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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี         
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ที่ตั้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากร คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัด ปทุมธานี จ านวน 170 โรงเรียน  กลุ่มตั วอย่าง คือ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 118 โรงเรียน โดยมี ตัวแทนที่เป็น ผู้บริหาร118 คนและครู 236 คน 
เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้
ค่าสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ (F-test) และ (t-test)  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี  ในภาพรวมด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง เ มื่อ
พิจารณาแต่ละแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบว่า แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ส่วนแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน  
แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์      สร้างขึ้น  แหล่งเ รียนรู้
ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง  และแหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามขนาด สถานศึกษา  ประเภท
สถานศึกษา และที่ตั้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าขนาดสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา  ที่แตกต่างกันมี การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี มีปัญหา ได้แก่ งบประมาณและแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ข้อเสนอแนะ คือ สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ และควรมีการซ่อมแซม บ ารุง 
รักษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทต่างๆ  
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ABSTRACT 

 

The  purposes  of  this  study  were  to  1) study  the status  of  the community  
learning  resources management of basic education institution under the office of primary school 
area in Pathumthani province, 2) compare the community learning  resources  management 
classified  by  size, type and location, of  basic education schools 3) study the problems and 
suggestions of  community  learning  resources  management of  basic education school. The 
population of this study was 170 basic education schools. The samples were 118 administrators 
and 236 teachers at 118 basic education schools. The instrument used in this study was a 
questionnaire. The obtained data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, F-test, and t-test.  

The findings were as follows: 
1. It was found that overall, the community learning resources management of basic 

education institution under the office of Primary School Area in Pathumthani province was at a 
moderate level. Community learning resources of culture art and tradition practice were at a   high 
level. Community  learning  resources  of  person  and  organization  in  community,  natural  
resources, buildings  and constructions resources  and  resources of innovative media and 
technology  practice  were at a middle level.  

2. Comparisons of the community learning resources management classified  by  size 
kind and location of  basic education schools showed significant were different. The opinions  of  
teachers  and administrators in   basic education schools  in Pathumthani  province  primary  
school  area  were significantly  different  at the .01 level. 
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3. The problems  of community  learning  resources management of basic education 

institutions under the Office of Primary School Area in Pathumthani province were  budget  and  
insufficient  resources  for  managing  the  learning  resources.  The suggestions were that 
sufficient budget should be provided, and maintenance of different kinds of community  learning  
resources should be done. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากกระดานชนวน กระดานด า แต่ปั จจุบัน                
มีวิทยาการใหม่ๆมากมายที่ท าให้ การศึกษาไม่ หยุดนิ่ง เพียงแค่การเรียนรู้จากในห้องเรียน หรือใน
โรงเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และตลอดเวลา  จึงท าให้ผู้เรียนต้องมีการ
เรียนรู้จากนอกห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย ซึ่งในชุมชนล้วนมีความหลากหลาย
ตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆทั้ง บ้าน วัด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์กีฬา ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น ชุมชนจึง
เป็นเหมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาที่เรียนได้ไม่รู้จบ ทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพ รวมอยู่
ในวิถีชีวิตแต่ละชุมชน แหล่งเรียนรู้ชุมชนยังช่วย ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แหล่งเรียนรู้ถือเป็นสื่อ
การเรี ยนการสอนที่ชัดเจน  เป็นรูปธรรม  ช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับสิ่งที่ได้ศึกษาด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 สามารถสร้าง ทักษะการสังเกต ทักษะการบันทึกข้อมูล ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ซึ่งช่วยให้เกิดความคงทนในการจ าเร่ืองที่เรียนได้นานขึ้น และโรงเรียนสามารถช่วยส่ งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริง ได้รับประสบการณ์ตรงโดยการลงมือปฏิบัติจริง โดยการจัดสรร
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตัวผู้เรียน มีการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและน าเอาแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนมาใช้ให้เกิดป ระโยชน์ต่อ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)               
มีเจตนารมณ์เพื่อ 

(1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “ มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” 

(2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน       
3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์และเอื้อ
อาทรต่อกัน 
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วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ฯ ที่ส าคัญ 3 ประการ
ดังนี้ 

(1) พัฒนาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
(2) เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
(3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม

และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ. 2545 ระบุไว้ใน

มาตรา 8 ว่า...การจัดการศึกษาให้ยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

หมวด 4 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งการเรียนรู้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 29 กล่าวไว้ว่า ...ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ พัฒนาระหว่างชุมชน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส า คัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมาย
ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอน
พยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนผ่านสาระที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุดเช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพั ฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และ
คุณธรรม 

กรมวิชาการ (2543: 2) ส านักงาน คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนด
นโยบายให้โรงเรียนในสังกัดจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนให้ความส าคัญในการจัดแหล่งเรียนรู้ 
โดยก าหนดให้มีการจัดเครือข่ายการเรียนรู้ โดยก าหนดให้มีการจัดเครือข่ายการเรียนรู้แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศและบริการด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนรวมถึงการจัดเครือข่ายเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ 
สร้างเครือข่าย และร่วมมือระหว่างโรงเรีย นกับชุมชน เนื่องจากแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
หนึ่ง ที่มีความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ ตามอัธยาศัย 
ปลูกฝังนิสัยรักการ อ่าน การศึกษาค้นคว้า สร้างเสริมความรู้ความคิด และประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
การจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีความสามา รถในการ
ใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อน ามาพัฒนาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ของตนเองได้ตลอดชีวิต สถานศึกษาทุก
ระดับ ถือเป็นตัวแทนของรัฐ ในการจัดการศึกษาและด าเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ อันเป็นหลักการร่วมกันในการจัดการศึกษา ต้องจัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม  การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ส่วนมากเน้นให้ผู้เรียนศึกษา ภายใน
โรงเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์  และวัดเท่านั้น  ส่วนแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ ที่มีอยู่อีกมาก  ไม่ค่อยได้ใช้
ประโยชน์จึงถูกละเลย ขาดการดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จนบางแห่งไม่สามารถใช้ได้
อีกต่อไป ได้แก่ ศูนย์สุขภาพ ศาลาอ่านหนังสือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ห้องสมุดประชาชน ซึ่งสาเหตุโดยสรุปที่ท าให้การจัด การและการใช้แหล่งเรียนรู้ ชุมชนไม่สัมฤทธ์ิ
ผลดังที่คาดไว้ มีดังนี้ 

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไม่น านโยบายการปฏิรูปการศึกษามาปฏิบัติใช้
จริง  ไม่มีการเรียนรู้จา กแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน  มีการเรียนการสอนอยู่แค่เฉพาะในห้อง
สี่เหลี่ยมแคบ  ๆ หรือการที่ครูมีภาระงานมากอยู่แล้วท าให้ไม่มีเวลาพานักเรียนออกไปเรียนรู้ยัง
แหล่งเรียนรู้ได้  และโดยเฉพาะอย่างย่ิงจ านวนครูมีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  ส่งผลให้แหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยู่ เสื่อมโทรมลงไปตามสภาพและกาลเวลา  หรือไม่ก็กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรม
อย่างอื่น หรือปล่อยทิ้งไว้ 
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2. แหล่งเรียนรู้บางแหล่ง เมื่อขยายความรู้ออกไปแล้ว ชาวบ้านก็จะน าความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติที่บ้านของตนเอง และไม่มีใครมาเรียนรู้จากที่นั้น ๆ อีก ท าให้ร้างและไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ 

3. สถานศึกษาและชุมชนขาดงบประมาณที่จะน ามาสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงห้องสมุดประชาชนอยู่ในสภาพที่ใช้ไม่ได้ทั้งโต๊ะอ่าน
หนังสือ การจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุด และที่ส าคัญคือหนังสือเก่า ไม่เป็นปัจจุบัน  เทคโนโลยี
ในการหาข้อมูลไม่ทันสมัย ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจที่จะเข้าห้องสมุด  ไม่มีสิ่งจูงใจในการ
อ่านหนังสือ ซึ่งมีนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการรักการอ่านของผู้เรียน  และปัจจัยอีกประการหนึ่งที่
ส าคัญคือ  สภาวะเศรษฐกิจราคาสิ่งของทุกอย่างปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งราคาหนั งสือ  ซึ่งท าให้การ
จัดซื้อหนังสือ และวารสารต่างๆ น้อยลงไปด้วย 

4. เทคโนโลยีการส่ือสารไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน  ขาดงบประมาณและ ขาด
บุคลากรที่มีความช านาญทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ  จึงไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี  และซ่อมแซมเมื่อเกิดการช ารุด ส่งผลให้ การค้น คว้าหาความรู้ ขาดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

5. ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ท าให้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ไม่เกิ ด
ประโยชน์กับผู้เรียน ถึงแม้โรงเรียนกับ ชุมชนจะมีความร่วมมือกันในระดับหนึ่ง  แต่ก็ยังเกิดปัญหา
ในการเดินทางเนื่องจากระยะทางแต่ละแห่งค่อนข้างไกล และขาดงบประมาณเพื่อจัดสรร พาหนะที่
จะพานักเรียนไปศึกษาหาความรู้แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

6. ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง เนื่องจากชาวบ้านออกไปท าไร่
ท านา และทิ้งลูกหลานของตนให้อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน  แม้จะมีการประชุมผู้ปกครอง
และช้ีแจงบทบาทของชุมชนต่อการจัดการศึกษาแล้ว แต่ชาวบ้านก็ไม่สนใจและไม่เข้าใจในบทบาท
ของตนเองต่อการจัดการศึกษา ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะมีแค่ผู้น าชุมชนเท่านั้น  ซึ่งอยู่ใน
รูปของคณะกรรมการสถานศึกษา แต่ผู้น าเหล่านี้ก็ไม่ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชน
ของตนเอง 

7. ขาดการติดตามประเมินผลของผู้บริหารโรงเรียน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่า
ผู้บริหารจะตระหนักและเข้าใจการปฏิรูปการเรียนการสอนมากเพียงใด  แต่ไม่สามารถน านโยบาย
นั้นลงไปปฏิบัติจริงได้เนื่องจากภาระงานของผู้บริหารที่มีมาก อีกทั้งไปประชุม อบรม สัมมนายังตัว
เมืองต้องการเดิ นทางไกล ด้วยเหตุผลนี้ท าให้ผู้บริหารไม่มีเวลาในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอน  
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จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้ว  จะเห็นได้ว่าการจัด การและใช้แหล่งเรียนรู้ ชุมชนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี  มี
ปัญหาทั้งในด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดว่า     
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2551 
ซึง่เป็นแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ จ าเป็นอย่างย่ิงต้อง
อาศัยแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ผู้วิจัยจึงศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ มศึกษา ในจังหวัด
ปทุมธานี  ผลการศึกษาที่ได้อาจสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งผลต่อผู้เรียน เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขอย่างแท้จริง   รวมถึงน ามา ปรับปรุ งและพัฒนา การ
จัดการแหล่งเรียนรูใ้ห้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 

  
1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  

2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามขนาด สถานศึกษา  ประเภทสถานศึกษา  
และที่ตั้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด
ปทุมธานี 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี 
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ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ขนาดสถานศึกษา 
- ขนาดเล็ก 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 

2. ประเภทสถานศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- ขยายโอกาส 

3. ที่ตั้งของสถานศึกษา 
- ในเขตเทศบาล 
- นอกเขตเทศบาล 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กร      
ในชุมชน 

2.  แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากร ธรรมชาติ
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

3.  แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ และ
สิ่งก่อสร้าง 

4.  แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 

5.  แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 

 

 

1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดที่ประมวลจากการศึกษาดังนี้ 
 

           ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 

 
 

  
 
 

    
 
   

 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 1. ขนาดสถานศึกษาต่างกันมีการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกัน 
 2. ประเภทสถานศึกษาต่างกันมีการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกัน 
 3. ที่ตั้งของสถานศึกษาต่างกันมีการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกัน 
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.5.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 170 โรงเรียน ประกอบด้วย 7 อ าเภอ คือ 
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี อ าเภอหนองเสือ อ าเภอเมืองปทุมธานี  อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาด
หลุมแก้ว และอ าเภอสามโคก 

ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ 4 ฝ่าย ได้แก่ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล รองผู้อ านวยการบริหารงานทั่วไป  และครูได้แก่ ครูผู้สอน ครูผู้ ท าหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 1.5.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) 

โดยเทียบตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 118 
โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีตัวแทน (Key informants) ที่เป็นผู้บริหารจ านวน 118 คน 
และครูจ านวน 236 คน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวัดปทุมธานี  
 1.5.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
5 ประเภท คือ  

1. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
2. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
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3. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
4. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวิจัยจะใช้เป็นข้อมูลของสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชุมชน เพื่อแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ให้สามารถจัดการเรียนการสอนของสถ านศึกษา ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. ผลการวิจัยจะใช้เป็นข้อมูล ในการก าหนดนโยบายของภาครัฐ ในการจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชน ให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของสถา นศึกษามี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

1.7  นิยามศัพท์ 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน  หมายถึง  สถานที่หรือบุคคลที่ใช้ในการ  จัดกิจกรรมการเรียน       

การสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นอกห้องเรียน ส าหรับให้ผู้เรียน ใช้แสวงหาความรู้ เรียนรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอ ย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งเรียนรู้ 5 ประเภท คือ แหล่งเรียนรู้
ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน แหล่งเรียนรู้ประเภท ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร           
ที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคาร สถานที่ และ ส่ิงก่อสร้าง แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  หมายถึง การด าเนินงาน
ภายใต้แผนงานตามขั้นตอนการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การจัดระบบและ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การใช้บริการทุกรูปแบบ รวมทั้งการนิเทศ ก ากั บ ติดตามและประเมินผล โดยวิธีการ 
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี 

ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน หมายถึง บุคคล คณะ บุคคลหรือตัวแ ทนของ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ ด้าน ที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติ ให้แก่นักเรียนได้เช่น ตัวแทน ด้านธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ตัวแทนรัฐบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ให้ ค าปรึกษา
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องค์กรต่างๆ ผู้ช านาญ พิเศษ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น พระภิกษุ
สงฆ์หรือผู้น าศาสนาต่างๆ ผู้น าชุมชน คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ เป็นต้น 

ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง ทรัพยากรหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรื อทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรสัตว์ เขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝ่ายชลประทาน ล าคลอง อุทยานแห่งชาติ ศูนย์
อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นต้น 

ประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือสิ่งก่อส ร้างต่างๆ 
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่นโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูป 
โบสถ์วิหาร ศูนย์ราชการ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงาน อุตสาหกรรม ตลาด อนุสาวรีย์ 
ศาลหลักเมือง เรือนจ า สถานีต ารวจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ศูนย์ วิทยาศาสตร์ ศู นย์พัฒนา
วิชาการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ประเภทสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  หมายถึง แหล่งการ เรียนรู้ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นที่เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็น
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ห้ องสมุดประชาชน เครื่องอิเลคทรอนิกส์ ต่างๆ 
ระบบเครื่องยนต์ต่างๆ เคมีภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตปร ะเพณี  หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ทางสังคมที่
แสดงถึงความเป็นอยู่ ความเช่ือ วิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เช่น ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
ดนตรีพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนกิจกรรมชุมชน พิธีทาง
ศาสนา ประเพณีความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆ ศิล ปกรรม แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา ภาพวาด 
ภาพเขียน เป็นต้น 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม ปทุมธานี 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา หมายถึง  ข้อมูลที่บอกขนาด สถานศึกษา  ประเภท
สถานศึกษา และที่ตั้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวัดปทุมธานี 

ขนาดสถานศึกษา หมายถึง ขนาดของสถานศึกษาที่ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดขนาด ตามการจัดสรรงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
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สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 300 คน 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนเกิน 301 คนขึ้นไป 
ประเภทสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาระดับขยายโอกาส หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา – ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ต้ังของสถานศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของเทศบาล 

และ นอกเขตเทศบาล จังหวัดปทุมธานี 
สถานศึกษาในเขตเทศบาล หมายถึง สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดปทุมธานี 
สถานศึกษานอกเขตเทศบาล  หมายถึง สถานศึกษาที่ไม่ตั้งอยู่ในเ ขตการปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  หมายถึง พื้นที่การศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี 
ผู้บริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ ง ใน

สถานศึกษาของรัฐ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี ได้แก่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน รองผู้อ านวยการ 4 ฝ่าย ได้แก่ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  รองผู้อ านวยการบริหาร งาน
ทั่วไป 

ครู หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี และครูผู้ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ 8 กลุ่ม
สาระการ เรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเร่ืองการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา  ปทุมธานี  ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี หลักการ และผลงานการ วิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะศึกษาในประเด็น ดังนี้ 

2.1 การบริหารและการจัดการศึกษา 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
2.3 หลักการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
 2.3.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 2.3.2 ความสําคัญและประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 2.3.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 2.3.4 แนวการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
 2.3.4.1 การนําแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการเรียนการสอน 
 2.3.4.2 วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

 2.3.4.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้แหล่งเรียนรู้ 
 2.3.4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2.3.4.5 ปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 การบริหารและการจัดการศึกษา 

การบริหารและการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันจะเป็นไปตามกรอบที่กําหนดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 โดยปรับประยุกต์ให้เข้ ากับบริบทของสถานศึกษา

นั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน เป็นคนที่เก่ง ดี และมีความสุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา    มาตรา  22 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
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ผู้เรียนมีคว ามสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเร่ืองต่อไปนี้ 

(1) ความรู้เร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ได้แก่ครอบครัว

ชุมชน  ชาติและสังคมโลก  รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ

ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์เร่ืองการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 

(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทย  และการ

ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

(4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

(5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 

มาตรา  24 การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์

ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้  คิดเป็น

ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล

กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
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(5) ส่งเสริมสนั บสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  

และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย

เป็นส่วนหนึ่งของระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนกา

สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา

มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา  25 รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก

รูปแบบ ได้แก่ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์หอศิลป์  สวนสัตว์สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล  และแหล่งการเรียนรู้

อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา  29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และ

สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพื่อให้

ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา

และวิทยาการต่าง  ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหา

วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตามเอกสารต่าง ๆ 
ในเร่ืองของแหล่งเรียนรู้ว่าเกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาเพื่อจะทําให้เกิดเป็น
การเรียนรู้ที่ผู้สนใจจะหาความรู้ได้โดยไม่จํากัดสถานที่และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้เองจาก
ประสบการณ์โดยตรงมีที่มาของการกล่าวถึงข้อมูลดังนี้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในหมวด 4 ที่เกี่ยวข้องกับสาระในการจัดการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ที่ครูและสถานศึกษาจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้แบบเดิมที่เน้นการท่องจํา ทําตาม ซ่ึงครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญโดยเอาชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นตัวต้ัง เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การรู้จัด
สืบเสาะค้นหาความรู้ การสนใจใฝ่รู้ การรู้จักแก้ปัญหา 

DPU



14 

กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาไทยตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดหมายเพื่อให้ผู้เรียนไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สาระ
ของการสอนเป็นสาระที่รวมท้องถิ่นและชุมชนไว้ด้วย  

พิณสุดา  สิริธรังศรี  (2555: 20) มีแนวคิดเกี่ยวกับ การศึกษาควรอยู่บนพื้นฐานความคิด
และความเช่ือที่ว่า คนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ไม่ว่าคนปกติ คนพิการ ด้อยโอกาส 
หรือคนที่มีความสามารถพิเศษ ให้มีความสุขกับการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้จากพลังในตน บูรณาการ
เข้ากับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างเป็นองค์รวมเป็นการศึกษ าเพื่อการ 
พัฒนามนุษย์ และเอา ชีวิตเป็นศูนย์กลาง เป็นการ เรียนเพื่อรู้ ตามศักยภาพอย่างแท้จริง ที่หลอมรวม
ความเป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย วิธีคิด จิตวิญญาณ อารมณ์ และสังคม บนพื้นฐานของความรู้ทั้งวิชา
สามัญ อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม และรากเหง้าความเป็นไทย นอกจากนี้ ควร
เป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้ผู้เรียนและชุมชนเป็น
ฐาน ก่อให้เกิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมวลชน (Education for All) และ
มวลชนเพื่อการศึกษา (All for Education) การศึกษาเป็นกลไกแก้ปัญห าและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
สังคมและประเทศชาติ (Education for Development) สรรค์สร้างสังคมสันติสุข ทั้งสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างย่ังยืน โดยการกระจายอํานาจแบบมีส่วนร่วมจากรัฐไปยังประชาชน ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันศาสนา สถาบันสังคม ศูนย์การเรียน โรงเรียน/สถานศึกษา และอ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สมชาย  เทพแสง (2547: 16) ผู้บริหารโรงเรียนจําเป็นต้องพัฒนาบุคลกร ทั้งครู นักเรียน
ทั้งตนเองให้ทันกับความเจริญเติบโตของสังคมและโลก โดยเฉพาะสร้างนักเรียนให้รู้เท่าทันคนใน
ลักษณะเน้นความจําเป็นที่จะเรียกวิธีการเรียนรู้ (It Must Learn How to Learn)รวมทั้งเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ จากการเรียนในที่เดียวกับบุ คคลเดียวที่เป็นทุกสถานที่ ทุกเวลา
โอกาส ทุกบุคคลต่อเนื่องตลอดชีวิต  

สิปปนนท์  เกตุทัต (2542: 7) ได้กล่าวถึง การศึกษาไทยในอนาคตต้องจัดแหล่งเรียนรู้
ในลักษณะเครือข่าย โดยให้ทุกคนในชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ของการศึกษา
ไทยว่า การศึกษาเพื่ออนาคตต้องไม่เป็นระบบที่มีศูนย์กลางความรู้และการบริหารจัดการ แต่จะเป็น
ระบบที่คนทุกกลุ่มทุกแห่งมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเช่ือมโยงถึงกัน
ได้ มีก ระจายอยู่ทั่ วทุกถิ่นของประเทศไทยโดยไม่มีศูนย์กลางอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียว เปิด
โอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษา โดยมีโอกาสเรียนรู้ตลอกชีวิต และทุกส่วนในสังคมมีส่วนในการ
เกื้อหนุนการศึกษาด้วยจัดให้แหล่งเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชุมชน
หมายถึง  การนําเอาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้มารวมไว้ในที่ใดที่หนึ่งใน
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ชุมชนเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงเจตคติพฤติกรรมไปตามความ
ต้องการทางการศึกษาของแต่ละบุคคลตลอกชีวิต แหล่งเรียนรู้อาจประกอบด้วยสื่อต่าง ๆ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่จัดไว้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยทั่วไปจะจัดเป็น
มุมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือพิมพ์ มุมการเมือง มุมสุขภาพ มุมเกมต่าง ๆ มุมการศึกษา เป็นต้น 

ชัยวัฒน์  วรรณพงษ์ (2541: 18)ได้กล่าวว่า หลักการจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อให้การ
เรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนมีความเข้มข้นคงทน ประการที่สําคัญคือต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายโดยคํานึงถึงความสําเร็จของผู้เรียนเป็นสําคัญ พบว่า ผู้เรียน
จะบรรลุเป้าหมายได้ดีถ้าลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้และวิธีการ
หลากหลายจําเป็นต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ ประกอบกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับสาระที่ต้องการและได้เรียนตามสภาพจริงเป็นสําคัญ ข้อควรคํานึงในการจัดแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนมีดังนี้ 

1. บรรยากาศในแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสภาพจริง หรือเสมือนภาพจริง 
2. จัดทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ 
3. ปรับสภาพสถานที่เรียน ให้ผู้เรียนด้วยตนเองมากที่สุด 
4. จัดบริเวณโรงเรียนให้เกิดแหล่งเรียนรู้และแหล่งสนับสนุนการเรียน 
5. จัดศูนย์วิทยาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
7. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในการดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้มีวิธีจัดได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ประชาชน และสภาพของชุมชนนั้น ๆ โดยมีองค์กรท้องถิ่นหรือประชาชนในหมู่บ้านเป็นห ลักใน
การจัดตั้ง 

อุทัย  บุญประเสริฐ (2555: 44) ได้ศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมนี้ แท้ที่จริงแล้ว เป็น
กระบวนการ ที่จัดการหรือดําเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
วงกว้างจะหมายถึงประชาชนให้ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  ทําความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา เสนอประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมเสนอแนวทาง มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา สิ่งที่สําคัญคือ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ (ในกระบวนการตัดสินใจ ) และ
ร่วมกระบวนการดําเนินงาน หรือมีส่วนร่วมในงาน ในการพัฒนา ในฐานะหุ้ นส่วนเป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างการมีส่วนร่วมจึงเป็นส่วนที่สําคัญมาก ค่อนข้าง
ละเอียดอ่อนมักจะเร่ิมด้วยการเปิดใจ รู้จักการยอมรับ และการเปิดกว้างให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามี
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ส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงาน ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในกระบ วนการมีส่วนร่วม และ
ความสามารถในการนําเทคนิคต่างๆในการทํางานแบบมีส่วนร่วมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม” 

กล่าวโดยสรุปว่า การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจากรูปธรรม ซ่ึงผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาคําตอบด้วนตนเอง ในเร่ืองที่สนใจใฝ่รู้ ก าร
รู้จักแก้ปัญหาแล้วนําสิ่งที่ได้จากการค้นคว้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่เกิด
ประโยชน์จากการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบันแล้วนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน 

 
2.3 หลักการจัดการแหล่งเรียนรู้ 

การ จัดการ แหล่งเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  ต้องอาศัยระบบและ
กระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี  บุคลากรทุกฝ่ายต้องร่วมมือดําเนินงานภายใต้แผนงานที่
กําหนดไว้ ดังที่นิคม ทาแดง กอบกุล ปราบประชา และอํานวย เดชชัยศรี (2545: 18) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์นโยบายของสถานศึกษา  เพื่อนําข้อมูลมาใช้เพื่อ
การวางแผน 

2. การวางแผน หรือจัดทําโครงการตามสภาพที่ได้จากผลการวิเคราะห์ 
3. ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ทั้งด้านการผลิตและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
4. จัดระบบและกําหนดยุทธศาสตร์การให้บริการทั้งในเชิงรุก  คือ การจัดกิจกรรมริเร่ิ ม

สร้างสรรค์เข้าถึงตัวผู้รับบริการ  และการให้บริการในเชิงรับ  คือ การจัดเตรียมกิจกรรมรอคอ ย
ผู้บริโภคมารับบริการตามขั้นตอนที่วางกติกาไว้ 

5. นิเทศ ติดตามผล  ประเมินผลการดําเนินงานของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้โดยวิธี
หลากหลายและจัดทําเคร่ืองมือนับตั้งแต่การสังเกต ซักถาม  การตรวจผลงาน  การแนะนํารวมถึงได้
ให้แนวทางการจัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยโรงเรียนควร
แบ่งภารกิจให้ฝ่ายต่าง ๆ ดําเนินงานสอดคล้องกัน ดังนี้ 

 1. การจัดบริการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ของแห ล่งทรัพยากรการเรียนรู้ฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้รับบริการ  โดยคํานึงถึงความ
สะดวก  รวดเร็วประหยัด  และมีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการในลักษณะบริการอยู่กับที่  และ
บริการเคลื่อนที่ควบคู่กันไป 

