื่อกิจกรรม
ชนิดหนึ่ง 

4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ หมายถึง วัตถุและอาคาร
สถานที่ ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งความรู้ด้วยตัวของมันเอง สามารถสื่อความหมายโดยลําพังตัวเอง เช่น 
สถาปัตยกรรมด้านการก่อสร้าง จิตรกรรมภาพฝาผนัง ปูชนียวัตถุทางด้านประวัติศาสตร์ ชิ้นส่วนของ
ธรรมชาติที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โบราณวัตถุทางศาสนา พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 

ไพบูลย์  อุปันโน (อ้างใน จันทร์จิรา  เบ็ญจวรรณ, 2555, หน้า 12) ได้สรุปลักษณะของ
แหล่งเรียนรูไว้ 5 ลักษณะ คือ 

1. เอกสารประกอบการค้นคว้า ได้แก่ หนังสือ บทความ วารสาร จุลสาร ตลอดจนสิ่ง
ตีพิมพ์ต่างๆ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อการสอน ได้แก่ รูปภาพ ของจริง สไลด์ภาพยนตร์ เทป 
แผ่นเสียง ชุดการสอน เป็นต้น 

3. บุคลากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ได้แก่ แพทย์ นักกฎหมาย เกษตรกร 
นักวิทยาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ ศิลปิน นักดนตรี ช่างฝีมือ หรือเจาหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่น เป็นต้น 

4. สถานที่ที่ ให้ เด็กได ศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุด วัด โบสถ์ สถานประกอบการ                
สมาคมพิพิธภัณฑ์ พระราชวัง สวนสัตว์ ทัณฑสถาน ธรรมชาติ เป็นต้น 

5. กิจกรรมของชุมชนของท้องถิ่นหรือกิจกรรมของรัฐ เช่น งานปอยหลวง งานบั้งไฟ พิธี  
รดน้ําดําหัว พิธีแต่งงาน พิธีวันพืชมงคล วันฉัตรมงคล พิธีระลึกถึง บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า                 
พิธีวันปิยมหาราช เป็นต้น 

อุทัย  บุญประเสริฐ (อ้างใน ฐิติวัจน์  พัฒน์เจริญ, 2551, หน้า 30) ได้แบ่งประเภทของ
ทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้เป็น 6 ประเภท ดังนี้  
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1. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นตามธรรมชาติ เช่น แสงแดด น้ํา อากาศ 
แผ่นดิน ที่ดิน สัตว์ พืช ป่า ภูเขา แร่ธาตุต่างๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆ 

2. ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ประชาชนหรือบุคคลประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น
โดยเฉพาะ และบุคคลท้องถิ่นอ่ืนที่มาเยี่ยมเยือนหรือผู้ที่รับเชิญมาร่วมกิจกรรมของศูนย์การศึกษา            
ในบางโอกาส เช่น พระ เจ้าหน้าที่ทางการเกษตร เจ้าหน้าที่อนามัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ่อค้า  เจ้าของ
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

3. ทรัพยากรในลักษณะที่เป็นสถาบันในท้องถิ่น ได้แก่ องค์การต่างๆ เช่น วัด ตลาด 
ห้องสมุดประชาชน สถานีอนามัย ศาลาประชาคม เทศบาล กลุ่มการเมือง เป็นต้น 

4. ทรัพยากรทางเทคนิค หมายถึง สิ่งที่แสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านต่างๆ ซึ่งทําให้เกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการเกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ 

5. ทรัพยากรในรูปกิจกรรมของท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีการปฏิบัติงานของสถานที่ราชการหรือหน่วยงาน กิจกรรมและความเคลื่อนไหว                       
เพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงสภาพต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งศูนย์การศึกษาอาจนํานักเรียนไปศึกษาหรือมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานได้ เช่น การรณรงค์เพ่ือรักษาความสะอาด การส่งเสริมสนับสนุนการออก
เสียงเลือกตั้งและกระบวนการประชาธิปไตยในท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 
เป็นต้น 

6. ทรัพยากรด้านการเงิน หมายถึง ทรัพยากรในรูปการเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก   
ผู้มีฐานะดี ผู้ยินดีจะบริจาค ผู้ที่ต้องการจะสละทรัพย์สินโดยตรง 

จากการศึกษาประเภทของแหล่งเรียนรู้สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น
หลายประเภทตามลักษณะนั้นๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อ               
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จําเป็นต้องมีความ
หลากหลายของประเภทแหล่งเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนด้วย ผู้เรียนจะได้สามารถ
เรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการและศึกษาข้อมูลได้อย่างถ่องแท้   

2.2.3 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน คือ สถานที่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่น  โดยแบ่ ง เป็นสี่ ประเภท  คือ แหล่ ง เรียนรู้ประเภทบุคคล แหล่ ง เรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่  ซึ่งแหล่ง
เรียนรู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน  
เพราะแหล่งเรียนรู้มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตามความ
ถนัดของตนเอง ซึ่งหากผู้เรียนได้ศึกษาตามความชอบของตนแล้ว ก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนเอง การที่จะสร้างเสริมประสบการณใ์ห้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่ดี
ได้นั้น โรงเรียนต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือ
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมให้เป็นแหล่งการ
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เรียนรู้ที่มีศักยภาพในการให้บริการการเรียนรู้ มีความพร้อมด้านปัจจัย อํานวยความสะดวกต่อการ
เรียนรู้ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ หลากหลาย ทั่วถึง ครอบคลุมประชากรทุกพ้ืนที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท ทุกระดับที่เป็นปัจจุบันและเป็นระบบเปิด รวมทั้งการ
จัดระบบเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากร
การเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพในการให้บริการการเรียนรู้ มีความพร้อม
ด้านปัจจัย อํานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของคน ซึ่ง
บุคคลสามารถแสวงหาความรู้อย่างเต็มที่ ไม่จํากัดรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและชุมชน
แต่ละแห่ง การบุกเบิกพรมแดนความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมออกสู่โลกกว้าง ซึ่งกิจกรรมแหล่งเรียนรู้
ชุมชนโดยตรงนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ผ่อนคลายจากโรงเรียน นําไปสู่การมีส่วนร่วม การฝึกทักษะ 
ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย   
 โรงเรียนควรการจัดองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายพัฒนาบุคคล
องค์กร ผู้ดําเนินงานในการจัด การความรู้ พัฒนากลไก กระบวนการถ่ายทอดความรู้การสร้าง
บรรยากาศเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบูรณาการใช้ความรู้เป็นฐานในการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่
เหมาะสมกับสภาพของชุมชน มีระบบการจัดหาและรวบรวมความรู้ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดเก็บและค้นคว้าองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วมีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้อง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและบริบทของสังคมไทยมีการสร้างองค์ความรู้หรือเนื้อหา
การเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการการเรียนรู้ของบุคคลกลุ่มหรือชุมชน 
เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่มีศักยภาพในการให้บริการการเรียนรู้ มีความพร้อมด้านปัจจัย อํานวยความสะดวกต่อ
การเรียนรู้ แนวความคิดในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้นี้ เริ่มจากการคิด เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของการ
เรียน 4 ประการ คือ 

1. Learn to know เรียนเพ่ือให้มีความรู้ และมีวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
นําความรู้ วิธีการเรียนรู้ที่ได้มาไปต่อยอด แสวงหา หรือผลิตสร้างความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนได้เรื่อยๆ   

2. Learn to do เรียนเพ่ือที่จะทําเป็นหรือใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างประโยชน์
แก่สังคม  

3. Learn to with the others เรียนเพ่ือดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ ในสังคมอย่างมี
ความสุข และสร้างสรรค์  

4. Learn to be เรียนเพ่ือที่จะเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ สามารถพัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพหรือพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

การสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ นั้นสามารถสร้างได้หลายวิธี วิธีหนึ่งซึ่งเราสามารถทํา
ได้ง่าย มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน มีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน โดยนําผลงานการเรียนของเรา ซึ่งเ น้น
การปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน สืบสานจากแนวคิด วิธีการ กระบวนการ สู่ผลผลิตจากการเรียนรู้ เขียน/
รายงาน เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระทําตนให้มีจิตสาธารณะและการเรียนรู้เกิดขึ้น
ได้กับทุกคนในทุกสถานที่ ทุกเวลา แหล่งเรียนรู้ของชุมชน มีมากมายทั้งเป็นองค์กรจัดตั้งสถาบันใน
ชุมชน วิถีชีวิต การทํามาหากิน ประเพณี พิธีกรรมและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติการเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้น
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จากการที่ทุกฝ่ายสร้างเครือข่ายของการเชื่อมโยง ประสบการณ์ เกิดสังคมการเรียนรู้ และสังคม
คุณธรรม การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และธรรมชาติ เป็นกระบวนการที่มีความสุข สร้างสรรค์
ความคิดและสังคมคุณธรรม 
 ซึ่งจากความสําคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงสภาพ
ปัญหาในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีสภาพที่
ไม่พึงประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ของ
หัวหน้าระดับชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และต้องการทราบถึงสภาพปัญหาเพ่ือนํา
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นใน 4 ด้าน คือ  

1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม มี
ผลงานได้รับการยกย่องในชุมชน เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งถือเป็นตัวอย่างต้นแบบกับบุคคลรุ่นหลัง 
สืบไปในหลายสาขาอาชีพ ด้านการเรียนการสอน มีครูต้นแบบสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการ
สอนขึ้นหลายรูปแบบ เช่น สอนให้สนุกเป็นสุขเมื่อได้สอน การสอนที่เน้นกระบวนการ การสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือนสอนเพื่อน การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา การสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 

2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ คือ สภาพธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว
ในชุมชน ซึ่งไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น ภูเขา ป่าไม้ ลําธาร ห้วยหนอง คลอง บึง แม่น้ํา 
และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นต้น 

3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ คือสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ใช้เป็นช่องทางการ
สื่ อสาร แยกได้  2 ประเภท คือ  (1) สื่ อทางด้ านกายภาพ ได้ แก่  วั สดุ  ลั กษณะสิ่ ง พิม พ์                      
ฟิล์มแผ่นภาพโปร่งใส เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง แผ่น CD ชนิดเสียงและภาพ เป็นต้น อุปกรณ์
เป็นตัวช่องทางผ่านในลักษณะเครื่องฉาย เครื่องเสียงชนิดต่างๆ เป็นต้น (2) สื่อทางด้านวิชาการ ได้แก่
รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่                 
สื่อท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่นโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์บทเรียนโปรแกรม                       
โปรแกรมผ่านสื่ออินเตอร์เนต ระบบมัลติมีเดีย ประเภท E-Learning ใช้ในการประชุมสัมมนา การ
ปฏิบัติงานกลุ่มการทัศนศึกษา เป็นต้น 