 2. การจัดบริการฝ่ายวิทยาการของแหล่ง ทรัพยากรการเรียนรู้  ฝ่ายวิทยาการของ
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
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 3. การจัดมุมความรู้ส่วนบทบาทของครูในการให้บริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
คือ ครูต้องออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  จูงใจให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  เกิดกระบวนการคิด  
เกิดทักษะพบความเป็นจริง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักการตัดสินใจอยู่บนรากฐานของเหตุผลที่
ถูกต้องโดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้โดยกําหนดมุมความรู้ต่างๆ  ให้มี
มากพอกับจํานวนนักเรียนที่มารับบริการ  มีการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับความรู้ ต่าง ๆ และตกแต่งห้อง
ให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน  รวมทั้งมีบริการแบบสอบถามและแบบทดสอบ
ประจํามุมความรู้ 

สรรค์  วรอินทร์ และทิพวัลย์  คําคง (2545: 25) ให้แนวคิดในการใช้แหล่งเรียนรู้ว่าเป็น
การใช้แหล่งภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น วัด ภูเขา  สวนสัตว์  อุทยานพิพิธภัณฑ์  
หอสมุด แหล่งน้ํา โบราณสถาน เป็นต้น เป็นแหล่งการเรียนรู้ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้โดยตรง
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผู้เรียนจะได้ศึกษาสภาพจริงของส่ิงต่าง  ๆ ที่อยู่ใน
ชุมชน  อาทิ พืชพันธ์ุไม้  พืชสมุนไพร  ลักษณะขอ งดิน หิน แร่ทั้งแหล่งการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดย
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม สามารถใช้แหล่งการเรียนรู้เหล่านี้มาหล่อหลอมคนในชุมชนท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจถึงส่ิงต่าง  ๆ ในชุมชน  เป็นการสร้างเจตคติค่านิยม  ความภาคภูมิใจ  และ
อุดมการณ์ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน ส่วนในด้านการบริหารโรงเรียนการสอนและใช้แหล่งเรียนรู้
จากทุกส่วนของชุมชน  โดยการจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียน  วัด ชุมชนเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชน สามารถทําได้โดยวิธีการดังนี้ 

1. การจัดทําโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาของชุมชน  เช่น โครงการต่อต้านยาเสพติด
โครงการอนุรักษ์มรดกของชุมชน โครงการป้องกันภัยของชุมชน เป็นต้น 

2. จัดเวทีการเรียนรู้ โดยร่วมกับวัดและองค์กรชุมชน จัดเวทีการเรียนรู้ขึ้นในชุมชนใน
เร่ืองที่จะต้องแก้ไขและพัฒนา 

3. จัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยจัดทําป้ายนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และหอกระจายข่าว  เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสําหรับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2544: 2) เสนอการจัดแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการ 
2. ให้มีกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อเฟื้อต่อโครงสร้างขององค์กร 

และการดําเนินงาน 
3. ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
4. ระดมสรรพกําลังจากทุกส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในเร่ืองของเทคโนโลยี  

บุคลากร 
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และงบประมาณ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่นในการดําเนินงานทุกระดับ 

6. ปลุกจิตสํานึกให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้เห็น
ความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ 

7. สร้างและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ทุกด้านโดยยึดหลักสากล 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง 
9. จัดทําสื่อทุกประเภทเพื่อการเรียนรู้สําหรับการศึกษาทุกระบบ 
10. จัดทําห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในทุก  ๆ ด้านเพื่อการบริหาร

การปฏิบัติงาน การศึกษา การวิจัย 
11. จัดทําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา 
12. ประชาสัมพันธ์และประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 
ประจักษ์   บุญอารีย์  (2545: 56) กล่าวว่า  การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อการศึกษา  

เป็นภารกิจสําคัญของผู้รับผิดชอบทางการศึกษาโดยตรงที่จะต้ องแสวงหาแนวทางกระตุ้น  ส่งเสริม
ให้เกิดการจัดแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบโดยเร่ิมจากท้องถิ่นของตนเองก่อน ดังนี ้

1. แหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ  ต้องทําความเข้าใจ  และสามารถนํามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ รวมถึงดูแลอนุรักษ์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมดุลและย่ังยืน  การที่จะมี คุณค่าต่อ
การศึกษามากเพียงใดขึ้นอยู่กับการเห็นคุณค่าและการบริหารจัดการ 

2. แหล่งการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
 2.1 หอสมุดของท้องถิ่นและห้องสมุดเอกชน  แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะ

เจริญก้าวหน้าขึ้นเพียงใดก็ตาม การอ่านก็ยังมีความสําคัญต่อการศึกษาอยู่ดี 
 2.2 สถาบันการเรียน รู้ที่สร้างขึ้นในท้องถิ่น  แต่ละท้องถิ่นสามารถสร้างสรรค์ขึ้น

ตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น 
 2.3 แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ควรได้รับการจัดการให้เป็นแหล่งการ

เรียนรู ้
 2.4 สถานที่ราชการ  ต้องจัดให้บริการแก่ประชาชน  ทํางานอย่างโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 
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 2.5 สถานประกอบก ารของเอกชน  นอกจากจะใช้เป็นแหล่งฝึกงานแล้ว  ควรมี
กฎหมายกําหนดให้สถานประกอบการจัดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ได้จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 

3. วัดวาอารามและสถานที่สําคัญทางศาสนา แต่ละท้องถิ่นควรได้รับการจัดการให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์สําหรับลูกหลาน 

4. ภูมิปัญญาและแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งตัวภูมิปัญญาบุคคลและสถานที่ควรถูกจัด
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของลูกหลาน รวมทั้งได้รับการยกย่องชมเชยในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์ทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และควรได้รับสิทธิประโยชน์ใน
ฐานะผู้ให้การศึกษาควรแก่สถานภาพ 

5. กิจกรรมในวิถีชีวิตและประเพณีของท้องถิ่น  มีกิจกรรม  การงาน  การละเล่นและ
ประเพณีวัฒนธรรมมากมายที่คนในแต่ละสังคมต้องเรียนรู้และถือปฏิบัติ นักเรียนและผู้ใฝ่รู้สามารถ
เรียนรู้ได้ทั้งส้ิน 

6. วัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในท้องถิ่น  ในแต่ละท้ องถิ่นมีเครื่องมือเครื่องใช้  อันเป็น
ผลผลิตจากภูมิปัญญาของคนมากมาย  ควรจะได้ศึกษาค้นคว้าจัดทําหรือจัดหาของตัวอย่างทํา
เอกสารหรือรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ให้ศึกษาเรียนรู้ได้สะดวก 

7. แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งการเรียนรู้ของทั้งคน
ต่างถิ่นและคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

8. แหล่งการเรียนรู้จากสื่อมวลชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทุกท้องถิ่นสามารถมีสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งในสถาบันการศึกษาและธุรกิจ  เช่น ธุรกิจอินเตอร์เน็ต  
อีเมล์ เกมคอมพิวเตอร์ ความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้หากได้นําไปใช้เพื่อการเรียนรู้ก็จะเป็นประโยชน์
มหาศาล แต่หากผู้ใหญ่ในท้องถิ่นใช้เป็นเคร่ืองมือและแหล่งมอมเมาลูกหลานเพื่อความรํ่ารวยและ
เห็นแก่ตัวโดยใช้เยาวชนลูกหลานเป็นเป้าหมาย ก็จะเป็นอันตรายอย่างย่ิง 

9. โรงเรียนและสถาบันกา รศึกษาทุกระดับ  โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในอนาคต
จะไม่เป็นเพียงสถาบันการสอนสําหรับนักเรียนนักศึกษาในวันใดวันหนึ่งอีกต่อไป  แต่จะพัฒนา
ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งปวงชนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้จากแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่ได้มา
จากภาษีของประชาชน สถาบันการศึกษาในชุมชนจะเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง  
ๆ ได้อย่างกว้างขวางดังนั้นการจัดและการใช้แหล่งเรียนรู้  ต้องมีการศึกษาสังเกตแหล่งเรียนรู้  
วิเคราะห์และสามารถนําผลการวิเคราะห์นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาให้มากที่สุด 

กล่าวโดยสรุปว่า หลักการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพสถานศึกษาต้อง
มีการวางแผนในการดําเนินงาน การดําเนินการตามแผน การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล 
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รวมไปถึงการนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้หากสถานศึกษาได้ดําเนินการตามที่ได้วางแผน
เอาไว้การวิเคราะห์การจัดการอย่างละเอียด รอ บคอบ พร้อมปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนย่อมประประสิทธิภาพตามไปด้วย
นั่นเอง 

2.3.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
การนําแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (Local Resources) มาใช้จัดการเรียนการสอนสาระการ

เรียนรู้ต่างๆ มีมานา นโดยอาจเรียกช่ือแตกต่างกันเช่น แหล่งวิทยาการชุมชน แหล่งวิทยาการใน
ท้องถิ่น แหล่งความรู้ในชุมชน ทรัพยากรชุมชน ฯลฯ การให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
โดยนักการศึกษามีมากมายหลายท่าน ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ .ศ. 2542 ให้คําจํากัดความ ของแหล่งเรียนรู้ ราช
บัณฑิตสถาน (2541: 582) คือ  แหล่ง หมายถึง ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ ศูนย์รวม บ่อเกิด แห่ง ที่เรียน 
หมายถึง การศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ ศึกษาให้ชํานาญ   รู้ หมายถึง แจ้ง เข้าใจ ทราบ   แหล่งเรียนรู้ 
หมายถึง ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ ศูนย์รวม บ่อเกิด แห่ง ที่เป็นศูนย์รวมความรู้ ที่เข้าไปการศึกษาหาความรู้ 
ความเข้าใจ และความชํานาญ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2547: 5)  “แหล่งเรียนรู้ ” สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ให้ความหมายไว้ หมายถึง แหล่ง หรือ รวม เป็นสถานที่ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียน รู้ หรือ กระบวนการเรียนการสอน มี
รูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอน มีครูเป็นผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
กําหนด เวลาเกิดการยืดหยุ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมิน
และการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่จํ้าเป็น
ต้องใช้แบบเดียวกับการประเมินผลในชั้นเรียน แหล่งเรียนรู้หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ผู้สอนสามารถศึกษาหาความรู้ หรือ เรียนรู้จากแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนและในชุมชนท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1. แหล่งวิทยาการ ได้แก่ องค์กร สถาบัน หน่วยงาน ห้องสมุด ศูนย์วิชาหาความรู้ หรือ
เรียนรู้จากแหล่งความรู้ที่บริการความรู้เร่ืองต่าง ๆ 

2. สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ หน่วยงานวิจัย ในท้องถิ่นที่
ให้บริการให้ความรู้ ศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิชาชีพต่าง ๆ 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชา วบ้านที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และ
ประสบความสําเร็จในการงานอาชีพที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ฯลฯ 
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4. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น อุทยานแห่งชาติ หอสมุด สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์
ต่าง ๆ ห้องสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ฯลฯ 

5. สื่อ ส่ิงพิ มพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ เอกสารต่าง ๆ วารสาร หนังสืออ้างอิง 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต ซีดีรอม วีซีดี วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์   
โปรยทอง แซ่แต้ (2545: 9) ได้ให้ความหมายของแหล่งวิทยาการชุมชนหรือแหล่ง

วิทยาการท้องถิ่นไว้ว่า หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชนที่ครูและนักเรียนสามารถนํามาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อาจเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ หน่วยงานทางภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงสถาบันต่างๆ ตลอดจนบุคคลสําคัญในชุมชน  

วิยดา อุ่นอ่อน  ( 2546: 33) ได้ให้ความหมายของแหล่งวิทยาการชุมชนไว้ว่า หมายถึง
บุคคลหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนอาจแยกออกเป็นสภาพธรรมชาติแหล่งวิทยาการที่
เป็นตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบางและเอกชน รวมถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่สามารถให้
คุณค่าต่อการศึกษาและโรงเรียนสามารถนํามาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา  

อนงค์ บุตรวงค์ (2544: 39) ที่ให้ความหมายไว้สั้นๆว่า หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มี
ชีวิตและไม่มีชีวิตในชุมชนที่อยู่นอกโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางการศึ กษา และเกิดปร ะโยชน์
ต่อการเรียนการสอน  

สุขสวัสดิ์ ภาษิต (2548: 17) ได้ให้ความหมายของแหล่งความรู้ชุมชนพร้อมยกตัวอย่าง
ไว้ว่าหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชน ที่ครูหรือนักเรียนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาได้ เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานที่ราชการ โบราณสถาน ป่ าเขา แม่น้ํา ลําธาร วนอุทยาน สวน
สัตว์ ตลอดจนตัวบุคคลที่โรงเรียนอาจเชิญมาเป็นวิทยากร หรือวิทยากรที่ผู้เรียนออกไปสัมภาษณ์
พูดคุย เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เช่น ชาวนา ชาวสวน ผู้ใช้แรงงาน แพทย์ พ่อค้า ทหาร ตํารวจ 
หรือเจ้าหน้าที่ของทางราชการ เป็นต้น  

จากความหมายของ นักการศึกษาที่ให้ไว้พอสรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง 
สภาพแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ํา ลําธาร สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น เช่น วัด 
ศาลา เขื่อน และตัวบุคคลที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญา ความสามารถเฉพาะ ด้าน ที่
สามารถถ่าย ทอดความรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติ ให้แก่นักเรียนได้เช่น ตัวแทน ด้าน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ตัวแทนรัฐบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการที่ทําหน้าที่ให้ 
คําปรึกษาองค์กรต่างๆ ผู้ชํานาญ พิเศษ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้นําศาสนาต่างๆ ผู้นําชุมชน คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ เป็นต้น  และที่เป็น
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ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่บุคคลจะถ่ายทอดออกมา วิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เช่น 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
กิจกรรมชุมช น พิธีทางศาสนา ประเพณีความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆ ศิลปกรรม แกะสลัก 
เครื่องปั้นดินเผา ภาพวาด ภาพเขียน เป็นต้นและอาคาร สถานที่ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่นโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูป โบสถ์วิหาร 
ศูนย์ราชการ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงาน อุตสาหกรรม ตลาด อนุสาวรีย์ ศาลหลักเมือง 
เรือนจํา สถานีตํารวจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ศูนย์ วิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการเกษตร 
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  รวมทั้ง สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่มีอยู่
ในชุมชน เ ช่น ห้องสมุดประชาชน เครื่องอิเลคทรอนิกส์ ต่างๆ ระบบเครื่องยนต์ต่างๆ เคมีภัณฑ์
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม คอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ทางการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

2.3.2 ความสําคัญและประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
แหล่งเรียนรู้ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสําคัญที่สุด ที่โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้ างขวางเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2544 เพื่อ
สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดจากการเ รียนรู้ได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ และต่อเนื่อง โรงเรียนต้องดําเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกวิถีทาง โดยอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายให้มีประสิทธิภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ 

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทําให้การเรียนรู้ของบุคคลเป็นมิติ
เดียวกับการดํารงชีวิต ซึ่งสัมพันธ์กับโลกภายนอกและสังคม เป็นการส่ังสมประสบการณ์ชีวิตอันทํา
ให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์และสังคม การศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายจะทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อมและโอกาสของแต่ละบุคคล แหล่งเรียนรู้มีความสําคัญอย่างย่ิงในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาจึงควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหล าย 
แหล่งเรียนรู้เป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2544 อย่าง
แท้จริง หากโรงเรียนไม่สามารถจัดแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและมีคุณภาพ ตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ไม่สามารถดําเนินการไป

DPU



23 

อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรได้ ในด้านที่เป็นทั้งแหล่การศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า 
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ แหล่งเสริมความรู้ 
ความคิดวิทยาการ และประสบการณ์ เช่ือมโยงกับการดําเนินชีวิตเพราะ แหล่งเรียนรู้เหล่านี้มีอยู่
แล้วมากมายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน หากครูรู้จักแนะนําและใช้ ให้เกิดประโยชน์ เช่น ต้นไม้
ในโรงเรียนเพียงหนึ่งต้น เราสามารถสอนให้นักเรียนเรียนรู้ได้หลายเร่ือง เช่น สังเกตลักษณะลํา ต้น 
ใบ ดอก การดูแลรักษาประโยชน์ นอกจากนี้ยังเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นๆอีกเช่น การ
สัมภาษณ์ จากภารโรงหรือครูที่มีความรู้เร่ืองต้นไม้ถึง ช่ือ ชนิด วิธีการดูแลรักษา ประโยชน์ และ
อื่นๆ ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมจําทําให้การเรียนง่ายขึ้น เกิดการรับรู้  เกิดการคงอยู่ของการเรียน
สูง 

กรมสามัญศึกษา (2544: 43) กล่าวถึงความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ว่า ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งได้แก่ พ่อแม่  
ญาติ เพื่อน พระหรือผู้นําทางศาสนา ผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญสาขาต่ างๆ แหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากสิ่งที่เคยทํา ทั้งที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบ
ความสําเร็จ ลองผิดลองถูกจากเร่ืองที่รู้ และไม่รู้เพื่อค้นหาองค์ความรู้ และทักษะใหม่ๆ แหล่งเรียนรู้
จากสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรีย นสามารถเรียนได้จากสถาบันต่างๆ จนเกิดความรู้ ทักษะความรู้
มากขึ้น ซ่ึงการเรียนรู้จากสังคมนั้นได้จาก สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา สถาบันสื่อมวลชน 
ชุมชน สถาบันทางเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง แหล่งเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึ กษาได้จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น แหล่งเรียนรู้จากสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแหล่ง การเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้จากสื่อต่างๆ ที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนสังคมและบุคคล ด้วยการส่ือสารโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือการเรียนรู้
ผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นเคร่ืองเช่ือมต่อให้ชุมชน สังคม และบุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้อย่างมหาศาลในโลกแห่งความรู้ แม้อยู่ที่บ้านก็สามารถสัมผัสความเป็นไปได้ในโลก
ความรู้อย่างสะ ดวกง่ายดายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือชุดสื่อเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ชุดการเรียน
บทเรียนสําเร็จรูปจากนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย แหล่งเรียนรู้อื่นๆ มี
ความสําคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
เพือ่พัฒนาตามความสนใจ 

วันชัย พงษา  (2544: 33) กล่าวถึง ในชุมชนเหล่านั้นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ครู
และผู้บริหารสถานศึกษาได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เช่นแหล่งเรียนรู้ใน
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ชุมชนประเภทบุคคล  ในชุมชนมีผู้รู้  ผู้ที่ชํานาญเฉพาะด้าน  และภูมิปัญญาท้อ งถิ่นอยู่มากมายที่
พร้อมจะให้ความรู้แก่ผู้เรียน ครูสามารถจัดให้ผู้เรียนออกไปสัมภาษณ์หรือส่งหนังสือเชิญให้มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา นอกจากนี้ชุมชนยังมีแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นให้ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้นํา  มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกมากมาย  เช่นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีค่าย่ิง  และอยู่ใกล้สถานศึกษา  ไม่ต้องส้ินเปลือง
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหา ครูสามารถให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดหามาเรียนรู้ได้เองจากสิ่งที่อยู่ใกล้บ้าน
ใกล้ชุมชนที่อาศัยอยู่  ได้แก่  หิน ดิน ทราย ต้นไม้  วัสดุในท้องถิ่นหรือจากธรรมชาติ  และรวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ในแต่ละท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้  เช่น ภูเขา  ทะเล  น้ําตก  สวนป่า  ที่ครู
สามารถนําผู้เรียนไปสัมผัสได้  เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้จากภายในสู่ภายนอก
สถานศึกษา ส่วนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทอื่นๆที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น  ครูและผู้บริหารสามารถ
ที่จะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อีกมากมาย  อาทิ แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุ  ได้แก่  วัด อาคาร  สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่  ประวัติความ
เป็นมาของสถา นศึกษา  ชุมชนหรือท้องถิ่นที่อาศัยอยู่  หรือสถานที่ตั้งของสถานศึกษาส่วนแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนประเภท วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะให้
ผู้เรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ด้วยตนเองได้จากการดํารงชีวิตประจําวัน  หรือจากการนําผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นในโอกาสหรือวันสําคัญต่าง  ๆ ได้แก่  ประเพณีในชีวิตประจําวัน  เช่น 
งานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานทําบุญ หรืองานรื่นเริง ตามประเพณีในท้องถิ่น ซึ่งแหล่ง
เรียนรู้ประเภทต่างๆเหล่านั้นอยู่ใกล้สถานศึกษา 

สมชัย ชวลิตธาดา (2546: 57) กล่าวถึงความหมายของแหล่งเรียนรู้ไว้ว่า “แหล่งเรียนรู้
ไม่จําเป็นต้องเป็นห้องสมุดเสมอไป หากเราเพิ่มและฝึกวิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ แก่นักเรียนเรา
จะมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยและไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเท่านั้น สิ่งที่ เป็น
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่บุคคล เช่น ครู นักการภารโรง พระสงฆ์ นักเรียน ผู้นําหรือบุคคลสําคัญในชุมชน
วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น สถานที่ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สวนหย่อม โรง
อาหาร ห้องพยาบาล คลอง แม่น้ํา กองขยะ อบต.สถานีอนามัย วัด สถานประกอบการ พิพิธภัณฑ์  

แนวความคิดของ กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2545: 62) ได้ช้ีให้เห็นถึงความสําคัญของ
แหล่งเรียนรู้ว่าการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึ้ง และเช่ือมโยงกับสิ่งต่างๆ ทําให้เด็กเกิดความรู้ที่
มี ความหมายนําไปใช้ได้จริงเด็กทุกคนควรได้เรียนในสิ่งที่ตอบสนองความสามารถความถนัดและ
ความสนใจของแต่ล ะคน ไม่จําเป็นต้องเรียนพร้อมกันหรือจบพร้อมกันเพราะเด็กมีความแตกต่าง
กันในทุกเร่ือง สังคมของเรากําลังปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ มี
ความสามารถที่แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับตนเองได้ โดยเฉพาะความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ให้
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ประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ที่เป็นจริงแก่เด็ก มีชีวิตชีวาไม่แห้งแล้งเห มือนแบบเรียนในชั้น
เรียน และที่กล่าวไว้ว่าการนําสิ่งที่เรียนรู้ที่โรงเรียนไปใช้ที่บ้าน ครูต้องทําให้เด็กต้องการเรียนรู้จาก
ทุกอย่างรอบตัวทั้งพฤติกรรมของครูเองและสิ่งที่ครูต้องการ โรงเรียนควรจัดให้เด็ กเรียนรู้โดยคละ
อายุ การรู้ว่าตนเองไม่รู้อะไรจะทําให้บุคคลหาวิธีการเพื่อให้ตนเองเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ทุกอย่างที่
จัดให้เด็กเรียนรู้ต้องมีความหมายที่จะใช้ในชีวิตจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งดีและไม่ดีสามารถนํามาให้
เด็กเรียนรู้ได้ทั้งส้ิน ซึ่งเป็นภารกิจที่สํา คัญมาก เป็นภารกิจที่ทําได้ไม่ยากนัก การจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมเด็กคือผู้มีอํานาจที่วางทิศทางการดําเนินการของโรงเรียนด้วยโรงเรียนต้องวางแผน
พัฒนาเด็กตามศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างซ่ึงเขามี ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีแนวทาง
ดําเนินการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ครู ทําหน้าที่ทําให้บทเรียนนั้นมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและ
เช่ือมโยงกับสิ่งอื่น ๆ และหลักสูตรให้ได้ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ครูควรเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่อยู่
รอบกายซึ่งเด็กสนใจที่จะเรียนรู้มาใช้มากกว่าที่ใช้สื่อการสอนราคาสูงที่เด็กไม่สนใจ ความสุขที่
เกิดขึ้นในจิตใจเด็ก จํา ทําให้การเรียนรู้ของเด็กตามมาด้วย มีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง
ชายหญิงมากมาย ซ่ึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะทําให้บุคคลเหล่านั้นเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็ก เด็กไป
โรงเรียนแต่ละวัน ครูสอนอะไรเท่าไร ไม่สําคัญ ส่ิงสําคัญคือเด็กได้รู้ว่าตนเองเรียนอะไรอย่างไร 
เท่าไรต่างหากและสิ่งที่สําคัญกว่าคือ ครู รู้ว่าเด็กนักเรียนรู้อะไร อย่างไร แล้วจัดให้เขาเรียนรู้ตาม
แบบตามลักษณะที่เขาเป็นอยู่ ด้วยตัวเขาเองภายในสายตาของเรา ครูสอนจบหลักสูตรเมื่อเด็กมี
ความประสงค์ ที่จะเรียนรู้ส่ิงต่ าง ๆ จากการคิดปฏิบัติด้วยตนเอง ความสําคัญของกร ะบวนการ
เรียนรู้ของเด็ก ทุกฝ่าย ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และต้องเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง 

สมชัย ชวลิตธาดา (2546: 39) ให้ทัศนะถึงแหล่งเรียนรู้ว่าครูและนักเรียนส่วนมากจะนึก
ถึงห้องสมุด เป็นสิ่งแรก เพราะห้องสมุดถือว่าเป็น ขุมทรัพย์ เป็น แหล่งความรู้ที่สําคัญและเป็น
แหล่งเรียนรู้ อย่างเดียวที่เราพูดถึงกันมานาน เมื่อ แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เน้นให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง ห้องสมุดเรายังมีหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าค่อนข้างน้อยและไม่
ครอบคลุม เนื้อหาสาระที่นักเรียนต้องการศึกษา การเรีย นรู้ไม่จํากัดวิธีการ ในการเรียนการสอน
แบบเดิมที่ผ่านมา นักเรียนจะคุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยการรอฟังครูบอกความรู้ แนวทางปฏิรูปการ
เรียนรู้กําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การอ่านดูจะเป็นวิธี ที่ครูและนักเรียนใช้กันมาก
ที่สุด เมื่อเรากําหนดด้วยการอ่าน ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ต้องรองรับนักเรียน การเพิ่มวิธีการ
เรียนรู้ เช่น การสํารวจเร่ืองขยะในโรงเรียน สํารวจที่กองขยะโรงเรียน การสังเกต เร่ืองน้ําขึ้นน้ําลง 
สังเกตที่คลองหน้าโรงเรียน การสัมภาษณ์ เร่ืองปัญหายาเสพติด สัมภาษณ์ตํารวจ การอ่านเร่ือง
จักรวาลและอวกาศ จากหนังสือ ที่ห้องสมุดการศึกษาดูงานเร่ืองทํานาเกลือในหมู่บ้าน หรือสืบค้น
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จากอินเตอร์เน็ต เร่ืองไดโนเสาร์ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ดูวิดีทัศเร่ืองโรคไข้เลือดออกที่ห้องโสตทัศน
ศึกษา (ห้องโทรทัศน์) เช่นเดียวกัน เราควรเปิดประตูแหล่งเรียนรู้ ทั้งหลายให้เด็กเดินเข้าไปได้ อย่าง
กว้างขวางหลากหลาย เรียนรู้ตลอดชีวิต ลดปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาเร่ืองเพศ เร่ืองเสพยา หรือ
การใช้ชีวิตอย่างคนเกียจคร้าน เอาแต่บริโภค ถ้ามองในทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก 
เป็นการสร้างพลเมืองในอนาคตที่มีคุณภาพ และถ้าเราให้ ความหมายต่อคําว่า “การศึ กษาขั้น
พื้นฐาน” ให้กว้างไกลไปกว่าการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้รวมไปถึงความรู้พื้นฐานจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายด้วย  รัฐก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