4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ คือ วัตถุและอาคารสถานที่ 
ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งความรู้ด้วยตัวของมันเอง สามารถสื่อความหมายโดยลําพังตัวเอง เช่น 
สถาปัตยกรรมด้านการก่อสร้าง จิตรกรรมภาพฝาผนัง ปูชนียวัตถุทางด้านประวัติศาสตร์ชิ้นส่วนของ
ธรรมชาติที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โบราณวัตถุทางศาสนา พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้กําหนดแนวทาง
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนว่าต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ฝึกการปฏิบัติ รู้จักคิดเป็น ทําเป็นแก้ปัญหาเป็น เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งยัง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน นวัตกรรมและอํานวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา 
 ดังนั้น การที่นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือแม้แต่นอกห้องเรียน ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่พบเอง อีกทั้งยังมีความคิดหลุดจากกรอบเดิมๆ ที่มีแต่ใน
หนังสือเรียนเท่านั้น จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับการใช้
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ชีวิตในสังคม ชุมชนของตนเอง ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนสําคัญที่เริ่มต้นเปิดโอกาสแห่ง
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นขุมทรัพย์อันมหาศาลที่ผู้เรียนหรือแม้กระทั่งครูเองสามารถค้นพบความรู้
ได้ตลอดเวลาและไม่มีวันหมด 
 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (อ้างใน ภัครภรณ์  มานิตย์, 2550, หน้า 30) กล่าวว่า การที่ครู
ส่วนหนึ่งสอนไม่ได้หรือสอนไม่ดีก็เพราะความอ่อนแอของหลักสูตรและบรรยากาศที่  “อับปัญญา” ใน
โรงเรียนและสถานศึกษาของเรา หลักสูตรของเรายังทําให้ เด็กหันหลังให้รากเหง้าของตนเอง ลืม
ท้องถิ่น ลืมความภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน และไม่อาจเติบโตขึ้นเป็นกําลังให้ท้องถิ่นของตนได้ 
โรงเรียนสอนแต่ “ความรู้ใกล้ตัว” ที่ทําให้ลูกชาวนาทิ้งนา ลูกชาวสวนทิ้งสวนและชุมชนท้องถิ่นของ
เราถูกทําให้อ่อนแอทางปัญญาลงเรื่อยๆ นั่นยังไม่รวมถึงปัญหาพ้ืนฐานของความไม่เสมอภาคใน
คุณภาพที่โรงเรียนของเราจํานวนมากในท้องถิ่นชนบทขาดการอุดหนุนจุนเจืออย่างเท่าเทียมกับ
โรงเรียนในเมือง โรงเรียนจํานวนมากขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน ไปจนถึงขาดแคลนหนังสือดีๆ ในห้องสมุดให้นักเรียนค้นคว้า โรงเรียนที่อ่อนด้อยด้วย
ทรัพยากรทําให้คุณภาพการศึกษายิ่งตกต่ําลงและทําให้เด็กต่างจังหวัดแพ้เปรียบซ้ําซากกับเด็กในเมือง 
 ประเด็นปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาหมักหมมในระบบการศึกษาไทยและทําให้โรงเรียนของ
เรา “ปิดตายทางปัญญา” ไม่อาจพัฒนาเด็กให้เป็นกําลังคนที่มีความเข้มแข็งทางปัญญาความคิดให้แก่
ชุมชนและสังคมไทยได้ เพราะหลักสูตรและแบบแผนการเรียนที่หันหลังให้กับความสนใจใคร่รู้และ
ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก หันหลังให้กับความต้องการของท้องถิ่น กลับมุ่งเน้นแต่การท่องจํา
ความรู้ที่หมดสมัยไปแล้วในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นแทบจะทุกอึดใจและสิ่งที่เด็กของเรา
ต้องการมากที่สุดไม่ใช่เนื้อหาความรู้ แต่เป็นความสามารถในการเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
ต่างหาก 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (อ้างใน ศิริพร  จิตอารีย์,  2549, หน้า 15)              
ได้กล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนว่า  อาจเป็นในลักษณะของห้องสมุด
ประชาชนที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดในโรงเรียน ในวัด ในโรงงาน  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือสถานที่ภายในชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ให้แก่
ประชาชนในชุมชน นอกจากนี้อาจจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทต่างๆ เช่น การสอน อ่าน-
เขียน การสอนการศึกษาสายสามัญ การฝึกอบรมวิชาชีพ ที่สนองความต้องการของชุมชนและให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยทั่วถึง และมีอยู่อย่างต่อเนื่องในชุมชนตามแนวทาง
ของการศึกษาตลอดชีวิต 
 ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ และดาราณี  คําวัจนัง (อ้างใน ศิริพร  จิตอารีย์, 2549, หน้า 15) เห็น
ว่า โรงเรียนในอนาคตควรมีการจัดการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับวิถีชีวิตในชุมชน กล่าวคือ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น  
เพราะแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันทั้ งสภาพภูมิศาสตร์  ทรัพยากรธรรมช าติ  อาชีพ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและความเป็นอยู่ ความแตกต่างเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่
การสืบทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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2.3 บริบทของโรงเรียนบ้านริมใต้ 
สภาพปัจจุบันโรงเรียนบ้านริมใต้ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีการปฏิรูปการศึก ษาในทศวรรษที่สอง                        

(พ.ศ.2552–2561) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ฉะนั้นการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ได้ให้ความสําคัญคือ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน  
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ แผนปฏิบัติการประจําปีจึงเป็น
เครื่องมือส่วนหนึ่งที่รองรับการขับเคลื่อน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านริม ใต้ได้ดําเนินการโดยระดมความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการชมรมครูผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน
และคณะครูภายในโรงเรียน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                  
((SBM.) School Based Management) และยึดนโยบายจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน                    
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
บรรลุตามเป้าหมาย คํานึงถึงเด็กด้อยโอกาสพิเศษเรียนร่วมได้จัดกรอบงานในแผนปฏิบัติการ 4  กลุ่ม
งาน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของผลงาน  

โรงเรียนบ้านริมใต้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2               
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งขัดเกลาทางสังคมมีหน้าที่ในการอบรมสั่ง
สอนให้เกิดความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดี รวมทั้งค่านิยมที่พึงประสงค์และในยุคปัจจุบันโรงเรียนมีความ
จําเป็นจะต้องมีการปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งองค์ประกอบของการปฏิรูปคือ การปฏิรูปการบริหาร 
ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน ปฏิรูปวิชาชีพของบุคลากร ในส่วนหลักการเหล่านี้
โรงเรียนจัดถือเป็นภารกิจที่จะต้องดําเนินการ ดังนี้ 

1. การปฏิรูปสถานศึกษา โดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน และเป็นสถานศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริง 
จัดสถานศึกษาให้มีบรรยากาศการเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
ชุมชน องค์กรอ่ืน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนนําเทคโนโลยีและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยการจัดทําแผนการสอนรายวิชา 
วิเคราะห์เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านริมใต้ พุทธศักราช 2553 จัดกิจกรรมบูรณาการสอดแทรกสาระท้องถิ่นตาม
กรอบเนื้อหาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ให้ตรงกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
พฤติกรรมประชาธิปไตย ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลจากสภาพที่แท้จริง 

3. การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน
การสอน พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งเสริมขวัญกําลังใจ สวัสดิการอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
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4. การปฏิรูประบบบริหารและการนิเทศการศึกษาโดยการกระจายอํานาจการบริหาร การ
จัดการและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอํานวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพ
สังคม นําเทคโนโลยีมาใช้กับการบริหารและการนิเทศพัฒนางาน 

กิจกรรมการด าเนินการและมาตรการ 
1. จัดให้มีการนิเทศติดตามผล แผนงานโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. จัดบุคลากรเข้าสอนประจําชั้น ประจําวิชาตามความรู้ความสามารถและส่งเสริม

ความก้าวหน้าของครู โดยเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ ที่ทางราชการจัดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เข้า
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. มีการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
อย่างคุ้มค่า 

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน เป็นต้น 

5. พัฒนาอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการตาม
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนในฝัน (LABS SCHOOL) โดยเน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการ
บํารุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

6. จัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ประชาชน หน่วยงานองค์กรของ
รัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนตามความ
เหมาะสม 

7. จัดให้มีการแสวงหาทรัพยากรแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพ่ือนํามาใช้กับการ
เรียนรู้ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 สถานที่เดิมตั้งอยู่ติด              

สถานีตํารวจภูธรแม่ริม ทางด้านทิศเหนือและได้ทําการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3       
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีครู 3 คน โดยมีพระครูบุญสม พงศ์คําโรจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก       
จนถึง พ.ศ. 2484 สถานที่เดิมคับแคบจึงได้มีการย้ายมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งมีจํานวนนักเรียน
เพ่ิมขึ้น ได้ซื้อที่นาของนายบุญปั๋น  พงศ์ประดิษฐ์ จํานวน 12 ไร่ 97 ตารางวา เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 1               
ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ในปัจจุบันมีอาคารถาวร 4 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง ทางโรงเรียน
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้การได้ มีบุคลากรครูจํานวน 51 คน ครูไปช่วยราชการ 1 คน พนักงาน
ราชการของรัฐ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ข้าราชการครูและพนักงานจากสํานักงาน
การศึกษาเขต 8 4 คน และนักการ 3 คน นักเรียน 989 คน ทําการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่   
1–6 จํานวน 30 ห้อง 
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ค าขวัญของโรงเรียน 
เรียนดี  มีวินัย  พลานามัยสมบูรณ์ 

 
ปรัชญา 

เด็กเป็นสําคัญ   มุ่งมั่นปฏิรูปการเรียนรู้  ครู  บุคลากรมีส่วนร่วม 
 
 สภาพปัจจุบันและปัจจัยการศึกษา 
ตารางที่ 2-1 แสดงข้อมูลนักเรียนตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2558 
       ข้อมูล จ านวน จ านวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 
ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม  

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

4 
6 
5 
5 
5 
5 

57 
106 
85 
86 
108 
86 

72 
91 
91 
86 
73 
76 

129 
193 
176 
172 
181 
162 

 

รวมทั้งสิ้น 30 528 489 1,017/68   
    = 15 คน : ครู 1 คน   

 
ตารางที่ 2-2 แสดงข้อมูลอัตรากําลังบุคลากร ปีการศึกษา 2558 
                                          ข้อมูล จ านวนบุคลากร (คน) หมายเหตุ 
ประเภทบุคคล ชาย หญิง รวม  
1. ข้าราชการครู 
2. พนักงานราชการ 
3. ข้าราชการครู และพนักงาน (สนง.กศ. เขต8) 
4. ครูธุรการ 
5. ครูอัตราจ้าง สพป. ชม.2 
6. ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง (งบระดมทรัพยากร) 
7. มาช่วยราชการ 
8. ไปช่วยราชการ 
9. ลูกจ้างประจํา 
10. แม่ครัว 
11. แม่บ้าน (งบระดมทรัพยากร) 

4 
1 
- 
- 
- 
3 
- 
- 
3 
- 
- 

47 
- 
4 
1 
2 
4 
- 
1 
- 
3 
1 

51 
1 
4 
1 
2 
7 
- 
1 
3 
3 
1 

 