ปัญญา ทองนิล (2544: 14) กล่าวว่าครูควรใช้แหล่งวิทยาการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้  

สมุน อมรวิวัฒน์ (2544: 2-4) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และธรรมชาติ แม้ว่าคนเราไม่มีโอกาสเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนเลย เขาก็สามารถดําเนินชีวิตและ
เรียนรู้ได้จากครอบครัว ชุมชน การทํามามหากินและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่สอนให้ต้องปรับตัวแก้ไขปัญหา ที่ต้องมีโรงเรียนอีกก็เพราะจะได้นําความรู้ที่พิสูจน์
ทดลองและสร้างสรรค์ดีแล้วมาช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เร็วขึ้น มีหลักการ 
มีสื่อ ครู และการบริหารจัดการที่ดี เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้เรียน สังคม ประเทศชาติโดยรวม เมื่อคน
ส่วนใหญ่ของประเทศยอมรับการศึกษาในระบบความคิดการปฏิรูปการเรียนรู้จึงมุ่งขยายขอบเขต
การเรียนรู้เปิดกว้างออกไปสู่การศึกษานอกระบบ การศึ กษาตามอัธยาศัยแนวทางหนึ่งที่โรงเรียน
สามารถดําเนินการ ได้ทันทีคือ จัดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ 
ชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จักหมด การนําผู้เรียนออกนอก
สู่ชุมชนนั้น นอกจากการได้รับสาระความรู้จากชุมชนแล้วยังช่วยให้ทุกคนทุกฝ่ายของชุมชนมี ส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  

ประเวศ วะสี (2543: 2) ได้กล่าวไว้ว่าในเร่ือง การเรียนรู้จากคนในชุมชนว่า ในชุมชนมี
ผู้รู้ด้านต่าง ๆมากมาย มากกว่าครู ที่สอนท่องหนังสือมากนัก เช่น ผู้รู้ทางเกษตรกรรม ทางช่าง มี
ศิลปิน ผู้รู้ทางศาสนา หมอพื้นบ้าน นักธุรกิจรายย่อย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชนที่เป็นนักคิดถ้าเปิด
โรงเรียนสู่ชุมชนให้ทั้งครูและนักเรียนได้เรียนรู้จากครูในชุมชน จะมีครูมากมายหลากหลายเป็นครู
ที่รู้จริงทําจริง ทําให้การาเรียนรู้เข้าไปเช่ือมโยงกับการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จะสนุกไม่น่าเบื่ อหน่าย
และเมื่อผู้รู้ในชุมชนเหล่านี้กลายเป็นครูก็จะเป็นการยกระดับคุณค่า ความภูมิใจของชุมชน เป็นการ
ถักทอทางสังคม ซ่ึงคํากล่าวนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่ผู้บริหารและครูทุกโรงเรียนจําเป็นต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสู่ชุมชน ถึงเวลาที่นักการศึกษาต้องปรับความคิด จากการมุ่งในวิถีจัด
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ห้องเรียนและต ารางสอนคงที่อย่างเดียวตลอดปีมา เป็นการคิดถึงสาระการาเรียนรู้ที่กว้างขึ้น จัด
ตารางเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นเพื่อให้การนําผู้เรียนออกสู่ชุมชน มีความเป็นไปได้ รวมทั้งการาเรียนรู้
จากธรรมชาติ ซ่ึงหมายถึงส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ ยนแปลง มีการต่อสู้ดิ้นรน มี
สุนทรียภาพ มีคุณค่าทั้งความจริง ความงาม ความดี ในทางตรงข้ามธรรมชาติ มีทั้งความเสื่อมสลาย 
ความโหดร้ายทําลายล้าง มนุษย์จึงจําเป็นต้อง เรียนรู้ การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ การ อนุรักษ์ และ
ยอมรับคุณค่าของธรรมชาติ ปรับตนเองได้ในความเปลี่ย นแปลง ผู้เรียนจะเรียนรู้เช่นนี้ เป็นการ  
บูรณาการทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดี การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถทํา
ได้ทันที คือ การที่โรงเรียน ชุมชน สถาบันชุมชน เอกชน องค์ กรทุกฝ่ายร่วมมือกันโดยมีหลักการ
พื้นฐานเพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกเวลา แหล่งเรียนรู้มีอยู่มากมายทั้งสถาบันในชุมชน วิถีชีวิต การ
ทํามาหากิน ประเพณี พิธีกรรม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากทุกฝ่ายสร้าง
เครือข่าย ของการเช่ือมโยงประสบการณ์ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่มีความสุข  สร้างสรรค์ความคิด ประสบก ารณ์ชีวิตที่มีคุณค่าจากแหล่งการ เรียนรู้    
ต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งที่เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ มากมาย
ประสบการณ์จริงเหล่านี้ช่วยให้สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ นําไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดได้มาก
ซึ่งความถูกต้อง แม่นยําขึ้นอยู่กับครูและผู้ปกครองที่จะช่วยสร้าง แนะนําให้เยาวชนสามารถบูรณา
การประสบการณ์เหล่ านี้ให้มีความหมายและสัมฤทธ์ิ ผลอย่างดี ความเหมาะสม ดุลยภาพระหว่าง
การเรียนจากรูปธรรมและนามธรรมเป็นเหตุผล ส่ิงสําคัญในการจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้นอกจาก
จะทําให้เกิดประสบก ารณ์รูปธรรมที่จําเป็น บูรณาการประสบการณ์เดิม และทําให้นามธรรม
บางอย่างเป็นรูปธรรมมีความหมายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็ว 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2544: 33) กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญว่าโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การดํารงชีวิตจึงต้องมีการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การเรียนรู้จึงเป็นครรลองของชีวิตที่เ กิดได้ทุกแห่ง ทุก เวลา การ
เรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน สถาบันทางศาสนา แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
กว้างไกลครอบคลุมสถานการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้
เป็นการบ่มเพาะ ซึมซับ ถ่ายทอดและปลูกฝัง เด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบูรณาการ
ระหว่างความรู้กับการปฏิบัติได้ในชีวิตจริงอย่างสัมพันธ์กันระหว่างสมอง (Head) มือ (Hand) จิตใจ 
(Heart) และสุขภาพอ งค์รวม (Health) บรรยากาศสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียน โอกาสที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการดํารงชีวิตในครอบครัว ชุมชน และ ท้องถิ่น 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนทุกขั้นตอน 

DPU



28 

นิคม ทาแดง กอบกุล ปราบประชา และอํานวย เดชชัยศรี (2545: 2) กล่าวไว้ว่าคนเราจะ
เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้โดยสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์เร้าให้
เกิดสื่อหรือสิ่งแทนในกระแสความคิดด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสามด้าน ได้แก่ การกร ะทําด้านภาพ 
หรือด้านสัญลักษณ์ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรวย
ประสบการณ์ จากการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่ํา นั้น
ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีด้วยประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ทางอ้อม จะทําให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543: 2) ได้กล่าวถึง สิ่งที่บ่งบอกว่าต้องปฏิรูปการ
เรียนการสอนในระบบโรงเรียน คือคนทุกวัย ต้ังแต่เกิดจนจบมหาวิทยาลัย เรียนแต่วิชา รู้แต่หนังสือ 
ถูกล้อมกรอบด้วยตารางสอนและห้องเรียน การพัฒนาคนจึงไม่เอื้อให้มีคุณสมบัติมองกว้าง คิดไกล 
ใฝ่สูง มุ่งทํางาน ชาญชีวิต วิธีการเรียน การสอนไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนา ในด้านการ
คิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ทําให้ผู้เรียนขาดคุณลักษณะ
ช่างสงสัย และใฝ่หาคําตอบ ยังเน้นการสอนหนังสือมากกว่าการสอนคน นอกจากนั้ นยังขาดการ
เช่ือมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูยังเป็นผู้มีอํานาจในชั้นเรียน ครูยังยึดมั่นว่า
ตนเองเป็นผู้รู้มากที่สุด ถูกที่สุด และมีอํานาจมากที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้รับและ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้และวิธีการของครู สถานศึกษาจึงไม่เป็น “โรงเรียน ” เพื่อการ
เรียนรู้ของเรียนเป็นเพียงแต่ “โรงสอน” กระบวนการเรียนรู้เป็นความทุกข์ อับเฉา น่าเบื่อหน่าย ทั้ง
พ่อแม่ ครู นักเรียน ยึดหลักสูตรเป็นเกณฑ์ เนื้อหาสาระทั้งหมด การสอบ และคะแนนสอบเป็นสิ่ง
พิพากษาความสําเร็จ ทุกคนจึงเครียด ขาดคว ามสุขในการศึกษา โรงเรียนไม่สร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นอาณาเขตที่ขาดความสัมพันธ์กับชีวิตชุมชน ห่างไกล
ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ ที่ปลุกเร้าบรรยากาศทางปัญญา ครอบครัวและชุมชนไม่มีโอกาส ร่วม
คิด ร่วมสร้าง กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน ยังเป็นพฤติกรรมจําเจและพฤติกรรม
ถ่ายทอด สัดส่วนการฝึกปฏิบัติ การฝึกคิด และการอบรมบ่มนิสัย ยังมีน้อยกว่า การท่องบ่นเนื้อหา 
ผู้เรียนเคยชินแต่การทําตาม เช่ือฟัง นั่งนิ่ง จึงขาดความคล่องในการคิดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้รับ
การปลูกฝังความภูมิในศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ตลอดเวลาอันยาวนานในระบบโรงเรียนเด็ก 
เยาวชนและผู้ใหญ่มีโอกาสน้อยที่จะได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้พากเพียร สู้งานยึดมั่นความสุจริต
ทั้งกาย วาจา ใจ การบ่มเพาะคุณธรรม สุนทรียภาพยังไม่เข้มแข็งพอจนเกิดผลแก่ผู้เรียน นอกจากนั้น
ได้กล่าวถึงการปฏิรูปการาเรี ยนรู้ที่สอดค ล้องกับวัฒนธรรมการ เรียนรู้ยุคโลกาภิวัตน์ อันเป็นยุค
อิเล็กทรอนิกส์ และใยแก้วนําแสงที่มีวิทยาการเจริญรุดหน้า ความรู้และสรรพวิทยาเดินทางไปถึงที่
ต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วข้อมูลและสาระความรู้ต่าง ๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เรียนทุ ก
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วัยจึง ต้องมีโอกาสเรียนรู้ จากแหล่งความรู้ที่มีรอบตัว ทั้งจากครูคน ครูเครื่อง และครูธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนยุคโลกาภิวัตน์จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา คือต้องรู้
และใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารกับสากลได้ด้วยต้องมี
ความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นประตูออกสู่
โลกกว้าง เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และรู้จักสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับชีวิตของตน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  

เฉลิม พรกระแส (2544: 11)ได้กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญว่า ต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญคือ ทําให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงมากที่สุด ยึดกลุ่ม
เป็นแหล่งความรู้สําคัญ คือให้ผู้เรียนมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน จะช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้พฤติกรรมของตนเองและปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่ นได้ ยึดการ
ค้นพบตัวเอง คือการเรียนรู้ที่ผู้สอนพยายามจัดการให้ผู้เรียนค้นพบคําตอบด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เรียนมัก
จดจําได้ดีมีความหมายโดยตรงต่อผู้เรียน เกิดความคงทนของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการควบคู่ไป
กับผลงาน ส่งเสริมผู้เรียนให้วิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดผลงาน เน้นการนําความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน การศึกษาระบบนิเวศในโรงเรียน สวนนก 
สวนวรรณคดี สวนธรรมะ อุทยานการศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ หรืออาจเป็นห้องชมวีดีทัศน์ 
ห้องทดลองห้องป ฏิบัติการต่าง ๆ หรือ การพาผู้เรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในท้องถิ่น การ
จัดการเรียนการสอนจึงควรเน้นสภาพการจัดการเรียนรู้โดยรอบตัวผู้เรียน เร่ิมที่ตัวครูต้องทําเป็น
สิ่งแวดล้อมที่ดีของนักเรียนเป็นกัลยาณมิตรสร้างความไว้วางใจ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ตัวค รูได้
อย่างมีความสุขด้านสภาพ แวดล้อมของสถานที่ต้องมีความหลากหลาย ใช้สถานที่ต่าง ๆ ใน
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ราคาถูกและมีในท้องถิ่น 
การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กระทรวงศึกษาธิกา ร (2543: 1)ได้กล่าวถึงอิทธิพลของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ต่ อ
สภาวะการเรียนรู้ ว่ากระบวนการ เรียนรู้ที่พึงประสงค์ต้องมีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายใน ภายนอก ให้สนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงตามธรรมชาติ ได้ศึกษ าแสวงหาความรู้ความจริงด้วยตนเองได้ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างชาญ
ฉลาดรวมทั้งทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข บรรยากาศสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
เช่ือมโยงต่อการปฏิบัติในชีวิตจริงจึงมีอิทธิพลต่อผู้เรียนทุกด้าน ที่สามารถปลูกฝังเจตคติค่านิยม 
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจของ
ผู้เรียนที่สถานศึกษาต้องจัดให้เหมาะสม 
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ปัญญา แก้วกียูร และ สุภัทร พันธ์พัฒนกุล  (2545: 2) กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่สนอง
ต่อความจําเป็นของผู้เรียน สถานศึกษาต้องพิจารณาจัดหลักสูตร และจัดทําสาระกา รเรียนรู้ ให้
สอดคล้องและสนองความต้องการของผู้เรียน หรือชุมชน ที่มีความแตกต่างกันโดยส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู อาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากที่กล่าวมาทั้งสิ้นพอสรุปได้ว่าแหล่งการเรียนรู้มีความสําคัญและจําเป็นต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ตา มหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
โดยเน้นการศึกษาหาความรู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่รัฐต้องดําเนินการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอกชีวิตทุกรูปแบบอย่า งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอกชีวิต
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องเช่ือมโยงบูรณาการอย่างมีความหมายกับชีวิตจริงอย่างเป็นองค์รวมที่ต้อง
อาศัยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นและหลัง

ไหลเข้ามาในสังคมอยู่ตลอดเวลา จากดารเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เพียงอย่าง
เดียวจึงไม่เพียงพอที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว จ ากเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจากการจัดสภาพความเป็นจริงได้ลงมือหรือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย ดังนั้นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจึงมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็น
อย่างมาก นักการศึกษาหลายคน ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไว้ดังนี้ 

ทัศนีย์ พันธ์ุกาหลง (2545: 27–29) กล่าวถึง การจัดการศึกษาให้สอดคล้องอํานวย
ประโยชน์ต่อนักเรียนใน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อาชีพ เศรษฐกิจและสังคม  ตามเจตนารมณ์นั้นๆ  
ควรมีจุดเน้นสําคัญ 2 ประการคือ 

1) เนื้อหาสาระอันเป็นเร่ืองราวของชุมชนที่จะกําหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ควรจะ
เจาะลึกมากพอที่จะช่วยให้มีความ เข้าใจจนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่  สภาพ
เศรษฐกิจ  สังคมของตนและท้องถิ่นให้ดีย่ิงขึ้นได้  ทั้งช่วยให้มีความรักษ์ถิ่นและไม่คิดอพยพ
หลบหนีไปจากบ้านเกิด 

2) กระบวนการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปเรียนรู้ชีวิตจริง  ในท้องถิ่น
ชุมชน  อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ  (ดิน แหล่งน้ํา  ป่าไม้) ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  (โรงงานสถาน
ประกอบการ) ทรัพยากรมนุษย์  (วิทยากร  ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ) ตลอดจนกิจกรรม  โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ประหยัด จิรวรพงษ์ (2535: 95) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการน าแหล่งเรียนรู้ชุมชนมาเพื่อ
การศึกษาดังนี้ 

1. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได ้
2.  ท าให้การเรียนมีคุณค่าและเกิดผลดี 
3. ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ท าให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ชลทิตย์ เอี่ยมสําอาง และวิศนี  ศิลตระกูล (2533: 231-233) ได้กล่าวถึงความสําคัญและ

ประโยชน์ของแหล่งวิทยาการท้องถิ่นไว้โดยสรุปว่า แหล่งวิทยาการท้องถิ่นมีความสําคัญต่อการจัด
การศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ในส่วนของการศึกษาในระบบสามารถใช้เป็นแหล่งทัศน
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็กและนักศึกษาที่เสริมและเพิ่มเติมจากหลักสูตรและสามารถใช้เป็น
สถานประกอบการเพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกฝีมือ ฝึกคน ในภาคปฏิบัติของหลักสูตรทุกประเภทและทุก
ระดับอีกด้วย สําหรับการจัดการศึกษานอกระบบ แหล่งวิทยาการท้องถิ่นเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถ
ให้ความรู้และทักษะใน 2 ลักษณะ คือ เป็ นแหล่งวิทยาการให้ความรู้พื้นฐาน โดยอาศัยบุคคลและ
สถานที่ที่มีอยู่แล้วในตําบล หมู่บ้านมาช่วยจัดการศึกษา เช่น อาศัยผู้ชํานาญการที่มีฝีไม้ลายมือดีใน
ท้องถิ่นมาช่วยถ่ายทอด ฝึกหัดให้กับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้ และนําไปประกอบอาชีพ อาศัยวัดเป็น
สถานที่จัดการศึกษาต่อ ตลอดจนใช้สถานที่ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ศาลาวัด แหล่งความรู้หมู่บ้าน ที่
อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ห้องสมุด ศาลาประชาคม เป็นแหล่งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากนี้แหล่งวิทยาการท้องถิ่น
ยังมีประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้ 

1. เป็นแหล่งวิทยาการที่ประชาชนสามารถเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนเอง 
2. ช่วยให้เกิดการประหยัดสามารถศึกษาหาความรู้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกล 

ประหยัดงบประมาณเพราะเอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนโดย ไม่คิดค่าบริการหรือคิดค่าบริการ
ในราคาต่ํา 

3. เป็นการเสริมสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ ช่วยให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น
สนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 

4. ส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกัน ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างคนในท้องถิ่น 
5. ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าอย่างมีประโยชน์ต่อผู้คนใน

ท้องถิ่น 
6. ช่วยให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนทักษะ 
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7. ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ของดีมีคุณค่าในชุมชนหรือฟื้นฟูวัฒนธรรมของท้องถิ่น
สามารถสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป 

8. เป็นการสร้างโอกาสให้ท้องถิ่นเกิดการพ่ึงพาตนเองได้ รู้จักประสานประโยชน์ เพื่อ
ดําเนินการแหล่งวิทยาการท้องถิ่น 

Kenworthy (1992: 167) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ประกอบการเรียนการสอนไว้พอสรุปได้ดังนี้ 

1. ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน 

2. ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการท างานกลุ่ม 
3. ช่วยให้นักเรียนเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของตนเมื่อจบ

จากการศึกษาออกไปแล้ว 
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง  ๆ ที่เขาสามารถจะท าได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งจะ

ท าให้เขารักการท างาน และท างานเป็น เมื่อเขาจบการศึกษาออกไปแล้ว 
5. ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน  เข้าใจสภาพ ปัจจุบันและปัญหาของ  

ท้องถิ่นรู้สึกรัก และหวงแหน อันจะน าไปสู่แนวคิดที่จะปรับปรุงท้องถิ่นของตนให้ดีย่ิงขึ้น 
6. นักเรียนจะได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในชุมชนของตนเพราะเขาได้

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้แล้วประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุ มชน  เป็น
ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ดึงชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้และทักษะแก่นักเรียน เช่น ช่วยเหลือ ในการฝึกงาน
ของนักเรียนช่วยเหลือจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น น าเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้
นับว่ามีส่วนส าคัญมากในการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนควรจัดหา  หรือน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะท าได้  ไม่ว่าจะเป็นการเชิญวิทยากรมา
บรรยายให้นักเรียนฟังหรือสาธิตให้นักเรียนดู  การพานักเรียนไป ศึกษาดูงาน  หรือฝึกงานนอก
สถานที่  การให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้รู้  ผู้ช านาญเฉพาะด้านในท้องถิ่น  การให้นักเรียนไปศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ที่มีอยู่
ในท้องถิ่น  เพราะกิจกรรมที่ปฏิบัติในการจัดการเรียนก ารสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรักการท างาน  เกิดทักษะและมีนิสัยที่ดีในการท างานอันจะ
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป 

กล่าวโดยสรุปว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนช่วย
ให้นักเรียนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความจริงของชีวิตที่มีการ
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เปลี่ยนแปลง นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติหาความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จนเป็นผู้ที่คิดเป็น และ
เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

2.3.3 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ประเภทของแหล่งเรียนรู้ ที่ นิคม ทาแดง กอบกุล ปราบประชา และ อํานวย เดชชัยศรี 

(2545: 34-35) ได้จําแนกไว้มีดังนี ้
1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมี

ผลงานได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งถือเป็นตัวอย่างต้นแบบกับบุคคลรุ่นหลังสืบไป
ในหลายสาขาอาชีพ ตัวอย่างเช่น แม่กิมลั้ง แม่กิมเนีย ที่มีความถนัดทางด้านปรุงแต่ง ขนมหม้อแกง
เมืองเพชรโกฮับเจ้าเก่า ผู้บุกเบิกก๋วยเตี๋ยวเรือคลองรังสิตจนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศด้านการเรียนการ
สอน มีครูต้นแบบสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางการสอนขึ้นหลายรูปแบบเช่น  สอนให้สนุกเป็น
สุขเมื่อได้สอน การสอนที่เน้นกระบวนการ การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อนสอนเพื่อน การสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษา การสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 

2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สภาพธรรมชาติที่มี
อยู่แล้วในโลกและอวกาศ ซึ่งไม่ได้หมายถึงส่ิงที่มนุษย์ประดิษฐ์ เช่น ภูเขา  ป่าไม้  ลําธาร  ห้วยหนอง  
คลอง บึง แม่น้ํา และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นต้นเนื่องด้วยปัจจุบันมีการนําธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาใช้ประโยชน์อย่างมากจนเหลือจํานวนน้อยลง  มนุษย์เร่ิมตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นเพร าะขาด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงได้มีการรณรงค์สร้างสิ่งทดแทนธรรมชาติ  ได้แก่  ปลูกป่า  จัดระบบ
นิเวศวิทยา อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการสอนพฤกษศาสตร์  อนุรักษ์และขยายพันธ์ุสัตว์พันธ์ุพืช
นานาชนิด 

3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทส่ือ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ของม นุษย์ที่ใช้เป็นช่อง
ทางการส่ือสาร แยกได้ 2 ประเภท คือ 

 3.1 สื่อทางด้านกายภาพ  ได้แก่  วัสดุ ลักษณะสิ่งพิมพ์  ฟิล์ม แผ่นภาพโปร่งใสเทป  
เทปบันทึกเสียง  แผ่น CD ชนิดเสียงและภาพ  เป็นต้น  อุปกรณ์  เป็นตัวช่องทางผ่านใน
ลักษณะเครื่องฉาย เครื่องเสียงชนิดต่างๆ เป็นต้น 
 3.2 สื่อทางด้านวิธีการ  ได้แก่  รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งการใช้
เทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ 

 3.2.1 สื่อท้องถิ่น ประเภทเพลง เช่น หมอลํา หนังตะลุง ลําตัด อีแซวลํานําเพลง
ซอ เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่อย และนิทานพื้นบ้าน เป็นต้น 

 3.2.2 สื่อกิจกรรม เช่น หมากเก็บ หมากเขย่ง ตี่จับ มอญซ่อนผ้า เดินกะลาเป็น
ต้น เป็นที่น่าสังเกตว่า สื่อกิจกรรมพื้นบ้านดังกล่าวมีมาแต่โบราณ หลายกิจกรรมเหมือนกับของชน
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เผ่าปิกมี่ในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสุขตื่นเต้นในกลุ่มเด็ก ๆ ปัจจุบันก็ยังได้รับความ
นิยมอยู่ แต่ก็มีกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนามาเป็นลําดับ จนถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทเรียนโปรแกรม โปรแกรมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตระบบมัลติมีเดียประเภท 
E-Learning เป็นต้น ซึ่งการประชุมสัมมนา การปฏิบัติงานกลุ่มทัศนศึกษา ก็เข้าข่ายสื่อกิจกรรมชนิด
หนึ่ง 

4. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทวัตถุ  และอาคารสถานที่  หมายถึงวัตถุอาคาร
สถานที่  ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งความรู้ด้วยตัวของมันเอง  สามารถสื่อความหมายโดยลําพังตัวเอง  
เช่นสถาปัตยกรรมด้านการก่อสร้าง  จิตรกรรมภาพฝาผนัง  ปูชนียวัตถุด้านประวัติศาสตร์  ช้ินส่วน
ของธรรมชาติที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โบราณวัตถุทางด้านศาสนา พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 

อนงค์ บุตรวงค์ (2544: 39) แบ่งประเภทของแหล่งวิทยาการชุมชน ออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้  

1. แหล่งวิทยาการชุมชนที่มีในธรรมชาติ 
2. แหล่งวิทยาการชุมชนที่เป็นหน่วยงานหรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐบาลแ ละ

เอกชน 
3. แหล่งวิทยาการชุมชนที่เป็นตัวบุคคล 
สําหรับ ศิโรตม์ คําด้วง (2539: 13) ได้สรุปประเภทของแหล่งวิทยากรในชุมชนไว้ ดังนี้ 
1. แหล่งวิทยาการท้องถิ่นประเภทบุคคล เช่น พระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ผู้มี

ประสบการณ์ด้านต่างๆ 
2. แหล่งวิทยาการท้องถิ่นประเภทสถานที่ และองค์การ เช่น สถานที่ราชการ 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการ ศาสนสถาน เป็นต้น 
3. แหล่งวิทยาการท้องถิ่นประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ดิน 

หิน แร่ ป่าไม้ อุทยาน เป็นต้น 
4. แหล่งวิทยาการท้องถิ่นทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ประเพณี กิจก รรมในชุมชน 

พิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น 
พิสมัย ถีถะแก้ว (2540: 126) แบ่งแหล่งวิทยาการในท้องถิ่นเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ หรือมี

ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในด้านต่างๆ เช่น การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม และประเ พณีตลอดจน
วิชาชีพต่างๆ 
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2. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาได้เป็นอย่างดี ส่ิงเหล่านี้ ได้แก่ ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ํา ลําธาร ห้วย
หนอง คลองบึง น้ําตก พืช พันธ์ไม้ต่างๆ ตลอดจนสัตว์ต่างๆ ที่มี่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 

3. ทรัพยากรสังคม (Social Resources) เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในสังคมไม่ว่าจะ
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งให้ความรู้ สถานที่ทางศาสนา 

นอกจากนี้กรมวิชาการ (2544: 137-151) ได้แบ่งแหล่งการเรียนรู้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน     
แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน คือ บุคคล คณะบุคคลหรือตัวแทนของ

องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่สามารถถ่ายทอด
ความรู แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติ  ให้แก่นักเรียนได เช่น ตัวแทนด้านธุรกิ จและ
อุตสาหกรรม  ตัวแทนรัฐบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
องค์กรต่างๆ ผู้ชํานาญพิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นพระภิกษุสงฆ์
หรือผู้นําศาสนาต่างๆ ผู้นําชุมชน คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ เป็นต้น 