รวมทั้งสิ้น 11 63 74  
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 ทิศทางการพัฒนาองค์กร 
 วิสัยทัศน์ 
 ภายในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านริมใต้ จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ผ่านเทคโนโลยีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการเรียนร่วมสามารถดํารงชีวิตตาม
หลักประชาธิปไตย บนวิถีชีวิตล้านนาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีกิริยางดงามและดํารงตน
ในประชาคมอาเซียนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
  1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยบูรณาการการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาไทย 
  2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีกิริยางดงาม  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนดํารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย สามารถดํารงตนในประชาคม
อาเซียนอย่างเป็นสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์หลัก 
 มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาไทย นําเทคโนโลยีมาใช้
ประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดํารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยสามารถดํารงตนใน
ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ยิ้มใส  ไหว้สวย” 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ใฝ่เรียนรู้  คู่ภูมิปัญญา” 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บูรณาการการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญา

ไทยผ่านเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอและมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยบนหลัก

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือการดํารงตนในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพ

และปลูกฝังคุณธรรมความสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยความเป็นชาติไทยและการดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเต็มศักยภาพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการ
ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ
อย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บูรณาการการเรียนรู้คู่ภูมิปัญญา

ไทยผ่านเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพ   
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเกิดข้ึนแก่ผู้เรียน 
3. ปลูกฝังจิตสํานึกในการสืบสานภูมิปัญญาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
4. ปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นชาติไทย 
5. ปลูกฝังการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม 
7. โครงการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
10. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
11. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
12. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
13. โครงการส่งเสริมจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
14. โครงการส่งเสริมความเป็นไทย 
15. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอและมีความพร้อมควบคู่เทคโนโลยี 
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กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
1. ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้พอเพียง 
2. สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น สวยงามสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักเรียน 
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
4. สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่

ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
5. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
โครงการ 
1. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
2. โครงการห้องเรียนคุณภาพโดยใช้นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. โครงการสร้างลานกิจกรรมเอนกประสงค์มีหลังคา 
4. โครงการสร้างเสริมเติมแต่งท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
5. โครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 
6. โครงการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านริมใต้ 
กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยบนหลัก    

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือการดํารงตนในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
1. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการจัดการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถดํารงตนในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
5. สนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
โครงการ 
1. โครงการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน 
2. โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
3. โครงการสร้างวินัยในตนเองโดยยึดหลักประชาธิปไตย 
4. โครงการความสัมพันธ์สานสัมพันธ์ชุมชน 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านริมใต้ 
6. โครงการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านริมใต้ 
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
8. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
9. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
ภัครภรณ์  มานิตย์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่ม

โรงเรียนโป่งสา จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ได้มีการวาง
แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และกําหนดครูผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้บางส่วนที่
ไม่มีการจัดการ คือ จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอุดหนุนสําหรับ
งบประมาณ ในการใช้แหล่งเรียนรู้พบว่า ใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ ให้ความรู้ในการใช้แหล่ง
เรียนรู้กับผู้เรียน ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและครูให้ใช้แหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา แต่บางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติ  คือ สํารวจความต้องการของชุมชนในการใช้แหล่งเรียนรู้      
จัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการและให้ความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้กับชุมชน ส่วนการ
นิเทศติดตามผลพบว่ารับฟังข้อคิดเห็นของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูมี
การแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติคือ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการดําเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศและติดตามผลรายงานผลการดําเนินงานการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และนําเสนอผลการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

ศิริพร  จิตอารีย์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
ว่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่วนที่เห็นว่าไม่ได้มีการปฏิบัติคือ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
เรียนรู้และที่เห็นว่าไม่แน่ใจ คือ มีข้อมูลสารสนเทศในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอสําหรับ
ปัญหาที่พบคือขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเช้าใจในการจัดการแหล่งเรียนรู้ นักเรียนไม่เห็น
คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่คับแคบและไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน สื่อมีไม่เพียงพอ
ขณะที่ข้อเสนอแนะนั้นพบว่า ควรแก้ปัญหาที่พบอย่างเป็นรูปธรรม 

วัลยา  ทองงาม (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้และบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวีรยา อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า สภาพการใช้และบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้พบว่า มีการนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการเรียนการสอนมีการจัดรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย บริหารจัดการ
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้โอกาสผู้ปกครอง ชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน ปัญหาจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนพบว่า 
การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นครูผู้สอนเห็นว่าเป็นการเพ่ิมภาระงานให้แก่ครูและการดูแล
ควบคุมเด็กในระหว่าง ทํากิจกรรมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทําได้ค่อนข้างยาก นอกจากนี้พ้ืนที่ของโรงเรียนมี
จํากัดไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทําให้เด็กขาดอิสระในการเล่น  อีกทั้งปราชญ์
ท้องถิ่นที่เข้ามาให้ความรู้แก่เด็กในโรงเรียนนั้นมีเวลาน้อย แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่
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ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงครูผู้สอนมีการวางแผนกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหาที่เรียนและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ภายนอกโรงเรียนยากต่อการเดินทาง       
แนวทางการใช้และบริหาร จัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลวีรยา ควรจัดทําแผนประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (PLAN) โดยควรให้มีการศึกษา
หลักสูตรแม่บท จัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วกําหนดจุดประสงค์ผลการเรียนที่
คาดหวังให้ชัดเจน การปฏิบัติตามแผนประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (DO) ควรเป็นการนําแผน
ประสบการณ์ท่ีจัดทําขึ้นมาปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง มีการใช้
แหล่งเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติทดลองและศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (CHECK) ควรเป็นการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงาน
ในขั้นตอนใดบ้าง โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผล ด้านความสามารถ (Performance Assessment) 
และการประเมินผลการเรียนรู้  โดยใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio Assessment) และสุดท้ายเป็นการนํา
ผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (ACT) ข้อมูลที่
ได้จากการประเมินผลควรสะท้อนให้เห็นถึง การวางแผนและการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า
ตอบสนองความสามารถความสนใจและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 

เอกพงษ์  อวดมูล (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในการใช้
แหล่งเรียนรู้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ข้อมูลไว้ว่า ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและให้
บุคลากรเห็นความสําคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้  ใช้อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้นําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนรู้และได้พัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนที่ให้ข้อมูลว่าไม่ได้จัดทําเนียบวิทยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ไม่ได้นําเสนอผลงานการพัฒนาการจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
และไม่ได้จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ขณะที่ผู้ตอบสอบถาม
เกินครึ่งได้เสนอปัญหาไว้ว่าขาดพลังงานไฟฟ้าในการใช้สื่อเทคโนโลยี 

เทวิน  ธรรมลังกา (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน                
บ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า บุคลกรในโรงเรียนบ้านเวียงฝางส่วนใหญ่ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ในด้านบุคลากรนั้น โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนและมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน                      
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ ใช้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ และใช้อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนจัดการเรียนรู้และในด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนมากได้นําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนรู้  แต่บุคลากรบางส่วน
เห็นว่าโรงเรียนยังไม่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างแท้จริงในเรื่องการวางแผนร่วมกับชุมชนใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ ไม่ได้ใช้วัดในชุมชนและอาคารสถานที่ภายนอกโรงเรียนจัดการเรียนรู้  ส่วนปัญหา
ที่พบในการใช้แหล่งเรียนรู้ คือ ขาดการติดตาม ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างสม่ําเสมอ 
บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นอาคารสถานที่
ในโรงเรียนไม่พร้อมในการจัดการเรียนรู้ โดยมีข้อเสนอแนะในการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านบุคลากรควรจัด
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บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความรู้ จัดการอบรมให้บุคลากร และบุคลากรต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถที่ทันสมัยในการค้นหาข้อมูล ควรจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่   
ให้เอ้ืออํานวยต่อการจัดกาเรียนรู้และจัดสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

นฤมล  จันทร์ต๊ะฝั้น (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลําปาง” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ด้านบุคลากรและด้านสถานที่  
ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเกือบทั้งหมดได้ร่วมกันรับผิดชอบด้านแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่วนปัญหาที่พบมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยได้เสนอดังนี้ บุคลากร
มีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานต่างกัน ขาดงบประมาณในการจัดแหล่งเรียนรู้ สถานที่ขาดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สถานที่ไม่เพียงพอและไม่เอ้ืออํานวยในการจัดการแหล่งเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ
เพ่ือพัฒนาคือ ควรมีการวางแผนและจัดระบบการใช้แหล่งเรียนรู้  ควรปรับปรุงดําเนินการดูแลและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

เบญจวรรณ  ระตา (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการเรียนการสอน บุคลากร สถานที่และกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ผู้บริหารและครูผู้สอน
ในโรงเรียนทุกคนได้ดําเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  
กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ มีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการนํามาใช้ในการเรียนการสอนและประเมินผลเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้  
โดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจแบบสัมภาษณ์และสังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน ข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นกับการใช้แหล่งเรียนรู้คืองบประมาณไม่เพียงพอ เวลาที่ใช้ศึกษาหาความรู้มีน้อยและสถานที่
คับแคบไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

วราภรณ์  จันทสูตร (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือ            
การเรียนการสอนภาษาไทยของครูช่วงชั้นที่ 2” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า สภาพการรู้หรือไม่รู้ว่ามีแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเรียนการสอนภาษาไทยของครูช่วงชั้นที่ 2 พบว่า ครูส่วนใหญ่พบว่ามีแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 3 ประเภท โดยรู้ว่ามีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทกิจกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชมประเภทบุคลคลตามลําดับ  สําหรับ
สภาพการใช้หรือ ไม่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเรียนการสอนภาษาไทยของครูช่วงชั้นที่ 2 พบว่า
ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทกิจกรรมอยู่ในระดับมาก สําหรับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภท
บุคคลพบว่าครูใช้อยู่ในระดับปานกลางและประเภทสถานที่นั้นพบว่าครูใช้ในระดับน้อย ส่วนเหตุผล
ในการไม่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทสถานที่เป็นเพราะไม่สะดวกในการเดินทาง ขาดงบประมาณ  
ยุ่งยากในการประสานงาน เจ้าของสถานที่หรือผู้ดูแลสถานที่ไมให้ความร่วมมือ และครูเกรงว่าจะเกิด
อันตรายกับผู้เรียน เหตุผลที่ครูไม่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทบุคคล เป็นเพราะขาดงบประมาณ  
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่มีเวลาว่างให้อย่างพอเพียง ผู้เรียนเป็นชนเผ่าหลายเผ่า เรียนร่วมกันทําให้ยาก
ในการสื่อสาร การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารประสานงานไม่สะดวก ครูรู้สึกว่าบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลไม่มีความชํานาญและไม่มีทักษะในการสอน บุคลากรที่มีความชํานาญมักจะอายุมากจึงไม่
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สะดวกในการเดินทาง เหตุผลที่ครูไม่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทกิจกรรมเป็นเพราะครูเห็นว่าเป็น
กิจกรรมที่ไกลตัวผู้เรียนหรือยังไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สถานที่จัดกิจกรรมอยู่ห่างจาก
สถานศึกษามากไม่สะดวกในการเดินทางกิจกรรมบางกิจกรรมอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน บางกิจกรรมขัดต่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือหรือขัดต่อจารีตของชุมชนและเกรงว่าจะเกิด
อันตรายของผู้เรียน 