2. แหล่งเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
แหล่งเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์ สร้างขึ้น คือ ทรัพยากร

หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษย์ สร้างขึ้น เช่น  ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากร
น้ํา ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรสัตว์ เขื่อน อ่างเก็บน้ํา  ฝายชลประทาน ลําคลอง อุทยานแห่งชาติ 
ศูนย์อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นต้น 

3. แหล่งเรียนรูประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
แหล่งเรียนรู ประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง คือ  อาคาร สถานที่  หรือ

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งในอดีตแล ะปัจจุบัน เช่นโบราณสถาน  โบราณวัตถุ วัด 
พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร ศูนย ราชการ โรงพยาบาล  สถาบันการศึกษา โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาด อนุสาวรีย์ ศาลหลักเมือง เรือนจํา สถานีตํารวจ  สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

4. แหล่งเรียนรูประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู ประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี คือ  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็น

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เป็นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในชุ มชน เช่น  ห้องสมุดประชาชน เครื่องอิเลคทรอนิกส์ 
ต่างๆ ระบบเครื่องยนต์ต่างๆ เคมีภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนทางไกล
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ผ่านดาวเทียม คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ อิน
เตอรเน็ต เป็นต้น 

5. แหล่งเรียนรูประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
แหล่งเรียนรู ประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี คือ  แหล่งการเรียนรู้ทาง

สังคมที่แสดงถึงความเป็นอยู่ ความเช่ือ วิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เช่นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
ดนตรีพื้นเมือง  การแสดงพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ขอ งคนในชุมชน กิจกรรมชุมชน พิธีทาง
ศาสนา ประเพณีความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆ ศิลปกรรม แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา ภาพวาด  ภาพเขียน 
เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน อาจจะแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ ประเภทที่มี
ชีวิต เช่น คน สัตว์ และประเภทที่ไม่มีชีวิต เช่น สถาน ที่ ส่ิงก่อสร้าง และสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น ที่ส่งผลให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ 

2.3.4 แนวการจัดการแหล่งเรียนรู้ 
การบริหารแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นั้น 

จะต้องสร้างให้มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และสามารถทําให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
วีระพล บดีรัฐ (2543: 21) กล่าวถึงการบริหารคุณภาพตามแนวทางวงจรคุณภาพของ

เดมมิ่ง Deming Cycle) ; PDCA (ว่าคนเราถ้าอยากจะทําอะไรให้สําเร็จนั้น ส่ิงสําคัญที่สุดอย่างหนึ่ง 
คือ การคิดอย่างเป็นระบบ คือ มีการวา งแผนที่ดีนั่นเอง แต่วางแผนแล้วต้องนําแผนไปปฏิบัติหาก
เราไม่อยากหยุดนิ่ง ล้าหลัง และจมปลักอยู่กับความคิดที่ไม่เกิดผลงาน เราคงที่จะต้องเร่ิมคิดอย่าง
เป็นระบบโดยผ่านกระบวนการวางแผนที่ดีเพ่ือเป็ นกรอบในการสร้างสรรค์งานให้บรรลุผลสําเร็จ 
PDCA คือ วงจรการบริหารคุณภาพของงานที่รู้จักกันแพร่หลาย ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. ทุกครั้งที่จะเร่ิมทําอะไรก็ตาม จะต้องมีการต้ังเป้าหมายด้วยการวางแผน (P) และนํา
แผนไปสู่การปฏิบัติ (D) หลังจากนั้นจึงต่อด้วยการตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 
(C) ว่าผลที่ได้นั้นเป็นไปตามแผนที่คิดไว้แค่ไหนและท้ ายสุดนําผลที่ได้จากการประเมินไป
ดําเนินการต่อตามความเหมาะสม (A) หากผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็ให้จัดทํามาตรฐาน
วิธีดําเนินการนั้นเพ่ือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน แต่หากผลที่เกิดขึ้น ไม่เป็นไปตามแผนเราอาจ
ปรับเปลี่ยนบางส่ิงบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนเป้าหมาย เปลี่ยนแผนหรือเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ
ก็ได้ 

2. เมื่อต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่ิมจากระบุปัญหา และคิดค้นหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้วยการดําเนินกําหนดเป็นแผน (P) และลงมือแก้ปัญหาตามแนวทางนั้น ๆ (D) ซึ่งใน
ความเป็นจริง ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ อาจได้รับการเยียวย าได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้ จึง
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จําเป็นต้องตรวจสอบและประเมินวิธีก้ําปัญหาที่ได้เลือกไว้ (C) และท้ายสุดเมื่อได้แผนการ
ตรวจสอบและประเมินผลแล้ว หากวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ เป็นวิธีที่ถูกต้องให้นําวิธีนั้นใช้กับปัญหา
ในลักษณะเดียวกันในอนาคตต่อไป แต่หากวิธีการแก้ปัญหานั้ นไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ ให้
ลองหาทางคิดหาวิธีการใหม่ หรือเร่ิมต้นที่ระบุปัญหาใหม่ (A) 

การวางแผน (Plan) เป็นจุดเร่ิมต้นที่สําคัญของวงจร เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพราะจะ
ช่วยให้ขั้นตอนต่อไปดําเนินได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเราคาดการส่ิงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเอ าไว้ก่อน
แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ก็สามารถรับมือได้ไม่ยาก การวางแผนเพื่อให้การปรับปรุงงาน 
การเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีขึ้นต่อเนื่องหรือเพื่อใช้จัดการกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นั้นเรา
จําเป็นต้องต้องเขียนแผนให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ทําได้ โดยเลือกเร่ืองที่ต้ องการปรับปรุง หรือระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องมีความเข้าใจในสภาวะปัจจุบัน โดยการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพยายามค้นหา
สาเหตุของปัญหา การตรวจสอบ ทบทวน ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ กําหนดเป้าหมายที่ต้องการ
ตลอดจนตัวช้ีวัดความสําเร็จ และเขียนแผน ซึ่งต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 

S = Specific เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน 
M = Measurablc สามารถวัดได้ 
A = Attainablc สามารถบรรลุผลได้สําเร็จ คือ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง 
R = Realistic อยู่บนพื้นฐานความจริง 
T = Timely มีกรอบเวลากําหนด 
การปฏิบัติตามแผน (Do) ในขั้นตอนนี้เราต้องพยายามทําตามแนวทางที่ได้คิดและวางบ

แผนไว้ตั้งแต่ต้นและก่อนที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนนั้นเราควรที่จะได้รับการฝึกฝนเพื่อให้มีความรู้
หรือทักษะชีวิต วิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องเสียก่อนเรียกว่าขั้นลงมือนี้สําคัญไม่แพ้ขั้นตอนการวางแผน
เพราะหากเราไม่ทําตามแผนที่วางไว้หรือแผนที่วางไว้นั้นยากต่อการ ปฏิบัติ วงจร PDCA คงจะ
ไม่ใช่วงจรที่จะช่วยและสนับสนุนให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น แต่จะย่ิงทําให้เราลําบากกว่าเดิมอย่างไร
ก็ตาม หากถึงเวลาปฏิบัติจริงมีเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นซึ่งบางคร้ังเราไม่สามารถควบคุมได้การ
ปรับเปลี่ยนแผน ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ได้ เรียกว่ าวงจร PDCA ย่อย ๆในขั้น Do 
ด้วย 

ตรวจสอบ (Check) ในความจริงการตรวจสอบก็คือการเทียบดูผลลัพธ์กับแผนที่ได้
ปฏิบัติ หรือเป็นการประเมินทางออกของปัญหาและอุปสรรคที่เราได้ลองหาทางแก้ไขว่าวิธีที่เลือก
นั้นเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซ่ึงการตรวจสอบให้ได้ผลดีนั้นจําเป็นต้องเป รียบเทียบผลที่ได้จาก
การปฏิบัติจริงกับแผนที่วางไว้ ตรวจสอบว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นบ่าง รวบรวมและบันทึก
ข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป และดําเนินการให้
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เหมาะสม (Act) ภายหลังจากการได้ผ่านกระบวนการตามวงจรมาทั้ง 3 ขั้นตอนข้างต้นแล้ว ต่อไป
เป็นขั้นตอนที่นําผลมาจากขั้นตอนตรวจสอบมาดําเนินการต่อไปให้เหมาะสม ในกรณีผลที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้นําวิธีการหรือกระบวนการการปฏิบัตินั้น ๆ มาพยายามปรับใช้ให้
กลายเป็นนิสัยหรือมาตรฐาน นอกจากการจัดทําเป็นมาตรฐานแล้ว เราจําเป็นต้องคิดหาท าง
ปรับปรุงกระบวน การหรือวิธีการที่ทําให้แผนนั้น ๆ  ให้ดีย่ิงขึ้นอาจตีความได้ว่าสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ระยะเวลาที่เร็วกว่าเดิม หรือค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิมหรือได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม 

สุมน อมรวิวัฒน์  (2544: 25-26)การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นงานที่โรงเรียนส่ว นใหญ่
ดําเนินการอยู่แล้ว  ภาพความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือ  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง  เพียงแต่การ
ดําเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  ยังเป็นไปโดยไม่เป็นระบบ และกระบวนการที่ชัดเ จน            
แหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ ได้ถูกใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติก็ถูก
ละเลย ไม่ได้เข้า ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องเป็นผู้นําการดําเนินการ สู่
ความสําเร็จโดยกําหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งอาจบริหารจัดการได้ดังนี้  

1. ขั้นวางแผน (Plan) 

 1.1. กําหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

โรงเรียนกําหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดย ทําความเข้าใจนโยบายตามแผน

หลัก   หลักสูตร  รวมทั้งแนวดําเนินการของโรงเรียนในฝัน เพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาและใช้ 

แหล่งการเรียนรู้  โดยให้คณะครูมีส่วนร่วมในการกําหนด   

 1.2 จัดตั้งคณะกรรมการสํารวจแหล่งการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมใน

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งอาจประกอบด้วย 

  - ผู้บริหารโรงเรียน 

  - ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 

  - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 

  - หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  - ผู้เกี่ยวข้องที่โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 

 1.3. จัดทําแผนงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
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คณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีบทบาทหน้าที่สําคัญที่จะเป็นผู้สํารวจ วิเคราะห์

ความพร้อม รวบรวมข้อมูลแล้วจัดทําแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ให้สามารถดําเนินการได้อย่าง

เหมาะสม 

 1.4. สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน 

โรงเรียนดําเนินการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรี ยนและบุคลากรอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อสร้างความ

ตระหนักและเห็นความสําคัญมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ 

 1.5. ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและใช้

แหล่งการเรียนรู้  เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจตรงกัน เ กิดความร่วมมือในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อให้แหล่ง

การเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

2. ขั้นการดําเนินงาน สร้างแ ละพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (DO) โรงเรียนอาจมีแนว

ทางการสร้าง พัฒนา ใช้แหล่งเรียนรู้ ได้ดังนี้ 

 2.1 จัดตั้งคณะผู้รับผิดชอ บแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งอาจประกอบด้วย บุคลากร 

ดังต่อไปนี้ 

  - รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 

  - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  - หัวหน้างานห้องสมุด 

  - หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียน 

รับผิดชอบการดําเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ตามความพร้อมที่ได้

ดําเนิน การสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในโรงเรียนและชุมชน    กําหนดแหล่งเรียนรู้และ

จัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ 

 2.2 สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

ดําเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตามสารสนเทศที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดระบบการใช้ สําหรับผู้เรียน และผู้สนใจ  
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 2.3 ผู้เรียนและผู้สนใจได้ใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีการ

รวบรวมข้อมูล 

การใช้ เพื่อเป็นข้อมูลกําหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป  

3. ขั้นตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม (CHECK) 

โรงเรียนกําหนดให้มี ผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม  และประเมินการพัฒนาและใช้

แหล่งการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดําเนินการ

มีการประเมินทบทวนปรับปรุง  กระบวนการดําเนินการ ให้เกิดการพัฒนาและใช้ แหล่งการเรียนรู้

ตามแผนหลักและแนวดําเนินการของโรงเรียนในฝันที่โรงเรียนกําหนดไว้ ตามบริ บทของโรงเรียน

เองมีการกําหนดวิธีการ และเครื่องมือ ประเมินผลการดําเนินการ การสร้าง การพัฒนาและใช้แหล่ง 

การเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน   

4. ขั้นสรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ (ACTION) 

การสรุปรายงาน การพัฒนาและใช้แหล่งการเรีย นรู้ ควรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เร่ิม

ดําเนินการ ระหว่างดําเนิ นการ  และเสร็จสิ้นการดําเนินการ  เพื่อสรุปเป็นรายงานนําเสนอให้

หน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการใช้แหล่ง

การเรียนรู้ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น เป็นการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดต่อไป 

PDCA เป็นเทคนิคการปรับปรุงงาน หรือแม้แต่การเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นเทคนิคในการแก้ปัญหาปวดหัวให้กับทุกคนได้อีกด้วย ผู้ที่ใช้เทคนิคนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลงานที่น่าพอใจในทุกขั้นตอน จะช่วยให้เรามีการเรียนรู้ ฝึกคิดเชิงวิเค ราะห์ 
ไม่ใช่นั่งเทียนนึกอยากจะทําอะไรก็ทํา นึกอยากแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนก็วิธีนั้น ไม่มองให้ทะลุปรุ
โปรง ตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 วงจร PDCA ที่สมบูรณ์นั้นจะ
เกิดขึ้นเมื่อเรานําผลที่ได้จากขั้นตอนดําเนินการให้เหมาะสม (Action) ไปสู่กระบวนการ วางแผน 
(Plan) อีกครั้งหนึ่งและจะเป็นวงจรเช่นนี้ต่อไปเร่ือย ๆ ไม่มีสิ้นสุด จนในที่สุดเราสามารถที่จะใช้
วงจรนี้กับทุกกิจกรรมที่ผ่านเข้ามาได้อย่างปกติธรรมชาติไม่รู้สึกว่าเป็นเร่ืองยุ่งยากอีกต่อไป 