นันทิยา  จินามา (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเขียนเล่าเรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1) แผนการ
เรียนรู้การเขียนเล่าเรื่องโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจํานวน 8 แผน ใช้เวลา 16 ชั่วโมง แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนที่ใช้ไป 4 ประเภท คือ สถานที่แหล่งท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
โดยมีขั้นตอนการสอนประกอบด้วย ขั้นร่วมกันคิดเรื่องที่จะเขียน ขั้นระดมความคิดขั้นเชื่อมโยง
ประสบการณ์ และขั้นนําเข้าสู่การเขียน 2) นักเรียนมีทักษะการเขียนเล่าเรื่องโดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน โดยใช้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ร้อยละ 65.00 

อรรถพล  เชาวน์ประยูร (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “แนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า 1) สภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 ประเภท ที่สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ ซึ่งครูได้เป็นผู้กําหนดโดยอ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลาง 2) ปัญหาในการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้คือไม่ได้ดําเนินการจัดทําแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตร 3)  แนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  คือ การวางแผนต้องมีการกําหนดแหล่งเรียนรู้ลงไปในหลักสูตร
สถานศกึษาโดยวิเคราะห์อ้างอิงสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลาง  การปฏิบัติตามแผนงานควรมี
การศึกษาให้เข้าใจถึงความหมาย ความสําคัญ บทบาทหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งก่อนที่จะไปใช้
เพ่ือให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ การประเมินผลควรใช้รูปแบบที่หลากหลายในการประเมินและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การแก้ไขข้อบกพร่องครูควรนําปัญหาที่พบในการใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละครั้ง
มาปรับปรุงการใช้แหล่งเรียนรู้และการจัดทําแผนในครั้งต่อไป ควรมีการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ให้แก่เด็กเพ่ือให้เด็กสร้างองค์ความรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สรุปได้ว่า โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการบริหาร
จัดการหรือการใช้แหล่งเรียนรู้โดยมีการวางแผน กําหนดนโยบายและมอบหมายผู้รับผิดชอบแหล่ง
เรียนรู้ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการบริหารจัดการหรือการใช้แหล่งเรียนรู้คือ สถานที่ตั้งแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนอยู่ไกลจากตัวโรงเรียนและวิทยาการหรือผู้มีความรู้ในแหล่งเรียนรู้มีน้อย                         
ไม่มีการจัดทําทําเนียบรายชื่อของผู้มีความรู้ ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

 



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  
 ในการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม                       
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้  
 3.1 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ เป็นบุคลากรโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนบ้านริมใต้ จ านวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มงานจ านวน 4 ฝ่าย คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป จ านวน 4 คน หัวหน้างานจ านวน 2 คน ครูหัวหน้าระดับชั้น จ านวน 6 คน                     
ครูหัวหน้าสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 22 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม                      
จังหวัดเชียงใหม่” เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม        
(Focus Group) การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จาก
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยครูหัวหน้าระดับชั้น จ านวน 6 คน ครูหัวหน้าสาระการเรียนรู้จ านวน 8 คน           
ที่ปรับปรุง มาจากแบบบันทึกการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร แยกเป็นแบบบันทึกสภาพแวดล้อม
ภายนอก ที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และแบบบันทึก
ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน 
(SWOT Analysis) โดยก าหนดประเด็นศึกษาวิเคราะห์ เฉพาะด้านปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 3.2.1 กรอบการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง ด้วยเทคนิค                    
การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT Analysis) โดยก าหนดประเด็นศึกษา
วิเคราะห์เฉพาะด้านปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านริมใต้  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากสภาพที่ไม่พึงประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการบริหาร
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จัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ของหัวหน้าระดับชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ต้องการทราบสภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นใน 4 ด้าน คือ  
 1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล  

 2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  
 3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ  
 4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่  
 3.2.2 กรอบการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  การเก็บข้อมูลการศึกษาสภาพและ
ปัญหาของการบริหารจัดการแห่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
บ้านริมใต้ ทั้งหมด 4 ด้าน แบ่งได้ดังนี ้
 1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล 
 1.1 ก าหนดนโยบายวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรบุคคลหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 1.2 การใช้แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรบุคคล ตามนโยบาย แผนและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 1.3 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรบุคคลหรือไม่
อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 1.4 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  
 2.1 ก าหนดนโยบายวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้แหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 2.2 การใช้แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบาย แผนและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 2.3 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่
อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 2.4 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 
 3.1 ก าหนดนโยบายวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภท
สื่อ หรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 3.2 การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ ตามนโยบาย แผนและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 3.3 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อหรือไม่อย่างไร มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
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 3.4 น าผลที่ ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่  
 4.1 ก าหนดนโยบายวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภท
วัตถุและอาคารสถานที่ หรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 4.2 การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ตามนโยบาย แผนและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 4.3 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและ
อาคารสถานที ่หรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 4.4 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุ
และอาคารสถานที่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
 
3.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
 3.3.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษางานวิจัย เอกสาร ต ารา ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค 
จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT Analysis) 
 2. ร่างแบบบันทึกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และแบบวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน ภายในให้องค์ประกอบครบสมบูรณ์ 
 3. ร่างประเด็นตัวชี้วัด ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการใช้แหล่งการเรียนรู้
ในโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางให้กลุ่มเป้าหมาย ได้ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรค
และเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน 
 3.3.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามข้ันต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยทีเกี่ยวข้องกับ
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือประมวลความคิด หารูปแบบในการสร้างค าถามแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
 2. ร่างค าถามแบบสัมภาษณ์ แยกตามกลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารโรงเรียน            
บ้านริมใต้ จ านวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 4 คน หัวหน้างาน จ านวน 2 คน ครูหัวหน้า
ระดับชั้น จ านวน 6 คน ครูหัวหน้าสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน โดยเขียนข้อค าถามต่างๆ ตาม
ประเด็นด้านแหล่งการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล 
2) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 3) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 
และ 4) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับหัวข้อและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ครอบคลุมโครงสร้างเนื้อหา เกี่ ยวกับการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนหลังการพัฒนา ทั้งด้านการด าเนินการตามนโยบาย และด้านบุคลากรและการให้บูรการ
น าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือรับข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข  
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาบริหารการ ศึกษา               
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอ    
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.4.2 ผู้วิจัยขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้จาก
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครูหัวหน้าระดับชั้น จ านวน 6 คน ครูหัวหน้าสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องการบริหารการจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
บ้านริมใต้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยประจ า
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตล้านนา ไปยัง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพ่ือขอความร่วมมือจากผู้บริหารในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 2. ก าหนดวันเวลาการสัมภาษณ์ 
 3. นัดสัมภาษณ์ ตามกรอบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
 4. ด าเนินการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง 
 3.4.3 การเก็บข้อมูลเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารการจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
บ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 1. การเตรียมตัวจัดการสนทนากลุ่ม 
 ก. ผู้วิจัยขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยประจ า
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตล้านนา ไปยัง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ด้านต่างๆ ในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 
 ข. ผู้วิจัยขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยประจ า
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตล้านนา ไปยังผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มตามที่ก าหนดในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือแจ้งก าหนดการ วัน/เวลา สถานที่ในการจัด
สนทนากลุ่ม เพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุม 

ค. น าหนังสือเชิญ ส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมสนทนากลุ่มด้วยตนเอง 
ง. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
จ. ซักซ้อมท าความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือให้

ผู้ด าเนินการ ผู้จดบันทึกการสนทนา และผู้บริการทั่วไปมีความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. การด าเนินการสนทนากลุ่ม 
 ก. ผู้วิจัยจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสนทนากลุ่มให้พร้อมก่อน
ผู้เข้าร่วมสนทนาจะเดินทางมาถึง 
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 ข. ในขณะที่สนทนากลุ่ม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกเทป และจดบันทึก
การสนทนาซึ่งต้องมีการชี้แจงถึงความจ าเป็นก่อนที่จะด าเนินการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้ผู้ร่วมสนทนา
เข้าใจ และมีความสบายใจในการแสดงความคิดเห็น 
 ค. สรุปผลการสนทนากลุ่ม ด าเนินการโดยให้สมาชิกในที่ประชุมสนทนากลุ่มลงใน
เครื่องมือแบบบันทึกการสนทนาที่สร้างขึ้น 
 ง. เมื่อสนทนาเสร็จสิ้นลงผู้วิจัยแสดงความขอบคุณ ผู้ร่วมสนทนาทุกคน และดูแล
อ านวยความสะดวกจนผู้ร่วมสนทนาเดินทางกลับ 
 3.4.4 ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลจากผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เป็นการระดมสมอง
เพ่ือสังเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะใช้ในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
บ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เทคนิคการประชุมระดมสมองในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่   
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
บ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอแบบความเรียง โดยมี
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา  
 2. การระดมสมองเพ่ือก าหนดปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ใช้พัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้  
   3. การคัดกรองปัญหาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
 4. การเขียนสรุปการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภทบุคคล 2) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 3) แหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ประเภทสื่อ และ 4) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่  
  5. วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอแบบความเรียงในแต่ละประเด็น 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านริมใต้ น าเสนอแบบความเรียง 
 



บทท่ี 4  
ผลการวิจัย 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม                       
จังหวัดเชียงใหม่” มีวิธีด าเนินการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลที่ได้จากการวิจัย
น าเสนออยู่รูปแบบการบรรยายแบ่งเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตอนที่ 2 แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน   
ด้านการด าเนินงานการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ ดังนี้ 
 1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล ปัญหาในการด าเนินงาน ความต้องการใน
การพัฒนาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาในการด าเนินงาน                
ความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
           3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ ปัญหาในการด าเนินงาน ความต้องการในการ
พัฒนาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุ และอาคารสถานที่ ปัญหาในการด าเนินงาน
ความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 รายงานผลการสัมภาษณ์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ของหัวหน้า
ระดับชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์ครูหัวหน้าระดับชั้นและครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จ านวนทั้งหมด 14 คน ถึงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้      
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้น ามาวิเคราะห์และเสนอเป็นตาราง ดังนี้  
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ตารางที่ 4-1 แสดงผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
แหล่ง
เรียนรู้

โรงเรียน                
บ้านริมใต้ 

ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
ด้านการด าเนนิงาน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ 

ปัญหาในการด าเนินงาน 
ความต้องการ 
ในการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนนิงาน 

1. แหล่ง
ทรัพยากร
การเรียนรู้
ประเภท
บุคคล 

บุคคลภายนอก 
1.1 การขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคล มีไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
1.2 ไม่มีการวางแผนใน
การเชิญบุคคลภายนอกมา
ให้ความรู้แต่จะใช้ความ
สนิทสนมส่วนตัวในการ
ติดต่อบุคคลภายนอก และ
มีนโยบายเร่งด่วนเข้ามา
แทรกแซงการท างานเป็น
จ านวนมาก ท าให้งานที่
ปฏิบัติต้องเลื่อนออกไป
หรือท างานล่าช้า 
บุคคลภายใน 
1.1 ทรัพยากรบุคคล ที่
ท างาน ไม่ตรงตามความ
ถนัด บุคลากรเรียนจบไม่
ตรงตามสาขาวิชาที่
ต้องการ  

บุคคลภายนอก 
1.1 ควรมีการจัดท าปฏิทิน
การด าเนินงานในการ
เตรียมการใช้แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทบุคคลการเชิญ
วิทยากรภายนอก 
บุคคลภายใน 
1.1 สร้างบุคลากรตามความ
ถนัดของครูหรือบุคลการที่มี
ความสามารถเป็นของ
โรงเรียน โดยการ ส่ง
บุคลากรให้ไปเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ตนเองตามจุดประสงค์ท่ี
โรงเรียนต้องการพัฒนา 
1.2 มีการจัดสรรให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจัดอบรม ประชุม 
สัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่าง
บุคลากร บุคลากรมีการ
ตื่นตัวและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน
และมีการค้นหาบุคลากรที่มี
คุณค่าในด้านต่างๆมาสู่
โรงเรียนเพ่ือการพัฒนาที่
กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม 

1.1 ควรมีการตรวจสอบ
การติดตามผลงานของบุ
คลการทั้งภายในและ
ภายนอกในทันที 
หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 
โดยการประเมินจาก
ผู้ใช้บริการจากการ
สัมภาษณ์และ
แบบสอบถามความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ 
1.2 สร้างบุคลากรตาม
ความถนัดของครูหรือ  
บุคลการที่มี
ความสามารถเป็นของ
โรงเรียน โดยการ ส่ง
บุคลากรให้ไปเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา
เพ่ือพัฒนาตนเองตาม
จุดประสงค์ที่โรงเรียน
ต้องการพัฒนา 
1.3 สร้างความตระหนัก
ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ 
1.4 ให้ความรู้แก่ครู
ผู้รับผิดชอบให้สามารถ
สร้างสื่อนวัตกรรมแหล่ง
การเรียนรู้ใหม่ๆ และ
การจัดการแหล่งการ
เรียนรู้ 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
แหล่ง
เรียนรู้

โรงเรียน                
บ้านริมใต้ 

ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ด้านการด าเนนิงาน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ 

ปัญหาในการด าเนินงาน 
ความต้องการ 
ในการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนนิงาน 

2. แหล่ง
ทรัพยากร
การเรียนรู้
ประเภท
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

2.1 ไม่มีการก าหนด
แผนการซ่อมแซมและดูแล
รักษาแหล่งเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติมีการ
ปรับเปลี่ยนต้นไม้ท่ีใช้
ศึกษาอยู่ทุกปี    
2.2 ขาดความต่อเนื่องใน
การใช้แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภททรัพยากร 
ธรรมชาติ และแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ
ในโรงเรียนมีจ ากัดและไม่
หลากหลาย จ านวนนักเรียน
มีมากส่งผลต่อการดูแล
ก ากับการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ครูขาดความเข้าใจในการ
ด าเนินงานและไม่มีความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน  
การใช้แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภททรัพยากร 
ธรรมชาติภายนอกโรงเรียน
มีระยะทางไกล 
2.3 ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภท ทรัพยากรธรรมชาติ 
การตรวจสอบข้อมูลการใช้
แหล่ง เรียนรู้จากผู้เรียนมี
ความล่าช้า และไม่น าข้อมูล
ที่ได้จากนักเรียน ไป
ปรับปรุงแก้ไข 

2.1 ควรประเมินผลการใช้
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภททรัพยากร 
ธรรมชาติด้วยการจัดเก็บ
ผลงานของนักเรียนผู้ใช้
แหล่งเรียนรู้ มีการ
ตรวจสอบแบบบันทึก
การศึกษาของผู้เรียน และมี
การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 
2.2 ควรมีการตรวจสอบ
ปรับปรุงแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ทรุด
โทรม 

2.1 มีการจัดท าแผนตาม
ความสนใจของผู้เรียนมี
การก าหนดแผนการใช้
แหล่งเรียนรู้ลงไปใน
หลักสูตรและมีการจัดท า
แผนการเรียนรู้ที่ใช้
แหล่งเรียนรู้ตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสาระ 
ตัวชี้วัด และมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
2.2 ควรมีการการ
ปรับปรุงแก้ไขใช้เวลาใน
การด าเนินการให้
เหมาะสมตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไม่นาน
จนเกินไปเพ่ือพัฒนาการ
จัดการและการก ากับ
ติดตามการใช้แหล่ง
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 ควรมีการส ารวจ
ความต้องการของผู้เรียน
และเสนองบประมาณใน
การเดินทางไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชุมชน 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
แหล่ง
เรียนรู้

โรงเรียน                
บ้านริมใต้ 

ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 

ด้านการด าเนนิงาน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ 

ปัญหาในการด าเนินงาน 
ความต้องการ 

ในการพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนนิงาน 
3. แหล่ง
ทรัพยากร
การเรียนรู้
ประเภทสื่อ 

3.1 แหล่งเรียนรู้มีปริมาณ
จ ากัด ไม่ทันสมัย และอยู่
ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน 
3.2 พวกสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
ยังขาดสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
แหล่งเรียนรู้ช ารุด ใช้งาน
ได้น้อย  
3.3 ปัญหาด้านการปฏิบัติ
ตาม แผนการบริหาร
จัดการแหล่งทรัพยากร 
การเรียนรู้ประเภทสื่อ 
พบว่ามีปัญหาในเรื่อง
อินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง
คอมพิวเตอร์เก่าและช้า 
3.4 มีความล่าช้าในการ
ซ่อมแซมและหาสื่อมาเพ่ิม
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ และไม่มีการ
พัฒนาครูผู้สอนให้ครบทุก
ระดับชั้น 
 

3.1 สร้างความตระหนัก ให้
ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้เห็นความส าคัญของ
แหล่งการเรียนรู้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาตนเอง 
3.2 มีการใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภทสื่อได้ตรง
ตามแผนก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการ
จัดสรรตามความเหมาะสม
ทุกห้องเรียนมีทรัพยากร
การเรียนรู้ประเภทสื่อไว้ใช้ 
3.3 ควรมีการพัฒนา
ครูผู้สอน ในการสร้างสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ให้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัยใหม่ 
 
 

3.1 มีการก าหนด
นโยบายการใช้แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทสื่อไว้อย่างเป็น
รูปธรรม มีการจัดการ
เรียนการสอนตามหน่วย
การเรียนรู้มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดอย่าง
เหมาะสม 
3.2 ควรมีการ
ประเมินผลการใช้งาน
ทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทสื่อ มีการ
ตรวจสอบและประเมิน
โดยผู้รับผิดชอบ 
3.3 การน าผลการ
ตรวจสอบมาปรับปรุง
แก้ไขเสมอ มีการ
ซ่อมแซมและจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทสื่อมาเพ่ิมให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ  มีการพัฒนา
ครูผู้สอนโดยมีการจัด
อบรมการใช้ทรัพยากร
การเรียนรู้ประเภทสื่อ   
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) 
แหล่ง
เรียนรู้

โรงเรียน                
บ้านริมใต้ 

ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 

ด้านการด าเนนิงาน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ 

ปัญหาในการด าเนินงาน 
ความต้องการ 

ในการพัฒนา 
ข้อเสนอแนะ 

ในการด าเนนิงาน 
4. แหล่ง
ทรัพยากร
การเรียนรู้
ประเภท
วัตถุและ
อาคาร
สถานที่ 

4.1 มีการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่
โดยไม่มีการวางแผนการใช้ คือ ใช้
ผิดหลักการ ใช้ไม่ถูกต้องตาม
ความมุ่งหมาย   
4.2 ขาดความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่ช าระค่า
กิจกรรม และงบประมาณล่าช้า 
จากการใช้ลานกิจกรรม
เอนกประสงค์มีหลังคาใช้
งบประมาณในการก่อสร้างสูง  
4.3 นักเรียนในแต่ละห้องมี
จ านวนมาก ส่งผลต่อการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุ
และอาคารสถานที่เพราะสถานที่
บางแห่งมีขนาดจ ากัด คับแคบ 
ท าให้นักเรียนท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ไม่สะดวก 
4.4 วัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ
หรือเก้าอ้ี ไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน 
ห้องเรียนแต่ละห้องมีความแออัด 
4.5 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทวัตถุและอาคารสถานที ่
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
จุดเท่าที่ควร เพราะจ านวน
นักเรียนและขนาดของห้องเรียน
ไม่รองรับซึ่งกันและกัน และไม่มี
การจัดหมวดหมู่วัตถุ เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี น าไปใช้โดยไม่มีการควบคุม 
ท าให้โต๊ะ เก้าอ้ี ที่มีขนาดต่างกัน 
ปะปนกันไปเรื่อย 

4.1 ควรมีการก าหนด
นโยบายการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทวัตถุและ
อาคารสถานที่โดยให้
ใช้ตามความเหมาะสม
ของกิจกรรม 
4.2 ทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภทวัตถุ
และอาคารสถานที่ 
ควรมีการน าผลการ
ตรวจสอบมาปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับ
การประเมิน 
 
 

4.1 ควรมีการตรวจสอบ 
ปรับปรุง ประเมินผลการ
ใช้แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภทวัตถุและ
อาคารสถานที่โดยฝ่าย
อาคารสถานที่เป็น
ประจ าทุกภาคเรียน มี
การท าแบบสอบถามเพ่ือ
ตรวจสอบการใช้งาน
อาคารสถานที่ 
4.2 จัดท าสมุดบันทึกขอ
ใช้อาคารสถานที่และ
หมวดหมู่วัตถุ เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี น าไปใช้โดยมีการ
ควบคุม โต๊ะ เก้าอ้ี โดย
ให้หัวหน้า อาคาร
สถานที่และผู้ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงสร้างความ
ตระหนักให้ครู นักเรียน 
มีส่วนร่วมในการช่วยกัน
ดูแลวัสดุหรือครุภัณฑ์ 
เช่น โต๊ะหรือเก้าอ้ี 
ห้องเรียน ร่วมกัน  
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ตอนที่ 2 แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียน    
บ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล 
 2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
 3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 
 4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ 

 
1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล 
 1.1 แนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล  
 จากการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ประเภททรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล แบ่งเป็นทรัพยากรบุคคลภายนอกและ
บุคคลภายในโรงเรียน พบว่า บุคคลภายนอก ทั้งปราชญ์ท้องถิ่นที่เข้ามาให้ความรู้แก่เด็กในโรงเรียน
นั้นมีเวลาน้อย แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงครูผู้สอน มีการ
วางแผนกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน จึงยังมีการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคล มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และด้วยภาระงานที่มากของครูผู้รับผิดชอบงานใน
โรงเรียน จึงไม่มีการวางแผนในการเชิญบุคคลภายนอกมาให้ความรู้แต่จะใช้ความสนิทสนมส่วนตัวใน
การติดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบางครั้งมีนโยบายเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงการท างานเป็นจ านวนมาก  
ท าให้งานที่ปฏิบัติต้องเลื่อนออกไปหรือท างานล่าช้า ส่วนบุคคลภายใน พบว่า ทรัพยากรบุคคลใน
โรงเรียนยังท างานไม่ตรงตามความถนัด บุคลากรเรียนจบไม่ตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการ  
 1.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทบุคคล  
 ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ประเภทบุคคล ดังนี้ บุคคลภายนอก โรงเรียนควรมีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานในการ
เตรียมการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคลการเชิญวิทยากรภายนอก ส่วนบุคคลภายใน 
โรงเรียนควรมีการสร้างบุคลากรให้ตามความถนัดของครูหรือบุคลการที่มีความสามารถเป็นทรัพยากร
การเรียนรู้ประเภทบุคคลของโรงเรียนเอง โดยการส่งบุคลากรให้ไปเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือ
พัฒนาตนเองตามจุดประสงค์ที่โรงเรียนต้องการพัฒนา เพ่ือให้บุคลากรมีการตื่นตัวและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นและมีการค้นหาบุคลากรที่มีคุณค่าในด้านต่างๆ มาสู่โรงเรียนเพ่ือการ
พัฒนาที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม 
 
2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
 2.1 แนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  
 จากการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ประเภททรัพยากรธรรมชาติ พบว่าโรงเรียนยังขาดความต่อเนื่องในการใช้แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนมีจ ากัดและไม่หลากหลาย จ านวนนักเรียนมีมากส่งผลต่อการดูแล
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ก ากับการใช้แหล่งเรียนรู้ ครูขาดความเข้าใจในการด าเนินงานและไม่มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติภายนอกโรงเรียนมีระยะทางไกล    
 2.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
 ส าหรั บแนวทางการแก้ ไขปัญหาในด้ านแหล่ งทรัพยากรการ เ รี ยนรู้ ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ นั้นเนื่องจากมีจ านวนจ ากัดและไม่หลากหลาย จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกัน  โดยระบุลงไปว่าจะใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติในหน่วยการเรียนรู้ใดบ้างเพ่ือการใช้จะได้ไม่ซ้ าซ้อนกันและต้องระบุชื่อผู้ดูแล
รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติลงไปในแผนหรือโครงการให้ชัดเจน 
เพ่ือการตรวจสอบการใช้งานที่ถูกต้อง และต้องมีการก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบการใช้แหล่ง
เรียนรู้จากผู้เรียนและน าข้อมูลจากนักเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือการใช้แหล่งเรียนรู้ในครั้งต่อไปจะได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   
 ในส่วนของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่มีระยะทางไกลมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยจัดล าดับความส าคัญของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  
ให้พิจารณาสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนก่อนและจัดหารถรับส่งนักเรียนไปยังแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
นั้นๆ และควรมีการตรวจสอบข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้จากผู้เรียนจึงน าข้อมูลที่ได้จากนักเรียนไป
ปรับปรุงแก้ไข   
 
3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 
 3.1 แนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 
 จากการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทสื่อ พบว่าบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการใช้สื่อสารสนเทศหรือบุคลากรที่มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เร่งด่วนมีจ านวนน้อย และการส่งบุคลากรให้ไปเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยยังมีค่อนข้าง
จ ากัดด้วยงบประมาณ เป็นต้น และแหล่งเรียนรู้มีปริมาณจ ากัด ไม่ทันสมัย และอยู่ในสภาพไม่พร้อม
ใช้งานเช่น พวกสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยังขาดสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ช ารุด ใช้งานได้น้อย และปัญหาด้านการปฏิบัติตาม 
แผนการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้ประเภทสื่อ พบว่ามีปัญหาในเรื่องอินเตอร์เน็ตที่ไม่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงคอมพิวเตอร์เก่าและช้า และยังพบว่ามีความล่าช้าใน
การซ่อมแซม 
 3.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทสื่อ 
 ในด้านแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ จัดสรร
งบประมาณในด้านสื่อลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีต่อไปมาเพ่ือน างบประมาณมาพัฒนาในเรื่อง
สื่อสารสนเทศ เพ่ิมจุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตและเพ่ิมความเร็วของอินเทอร์เน็ต จัดซ่อมแซมหรือจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือการใช้งานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและหาสื่อมาเพ่ิมให้เพียงพอต่อ
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ความต้องการ และต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนให้ครบทุกระดับชั้นและมีการก าหนดนโยบายการใช้
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการ
เรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม แล้วควรมีการประเมินผลการใช้งานทรัพยากร
การเรียนรู้ประเภทสื่อ มีการตรวจสอบและประเมินโดยผู้รับผิดชอบแล้วน าผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขเสมอ มีการซ่อมแซมและจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อมาเพ่ิมให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ มีการพัฒนาครูผู้สอนโดยมีการจัดอบรมการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ   
 
4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ 
 4.1 แนวทางแก้ไขปัญหาทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ 
 จากการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ พบว่าโรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภท
วัตถุและอาคารสถานที่โดยไม่มีการวางแผนการใช้ คือ ใช้ผิดหลักการ ใช้ไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมาย  
และขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองไม่ช าระค่ากิจกรรม และงบประมาณล่าช้า จากการ
ใช้ลานกิจกรรมเอนกประสงค์มีหลังคาใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง ซึ่งการใช้อาคารสถานที่
เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนในแต่ละห้องมีจ านวนมาก ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภท
วัตถุและอาคารสถานที่เพราะสถานที่บางแห่งมีขนาดจ ากัด คับแคบ ท าให้นักเรียนท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ไม่สะดวก และการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะหรือเก้าอ้ี ไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน ห้องเรียน
แต่ละห้องมีความแออัด และประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
เท่าที่ควร เพราะจ านวนนักเรียนและขนาดของห้องเรียนไม่รองรับซึ่งกันและกันและไม่มีการจัด
หมวดหมู่วัตถุ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  น าไปใช้โดยไม่มีการควบคุม ท าให้โต๊ะ เก้าอ้ี  ที่มีขนาดต่างกัน ปะปน
กันไปเรื่อย 
 4.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ 
 ในด้านแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่มีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องสถานที่มีขนาดจ ากัด คับแคบ โดยการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ก็ต้องหาวิธีจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยอาจจะจัดให้นักเรียน เรียนรู้เป็นกลุ่ม และควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง ประเมินผล
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่โดยฝ่ายอาคารสถานที่เป็นประจ าทุก
ภาคเรียน มีการท าแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบการใช้งานอาคารสถานที่ และควรจัดท าสมุดบันทึกขอ
ใช้อาคารสถานที่และหมวดหมู่วัตถุ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี น าไปใช้โดยมีการควบคุม โต๊ะ เก้าอ้ี โดยให้หัวหน้า 
อาคารสถานที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการช่วยกัน
ดูแลวัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะหรือเก้าอ้ี ห้องเรียน ร่วมกัน 
 



บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียน       
บ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารโรงเรียน       
บ้านริมใต้ จ านวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 4 คน หัวหน้างาน จ านวน 2 คน ครูหัวหน้า
ระดับชั้น จ านวน 6 คน ครูหัวหน้าสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
การศึกษาเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ กรอบการสัมภาษณ์การ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และการสนทนากลุ่มเพ่ือ
ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล 
 1.1 ปัญหาในการด าเนินงาน 
  1.1.1 การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน   
  1.1.2 ไม่มีการวางแผนในการเชิญบุคคลภายนอกมาให้ความรู้แต่จะใช้ความ

สนิทสนมส่วนตัวในการติดต่อบุคคลภายนอกและมีนโยบายเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงการท างานเป็น    
จ านวนมาก ท าให้งานที่ปฏิบัติต้องเลื่อนออกไปหรือท างานล่าช้า 

  1.1.3 ทรัพยากรบุคคล ที่ท างานไม่ตรงตามความถนัด บุคลากรเรียนจบไม่ตรง
ตามสาขาวิชาที่ต้องการ 

 1.2 ความต้องการในการพัฒนา 
  1.2.1 ควรมีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานในการเตรียมการใช้แหล่งทรัพยากร

การเรียนรู้ประเภทบุคคลการเชิญวิทยากรภายนอกบุคคลภายใน 
  1.2.2 สร้างบุคลากรตามความถนัดของครูหรือบุคลการที่มีความสามารถเป็น

ของโรงเรียน โดยการส่งบุคลากรให้ไปเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองตามจุดประสงค์
ที่โรงเรียนต้องการพัฒนา 

  1.2.3 มีการจัดสรรให้บุคลากรเข้ารับการอบรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจัด
อบรม ประชุม สัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากร บุคลากรมีการตื่นตัวและปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมขึ้นและมีการค้นหาบุคลากรที่มีคุณค่าในด้านต่างๆมาสู่โรงเรียนเพ่ือการพัฒนาที่
กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม 
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 1.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
  1.3.1 ควรมีการตรวจสอบการติดตามผลงานของบุคลการทั้งภายในและ

ภายนอกในทันที หลังจากจัดกิจกรรมแล้วโดยการประเมินจากผู้ใช้บริการจากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 

  1.3.2 สร้างบุคลากรตามความถนัดของครูหรือบุคลการที่มีความสามารถเป็น
ของโรงเรียน โดยการ ส่งบุคลากรให้ไปเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองตาม
จุดประสงค์ที่โรงเรียนต้องการพัฒนา 

  1.3.3 สร้างความตระหนักให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ 
  1.3.4 ให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบให้สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้

ใหม่ๆ และการจัดการแหล่งการเรียนรู้ 
2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

2.1 ปัญหาในการด าเนินงาน  
 2.1.1 ไม่มีการก าหนดแผนการซ่อมแซมและดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ประเภท

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการปรับเปลี่ยนต้นไม้ที่ใช้ศึกษาอยู่ทุกปี    
 2.1.2 ขาดความต่อเนื่องในการใช้แหล่งทรัพยากรกา รเรียนรู้ประเภท

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนมีจ ากัด
และไม่หลากหลาย จ านวนนักเรียนมีมากส่งผลต่อการดูแลก ากับการใช้แหล่งเรียนรู้ ครูขาดความ
เข้าใจในการด าเนินงานและไม่มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภททรัพยากรธรรมชาติภายนอกโรงเรียนมีระยะทางไกล 

 2.1.3 ข า ด ผู้ ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อ บ แ ห ล่ ง ท รั พ ย า ก ร ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ เ ภ ท
ทรัพยากรธรรมชาติ การตรวจสอบข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้จากผู้เรียนมีความล่าช้าและไม่น าข้อมูลที่
ได้จากนักเรียนไปปรับปรุงแก้ไข 

2.2 ความต้องการในการพัฒนา 
 2.2.1 คว รประ เ มิ น ผลกา ร ใ ช้ แหล่ ง ท รั พย าก รก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ เ ภท

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการจัดเก็บผลงานของนักเรียนผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ มีการตรวจสอบแบบบันทึก
การศึกษาของผู้เรียน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

 2.2.2 ควรมีการตรวจสอบปรับปรุ งแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ทรุดโทรม 

2.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 2.3.1 มีการจัดท าแผนตามความสนใจของผู้เรียนมีการก าหนดแผนการใช้แหล่ง

เรียนรู้ลงไปในหลักสูตรและมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสาระ ตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ 

 2.3.2 ควรมีการการปรับปรุงแก้ไขใช้เวลาในการด าเนินการให้เหมาะสมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไม่นานจนเกินไปเพื่อพัฒนาการจัดการและการก ากับติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพ 
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 2.3.3 ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนและเสนองบประมาณในการ
เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกชุมชน 

3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 
3.1 ปัญหาในการด าเนินงาน  
 3.1.1 แหล่งเรียนรู้มีปริมาณจ ากัด ไม่ทันสมัย และอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน 
 3.1.2 พวกสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ    

ยังขาดสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ช ารุด ใช้งานได้น้อย  
 3.1.3 ปัญหาด้านการปฏิบัติตาม แผนการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรการ

เรียนรู้ประเภทสื่อ พบว่ามีปัญหาในเรื่องอินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึงคอมพิวเตอร์เก่าและช้า 

 3.1.4 มีความล่าช้าในการซ่อมแซมและหาสื่อมาเพ่ิมให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ และไม่มีการพัฒนาครูผู้สอนให้ครบทุกระดับชั้น 

3.2 ความต้องการในการพัฒนา 
 3.2.1 สร้างความตระหนัก ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้เห็นความส าคัญ

ของแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง 
 3.2.2 มีการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อได้ตรงตามแผนก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีการจัดสรรตามความเหมาะสมทุกห้องเรียนมีทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อไว้ใช้ 
 3.2.3 ควรมีการพัฒนาครูผู้สอน ในการสร้างสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี           

ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยใหม่ 
3.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 3.3.1 มีการก าหนดนโยบายการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อไว้

อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
อย่างเหมาะสม 

 3.3.2 ควรมีการประเมินผลการใช้งานทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ                
มีการตรวจสอบและประเมินโดยผู้รับผิดชอบ 

 3.3.3 การน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขเสมอ มีการซ่อมแซมและจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อมาเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการพัฒนาครูผู้สอนโดยมีการจัด
อบรมการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ   

4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ 
4.1 ปัญหาในการด าเนินงาน 
 4.1.1 มีการใช้ทรัพยากรการเรียนรูประเภทวัตถุและอาคารสถานที่โดยไม่มีการ

วางแผนการใช้ คือ ใช้ผิดหลักการ ใช้ไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมาย   
 4.1.2 ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองไม่ช าระค่ากิจกรรมและ

งบประมาณล่าช้า จากการใช้ลานกิจกรรมเอนกประสงค์มีหลังคาใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง  
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 4.1.3 นักเรียนในแต่ละห้องมีจ านวนมาก ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่เพราะสถานที่บางแห่งมีขนาดจ ากัด คับแคบ ท าให้นักเรียนท า
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ไม่สะดวก 

 4.1.4 วัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะหรือเก้าอ้ี ไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน ห้องเรียน
แต่ละห้องมีความแออัด 

 4.1.5 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเท่าที่ควร เพราะจ านวนนักเรียนและขนาดของห้องเรียนไม่รองรับซึ่งกันและกัน 
และไม่มีการจัดหมวดหมู่วัตถุ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี น าไปใช้โดยไม่มีการควบคุม ท าให้โต๊ะ เก้าอ้ี ที่มีขนาด
ต่างกันปะปนกันไปเรื่อย 

4.2 ความต้องการในการพัฒนา 
 4.2.1 ควรมีการก าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและ

อาคารสถานที่โดยให้ใช้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
 4.2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ควรมีการน าผลการ

ตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการประเมิน 
4.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 4.3.1 ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง ประเมินผลการใช้แหล่งทรัพยากรการ

เรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่โดยฝ่ายอาคารสถานที่เป็นประจ าทุกภาคเรียน มีการท า
แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบการใช้งานอาคารสถานที่ 

 4.3.2 จัดท าสมุดบันทึกขอใช้อาคารสถานที่และหมวดหมู่วัตถุ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
น าไปใช้โดยมีการควบคุม โต๊ะ เก้าอ้ี โดยให้หัวหน้า อาคารสถานที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความ
ตระหนักให้ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลวัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะหรือเก้าอ้ี ห้องเรียน 
ร่วมกัน 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 สภาพปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านริมใต้     
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 4 ด้าน ประกอบด้วย แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ และแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
บ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละด้านก็จะพบปัญหาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งพบว่า 
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคลนั้น จะแบ่งเป็นทรัพยากรบุคคลภายนอกและ
บุคคลภายในโรงเรียน พบว่า บุคคลภายนอก ทั้งปราชญ์ท้องถิ่นที่เข้ามาให้ความรู้แก่เด็กในโรงเรียน
นั้นมีเวลาน้อย แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงครูผู้สอน มีการ
วางแผนกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน จึงยังมีการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคล มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนและด้วยภาระงานที่มากของครูผู้รับผิดชอบงานใน
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โรงเรียน จึงไม่มีการวางแผนในการเชิญบุคคลภายนอกมาให้ความรู้  ซึ่งสอดคล้องกับ ภัครภรณ์  
มานิตย์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนโป่งสา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พบว่าในการจัดการแหล่งเรียนรู้ได้มีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และ
ก าหนดครูผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ และค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอุดหนุนส าหรับงบประมาณใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ และส ารวจความต้องการของชุมชนในการใช้แหล่งเรียนรู้  จัดแหล่งเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อความต้องการและให้ความรู้ ในการใช้แหล่งเรียนรู้กับชุมชน ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้ครูมีการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน บางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติคือ ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศและติดตามผลรายงานผลการ
ด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และน าเสนอผลการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  พบว่า โรงเรียนยังขาดความ
ต่อเนื่องในการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนมีจ ากัดและไม่หลากหลาย จ านวนนักเรียนมีมากส่งผล
ต่อการดูแลก ากับการใช้แหล่งเรียนรู้  ครูขาดความเข้าใจในการด าเนินงานและไม่มีความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติภายนอกโรงเรียนมีระยะ
ทางไกล ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริพร  จิตอารีย์ (2549) ศึกษาเรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและส าหรับปัญหา
ที่พบคือขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเช้าใจในการจัดการแหล่งเรียนรู้ นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของ
แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่คับแคบและไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน สื่อมีไม่เพียงพอ ขณะที่
ข้อเสนอแนะนั้นพบว่าควรแก้ปัญหาที่พบอย่างเป็นรูปธรรม 
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ พบว่า บุคลากรที่มีความรู้ในด้านการใช้สื่อ
สารสนเทศหรือบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เร่งด่วนมีจ านวนน้อยและ
การส่งบุคลากรให้ไปเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยยังมีค่อนข้างจ ากัดด้วยงบประมาณ เป็นต้น และแหล่งเรียนรู้มีปริมาณจ ากัด ไม่ทันสมัย และ
อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานเช่น พวกสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ยังขาดสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ช ารุด ใช้งานได้น้อยและปัญหา
ด้านการปฏิบัติตาม แผนการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้ประเภทสื่อ พบว่ามีปัญหาใน
เรื่องอินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงคอมพิวเตอร์เก่าและช้า และยัง
พบว่ามีความล่าช้าในการซ่อมแซมและควรหาสื่อมาเพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการและไม่มีการ
พัฒนาครูผู้สอนให้ครบทุกระดับชั้น สอดคล้องกับ เอกพงษ์  อวดมูล (2553) ศึกษาเรื่องการใช้แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ข้อมูลไว้ว่าการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการ
เรียนรู้และได้พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เป็นแหล่งเรียนรู้ จะท าให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนและ
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การจัดกิจกรรมในการใช้สื่อสารจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้เพ่ิม
มากขึ้น 
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่  พบว่า โรงเรียนมีการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่โดยไม่มีการวางแผนการใช้ คือ ใช้ผิดหลักการ  
ใช้ไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายและขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองไม่ช าระค่ากิจกรรม 
และงบประมาณล่าช้า จากการใช้ลานกิจกรรมเอนกประสงค์มีหลังคาใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง 
ซึ่งการใช้อาคารสถานที่เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนในแต่ละห้องมีจ านวนมาก ส่งผลต่อการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่เพราะสถานที่บางแห่งมีขนาดจ ากัด คับแคบ   
ท าให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ไม่สะดวกและการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะหรือเก้าอ้ี ไม่ได้
มาตรฐานเดียวกัน ห้องเรียนแต่ละห้องมีความแออัดและประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเท่าที่ควร เพราะจ านวนนักเรียนและขนาดของห้องเรียนไม่รองรับซึ่งกัน
และกัน และไม่มีการจัดหมวดหมู่วัตถุ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี น าไปใช้โดยไม่มีการควบคุม ท าให้โต๊ะ เก้าอ้ี ที่มี
ขนาดต่างกัน ปะปนกันไปเรื่อย ซึ่งต้องจัดให้มีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการใช้สื่อด้านอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล  จนัทร์ต๊ะฝั้น (2554) ศึกษาเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดล าปาง พบว่าด้านสถานที่ ผู้บริหาร
และครูผู้สอนในโรงเรียนเกือบทั้งหมดได้ร่วมกันรับผิดชอบด้านแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่วนปัญหาที่พบมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยได้เสนอดังนี้  บุคลากรมีความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงานต่างกัน ขาดงบประมาณในการจัดแหล่งเรียนรู้ สถานที่ขาดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง สถานที่ไม่เพียงพอและไม่เอ้ืออ านวยในการจัดการแหล่งเรียนรู้ ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาคือ 
ควรมีการวางแผนและจัดระบบการใช้แหล่งเรียนรู้  ควรปรับปรุงด าเนินการดูแลและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
 5.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอ 
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 จากการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียน บ้านริมใต้ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล 
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อและ 
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ จึงมแีนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละด้านดังนี้ 
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล จากการศึกษาข้อมูลผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงาน แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล คือบุคคลภายนอก 
โรงเรียนควรมีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานในการเตรียมการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภท
บุคคลการเชิญวิทยากรภายนอก ส่วนบุคคลภายในโรงเรียนควรมีการสร้างบุคลากรให้ตามความถนัด
ของครูหรือบุคลการที่มีความสามารถเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคลของโรงเรียนเอง      
โดยการส่งบุคลากรให้ไปเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองตามจุดประสงค์ที่โรงเรียน
ต้องการพัฒนา เพ่ือให้บุคลากรมีการตื่นตัวและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้นและมีการ
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ค้นหาบุคลากรที่มีคุณค่าในด้านต่างๆ มาสู่โรงเรียนเพ่ือการพัฒนาที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมและให้
โอกาสผู้ปกครอง ชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน                
ซึ่งสอดคล้องกับ วัลยา  ทองงาม (2555) ศึกษาเรื่องการใช้และบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวีรยา อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
พบว่ามีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการเรียนการสอน มีการจัดรูปแบบการเรียนที่
หลากหลาย บริหารจัดการการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยให้โอกาสผู้ปกครอง  
ชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนเสนอ
แนวทางการใช้และบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลวีรยา ควรจัดท าแผนประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (PLAN) โดยควรให้มีการศึกษา
หลักสูตรแม่บท จัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วก าหนดจุดประสงค์ผลการเรียนที่
คาดหวังให้ชัดเจน การปฏิบัติตามแผนประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (DO) ควรเป็นการน าแผน
ประสบการณ์ท่ีจัดท าขึ้นมาปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง มีการใช้
แหล่งเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติทดลองและศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (CHECK) ควรเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานใน
แต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอน
ใดบ้าง โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผล ด้านความสามารถ (Performance Assessment) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio Assessment) และสุดท้ายเป็นการน าผลการ
ประเมินมาใช้ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (ACT) ข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผล ควรสะท้อนให้เห็นถึง การวางแผนและการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า
ตอบสนองความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมี
จ านวนจ ากัดและไม่หลากหลาย จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยระบุ
ลงไปว่าจะใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติในหน่วยการเรียนรู้ใดบ้างเพ่ือการ
ใช้จะได้ไม่ซ้ าซ้อนกันและต้องระบุชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติลงไปในแผนหรือโครงการให้ชัดเจน เพ่ือการตรวจสอบการใช้งานที่ถูกต้องและ
ต้องมีการก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบการใช้แหล่งเรียนรู้จากผู้เรียนและน าข้อมูลจากนักเรียนมา
วิเคราะห์เพื่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในครั้งต่อไปจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่มีระยะทางไกลมีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยจัดล าดับความส าคัญ
ของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ให้พิจารณาสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนก่อน 
ซึ่งสอดคล้องกับ เทวิน  ธรรมลังกา (2555) ศึกษาเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ ใช้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและได้ใช้แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนอย่างแท้จริง 
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น คือจัดสรร
งบประมาณในด้านสื่อลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีต่อไปมาเพ่ือน างบประมาณมาพัฒนาในเรื่อง
สื่อสารสนเทศ เพ่ิมจุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตและเพ่ิมความเร็วของอินเทอร์เน็ต จัดซ่อมแซมหรือจัดซื้อ



55 

คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือการใช้งานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และหาสื่อมาเพ่ิมให้เพียงพอต่อ
ความต้องการและต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนให้ครบทุกระดับชั้น และมีการก าหนดนโยบายการใช้
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการ
เรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม แล้วควรมีการประเมินผลการใช้งานทรัพยากร
การเรียนรู้ประเภทสื่อ มีการตรวจสอบและประเมินโดยผู้รับผิดชอบแล้วน าผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขเสมอ มีการซ่อมแซมและจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อมาเพ่ิมให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ มีการพัฒนาครูผู้สอนโดยมีการจัดอบรมการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 
สอดคล้องกับ อรรถพล  เชาวน์ประยูร (2549) กล่าวว่า ทรัพยากรประเภทสื่อ สามารถใช้บุคคลหรือ
สิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ทักษะ
และเจตคต ิด้วยการส่งผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อท าให้กระบวนการเรียนรู้
ของมนุษยชาติสามารถด าเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ที่ส าคัญที่สุดคือสามารถกระจาย
ความรู้ไปสู่ทุกๆ พ้ืนโลกอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ซึ่งทรัพยากรประเภทสื่อสามารถหมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ในด้านแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องสถานที่มีขนาดจ ากัด คับแคบ 
โดยการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ก็ต้องหาวิธีจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาจจะจัดให้นักเรียน เรียนรู้เป็น
กลุ่มและควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง ประเมินผลการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและ
อาคารสถานที่โดยฝ่ายอาคารสถานที่เป็นประจ าทุกภาคเรียน มีการท าแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบ
การใช้งานอาคารสถานที่และควรจัดท าสมุดบันทึกขอใช้อาคารสถานที่และหมวดหมู่วัตถุ เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี น าไปใช้โดยมีการควบคุม โต๊ะ เก้าอ้ี โดยให้หัวหน้า อาคารสถานที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้าง
ความตระหนักให้ครู นักเรียน มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลวัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะหรือเก้าอ้ี 
ห้องเรียน ร่วมกัน สอดคล้องกับ เบญจวรรณ  ระตา (2551) ศึกษาเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าการใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
เรียนการสอน บุคลากร สถานที่และกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
ทุกคนได้ด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ ก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้  มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการเรียนการสอนและประเมินผลเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยใช้แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ แบบสัมภาษณ์และสังเกตการมีส่วนร่วมของนักเรียน ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับ
การใช้แหล่งเรียนรู้คือ งบประมาณไม่เพียงพอ เวลาที่ใช้ศึกษาหาความรู้มีน้อยและสถานที่คับแคบไม่
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
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ประเภทบุคคล แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประเภทสื่อ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน ควรมีการตรวจสอบการติดตามผลงานของบุคลการ สร้างความตระหนักให้แก่ครู ควรมี
การการปรับปรุงแก้ไข ควรก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการให้เหมาะสมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนและเสนองบประมาณในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกชุมชน มีการก าหนดนโยบายการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อเรียนรู้ทุกประเภท
ไว้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ควรมีการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในระดับอ่ืน ๆ เชิงลึก
เฉพาะด้าน เช่น การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากร เป็นต้น โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่การใช้แหล่งเรี ยนรู้แต่ละประเภทที่
ชัดเจนมากข้ึน 
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............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
 2.4 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
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............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 
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3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ 
 3.1 ก าหนดนโยบาย วางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ
หรือไม่ อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
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............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
 3.2 การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ ตามโนบาย แผนและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 

............................................................................................................................. ................................... 
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 3.3 ตรวจสอบและประเมิลผลการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอะไรบ้าง 

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................... .....................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 
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............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 
 3.4 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
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4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ 
 4.1 ก าหนดนโยบาย วางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุ
และอาคารสถานที่หรือไม่ อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
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............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
 4.2 การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ ตามโนบาย  แผนและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
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............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ........................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 
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 4.3 ตรวจสอบและประเมิลผลการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่หรือไม่ 
อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
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............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................... .....................................................................................  
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...................................................................................................................................... .......................... 

...................................................................................................................................... .......................... 
 4.4 น าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
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 ชื่อ/ต าแหน่ง ของผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์การบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้าน
ริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

หัวหน้าระดับชั้น 
ล าดับที่ ชื่อผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

1 นางเกวรินทร์  ปัญญาเรือง หัวหน้าระดับชั้น ป.1 ช านาญการพิเศษ 

2 นางสุกัญญา  หุ่นภักดี หัวหน้าระดับชั้น ป.2 ช านาญการพิเศษ 

3 นางพวงทอง  พรหมถาวร หัวหน้าระดับชั้น ป.3 ช านาญการพิเศษ 

4 นางรัชฎา  พวงศรี หัวหน้าระดับชั้น ป.4 ช านาญการพิเศษ 

5 นางพิศวาส  บูชา หัวหน้าระดับชั้น ป.5 ช านาญการพิเศษ 

6 นางวัชรีวรรณ  หงษ์สิบแปด หัวหน้าระดับชั้น ป.6 ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7 นางเพ็ญศรี  อุดหนุน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางนันทพร  สื่อกระแส หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิต คร ู
9 นางรัชฎา  พวงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ อังกฤษ ครูช านาญการพิเศษ 
10 นางสุพิน  นาระทะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคม ครูช านาญการพิเศษ 
11 นางพวงทอง  พรหมถาวร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ครูช านาญการพิเศษ 
12 นางพวงวรรณ  พรหมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

และพลศึกษา 
ครูช านาญการพิเศษ 

13 นางสุทิม  ปินตา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

ครูช านาญการพิเศษ 

14 นางนวลละออ จุมปามัญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
  

 สัมภาษณ์วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น. 
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 ชื่อ/ต าแหน่ง ของผู้สนทนากลุ่ม (Focus Group) ที่ให้ข้อมูลในการศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 

ผู้บริหาร 
ล าดับที่ ชื่อผู้ให้ข้อมูล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

1 นายสายัณต์  กันธิยะ ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

2 นางพัชรินทร์  เขตวัง รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
3 นางพวงวรรณ  พรหมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวนันทิกร  มาไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล ครูช านาญการพิเศษ 
5 นางทวีลักษณ์  ทองอินทร์ปัน หัวหน้ากลุ่มงานแผนและ

งบประมาณ 
ครูช านาญการพิเศษ 

6 นายพิสันต์  จันต๊ะพิงค์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางนวลละออ  จุมปามัญ หัวหน้างานพัสดุ ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางประไพ   ด่านวิวัฒน์วงศ์ หัวหน้างานกิจการนักเรียนฯ ครูช านาญการพิเศษ 

 

 สัมภาษณ์วันที่ 2 - 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล วันที่ 2 เมษายน 2559 
ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 สัมภาษณ์นางสุทิม  ปินตา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 สัมภาษณ์นางพวงวรรณ  พรหมวงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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ภาพที่ 3 สัมภาษณ์นางเพ็ญศรี  อุดหนุน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 สัมภาษณ์นางนวลลออ   จุมปามัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ภาพที่ 5 สัมภาษณ์นางพวงทอง  พรหมถาวร  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 สัมภาษณ์นางพิศวาส  บูชา หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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ภาพที่ 7 สัมภาษณ์นางวัชรีวรรณ  หงส์สิบแปด หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล วันที่ 3 เมษายน 2559 
ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น. 

 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 สนทนากลุ่มกับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน 
นายสายัณต์  กันธิยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ 
นางพวงวรรณ  พรหมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

นางประไพ   ด่านวิวัฒน์วงศ์ หัวหน้างานกิจการนักเรียนฯ 
นางสาวนันทิกร  มาไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 
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ภาพถ่ายระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล วันที่ 4 เมษายน 2559 
ระหว่างเวลา 15.00 น. – 16.00 น. 

 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 สนทนากลุ่มกับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน 
นางพัชรินทร์  เขตวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ 

นายพิสันต์  จันต๊ะพิงค์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นางทวีลักษณ์  ทองอินทร์ปัน หัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณ 

นางนวลละออ  จุมปามัญ หัวหน้างานพัสดุ 
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ประวัติของผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล     นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์ 
วัน เดือน ปี เกิด    21 พฤศจิกายน 2531 
สถานที่เกิด    อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   21/33 หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม  
     จังหวัดเชียงใหม่ 50180 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2555   ผู้ฝึกสอนออกก าลังกายส่วนตัว ที่ Pilates plus studio 
 พ.ศ. 2556   เจ้าหน้าที่พัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวาววีิทยาคม อ าเภอแม่สรวย  
     จังหวัดเชียงราย 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาพลศึกษา) 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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