2.3.4.1 การนําแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการเรียนการสอน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักว่า การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียน

เป็นสําคัญ มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 12) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
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ตนเองได้ โดยผู้เกี่ยวข้องต้องจัดสภาวะแวดล้อม บรรยากาศรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้หลากหลาย
เพื่อเอื้อต่อความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตนได้ตามความ
ถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง บุคคล ชุมชน และทุกส่วนขอ งสังคม 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้เกิดการใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสม 

การนําแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญโดย ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 40) กล่าวถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
จัดการเรี ยนการสอนสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียน การสอนควรให้ผู้เรียนได้รับรู้ กระทํา ทดลอง 
และสังเกตจากสถานการณ์จริงที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เช่น การศึกษานอกสถานที่การไปพบผู้ ทํางานที่
มีความชํานาญเฉพาะด้าน การศึกษาแหล่งส่ือในชุมชน และการใช้แหล่งเรียนรู้จะเกิดประโยชน์ได้
ต้องดําเนินไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปาริชาติ สุจริต (2547: 25) ได้แยกประเภทการนํา
แหล่งเรียนรู้มาใช้ประกอบการเรียนการสอนออกเป็น 2 ทางเหมือนกัน คือ การนําผู้เ รียนออกไปสู่
แหล่งเรียนรู้ และการนําแหล่งเรียนรู้เข้ามาสู่ห้องเรียน  

ปรัชญา  เวสารัชช์ และฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2547: 77-78) กล่าวว่า จุดหมายในการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ คือ มีแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายไม่แพงและหลากหลาย 

กล่าวคือ รัฐต้องส่งเ สริมหรือดําเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด แหล่งค้นคว้า 

พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้

ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่นกําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดศูนย์การเรียนรู้

ซึ่งมีสาระเนื้ อหาหรือสื่อที่มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม และเปิดให้สมาชิกในชุมชนทุกวัย

สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่ครบถ้วน ทันสมัยและมีคุณภาพ

เหมาะสมทั้งสาระและรูปแบบ สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนการศึกษา หรือเอื้อให้เกิด

การเรียนรู้ค วรได้รับการพัฒนาจากในประเทศเองด้วย ซ่ึงต้องมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างจริงจัง มี

สถาบันสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพ รัฐต้องมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างจริงจัง มี

สถาบันสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพ รัฐต้องส่งเสริมหรือจัดให้มีสถาบันวิจัย 

ห้องทดลอง หรือศูนย์พัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

การเรียนรู้ การเรียนการสอน สถาบันเหล่านี้ควรมีความหลากหลายและเพียงพอ 
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ภาษิต บุษมงคล (2544: 80-81) ได้ศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน พบว่า ลักษณะปัญหา

ที่สําคัญของการใช้เหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้แก่ความจํากัดด้าน

งบประมาณค่าใช้จ่าย ความจํากัดเร่ืองเวลาในการดําเนินการ และโรงเรียนกับชุมชนขาดการวาง

แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกัน ข้อเสนอแนะที่สําคัญ ในการแก้ปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้

ในชุมชนของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกับชุมชนควรมีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 

โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการ

เรียนการสอน โรงเรียนควรจัดทําปฏิทินงา นให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน และโรงเรียนควร

สํารวจและจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน  

กล่าวโดยสรุปว่า การนําแหล่งเรียนรู้ชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ 
การศึกษาข้อมูลจากผู้รู้ในเร่ืองเฉพาะด้านที่เราต้องการและสนใจให้นักเรียนรู้  โดยการสัมภาษณ์ 
หรือ การศึกษานอกสถานที่ รวมไปถึงการทดลอง สังเกต และกระบวนการต่างๆ ซ่ึงให้ได้มาซึ่ง
ความต้องการการและความสนใจในเร่ืองนั้นๆ 

2.3.4.2 วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นวิธีการจัดการเรียนก ารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว ทําให้เกิดการเรียนรีที่เกิดจาก

ประสบการณ์ตรงและใช้ความสามารถหลายอย่างในการเรียนรู้ ตามแนวทางการเรียนรู้ดังปรากฏอยู่

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยมี

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 

1. การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542: 46-47) การเรียนรู้แบบบูรณาการ  หมายถึง การนําศา สตร์

ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานกันเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการจึงเป็นการนําเอาความรู้สาขาวิชาต่างๆที่สัมพันธ์กันมาผสมผสานกันเพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะเน้นองค์รวมของ

เนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละวิชาและเน้นที่การสร้างความรู้ของผู้เรียนมากกว่าการให้เนื้อหา

โดยตัวครู ลักษณะสําคัญของการบูรณาการ คือเป็นการ บูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการ
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เรียนรู้หรือความรู้ และการปฏิบัติ มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ เป็นการบูรณาการระหว่างสิ่ งที่อยู่ใน

ห้องเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตจริง และในการบูรณาระหว่างวิชาต่างๆ สามารถทําได้ 2 ลักษณะ 

คือ แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ทําได้โดยการกําหนดหัวข้อ (Theme) ขึ้นมาแล้วนําความรู้

จากวิชาการต่างๆ มาเช่ือมโยงให้สัมพันธ์กับหัวเร่ืองนั้น บางครั้งเรี ยกการบูรณาการแบบนี้ว่าสห

วิทยาการแบบมีหัวข้อ (Thematic Interdisciplinary Approachess) หรือสหวิทยาการแบบเน้นการ

ประยุกต์ใช้ (Application-First  Approach) แบบพหุวิทยาการ (Mulitidisciplinary) หรือการบูรณา

การแบบเนื้อหา (Discipline Approach) เป็นการนําเนื้อเร่ื องที่ต้องการจะบูรณาการไปสอดแทรก 

(Infusion) ในวิชาต่างๆ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีหลักการที่สําคัญที่จะต้องคํานึงถึง 

คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

กล้าคิดกล้าทํา เน้นการปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม และจริยธรรมที่ถูกต้อง และให้ผู้เรียนเร่ิมทํางาน

กลุ่ม 

เฉิดศักดิ์ ชุมชน (2540: 3-5) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการเรียนการสอนที่

ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงวิชาต่างๆ เป็นลักษณะสหสัมพันธ์ กระบวนการเช่ือมโยง ความคิดใน

เนื้อหาวิชาการที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนสา มารถมองเห็นความเช่ือมโยงของประสบการณ์

ต่างๆ และสามารถนําความคิดไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย อีกทั้งแนวคิดของ แฮร์บาร์ต 

จอห์น ดุย และเพื่อนร่วมงานที่นํามาเป็นพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบบูรณาการ โดย

ได้กล่าวถึงความสํา คัญของการสร้างความรู้จากการเช่ือมโยง และบูรณาการส่ิงที่สัมพันธ์กันว่า 

การบูรณาการจะเกิดขึ้นได้เมื่อเช่ือมโยงความคิดต่างๆ เข้าด้วยกันเท่านั้น การเช่ือมโยงจะเกิดขึ้นเมื่อ

ความคิดรวมเข้าหากันในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว จอห์น ดุย เช่ือมั่นว่าคนเราจะเข้าใจความหมายสิ่ง

ใด เหตุการณ์ใดหรือสถานการณ์ใดได้ ก็ ต่อเมื่อ เขามองเห็นความสําคัญของส่ิงนั้น เหตุการณ์นั้น 

หรือสถานการณ์นั้นกับสิ่งอื่น เหตุการณ์อื่น หรือสถานการณ์อื่นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 

อะไรเป็นสาเหตุ ผลลัพธ์คืออะไร และจะมีประโยชน์อย่างไร ส่ิงที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ คือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างควา มคิดต่างๆ นั่นเอง เมื่อนักเรียนเร่ิมเข้าใจว่าความเช่ือมโยงคืออะไรแล้ว 

เขาจะพบว่าการเข้าใจความคิดต่างๆ นั้นมีความหมายมากกว่าการรับรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง 

ความเข้าใจและความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนมองเห็นความหมายของโลกด้วยประสบการณ์ของ

ตนเองและวิธีการปฏิบัติตนในสังคมด้วยการทํางานร่วมกับผู้อื่น การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ 
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การเรียนรู้จากหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการ การให้นักเรียน การสร้างสถานการณ์ที่เร้าความสนใจ 

การให้นักเรียนหาทางสนองความสนใจของตนเองการมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนคิดริเร่ิม และแสดงออกโดยนักเรียนเป็นผู้คิดและกระทําตามธรรมชาติของตนเอง  

2. การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
กรมวิชาการ (2543: 4-6) การเรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่

เร่ิมต้นจากการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในสภาพจริงแล้วนําผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาสร้าง

เป็นความคิดรวบยอดของผู้เรียนแต่ละคน แล้วนําไปสู่การสร้างทฤษฎีของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งอาจจะ

เหมือนหรือต่างกันก็ได้ โดยผู้สอนจะเป็นผู้ตะล่อมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่แต่ละคนได้

เรียนรู้นํามาสร้างเป็นองค์ความรู้หรือทฤษฎีพื้นฐานใหม่ร่วมกัน โดยลักษณะของการจัดกิจ กรรม

การเรียนรู้ตามสภาพจริงจะมีการจัดการเรียนการสอนให้มีภาคปฏิบัติในชีวิตจริงสามารถถ่ายโยง

ไปสู่สถานการณ์ใหม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและปฏิบัติอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน จะ

ทําให้ผู้เรียนมุ่งมั่นทําผลงานให้สําเร็จ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากคิด อยากทดลองแล ะปฏิบัติด้วยการ

กําหนดปัญหาที่ท้าทายย่ัวยุและเป็นไปได้ในชีวิตจริง เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางของตนเอง 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและปฏิบัติในสิ่งที่ชอบ ส่งเสริมให้นําความรู้จากหลายเนื้อหา

และหลายวิชามาประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้สอนต้ องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

สอนจากผู้บอกเป็นผู้จัดการเรียนรู้  เป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้สอนจะต้องให้

ความรัก ให้ความมั่นคง ให้มีอิสระ ให้การยอมรับ ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข กระตุ้นความ

สนใจเอาใจใส่รับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน อธิบา ยด้วยเหตุผล ให้ข้อมูลย้อนกลับและจัดสิ่งแวดล้อม

ทางบวก ทั้งยังต้องรู้จักเข้าใจผู้เรียนและให้คําแนะนําผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง

และมีความเช่ือมั่นในคุณค่าของสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ มียุทธศาสตร์การสอนที่จะพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาต รฐานที่กําหนด ครูผู้สอนต้องรักการสอนและพัฒนาตนเองไปสู่ความ

เป็นมืออาชีพทางการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านความประพฤติและ

การเรียนรู้ส่วนผู้เรียนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองจาการเป็นผู้รับมาเป็นผู้สร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา

ว่ามีความหมายและความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการต้ังเปาหมายและวางแผนการศึกษา
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ให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของตนเอง รู้วิธีการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

อย่างกระตือรือร้นมีการประเมินตนเอง รวมทั้งพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

3. การศึกษานอกสถานที่ (Education Field Trip) 

การศึกษานอกสถานที่หรือทัศนศึกษา จัดเป็นการจัดการเรียนรู้จากสภาพจริงอย่างหนึ่ง 

เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสนใจและกระตือรือร้นที่จะไป ศึกษานอกสถานที่ซึ่ งเป็นการ

จัดการเรียนรู้ที่มีความหมายสําหรับผู้เรียน เพราะนอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสภาพจริงหรือ

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแล้ว ยังช่วยขยายโลกทัศน์หรือสร้างมุมมองใหม่ในการมองส่ิงต่างๆ

รอบตัวอีกทั้งช่วยกระตุ้นความสนใจด้านต่างๆ ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนส ร้างองค์ความรู้และ

เรียนรู้ด้วยตนเองจาดบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว และเป็นการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ครูผู้สอนและผู้เรียนต้องมีการ

วางแผนและเตรียมการศึกษาอย่างมีขั้นตอนและผู้เรียนต้องรู้เปาหมายในการศึกษา รู้บทบาทและสิ่ง

ที่ตนเองจะต้องปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อจะได้ เตรียมความพร้อม เตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมการต้ัง

คําถามหรือเตรียมบันทึกเสียง ถ่ายรูป จดบันทึก เพื่อให้ได้รายละเอียดจากกการศึกษาในแต่ละครั้ง

อย่างครบถ้วน โดยสิ่งที่ครูผู้สอนควรคํานึงถึงและควรปฏิบัติในการนําผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่

มีดังนี้ 

ศิริกาญจน์  โกสุม และดรุณี  คําวัจนัง (2545: 52-54) ขั้นเตรียมการ หลังจากที่ครูผู้สอน

และผู้เรียนตัดสินใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยการศึกษานอกสถานที่ ควร

ร่วมกันเตรียมการโดยจัดทําแผนทัศนศึกษาน อกสถานที่และกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

กําหนดวัน เวลา สถานที่ที่จะไปศึกษา ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของสถานที่ที่จะไป

ศึกษา กําหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ กําหนดเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ 

แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ วางแผนการ เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเตรียมประเด็นที่จะศึกษาเรียนรู้ 

เตรียมอุปกรณ์ของกลุ่ม เตรียมตั้งคําถามเพื่อการซักถามหรือการสัมภาษณ์ล่วงหน้า ขออนุญาต

ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน เตรียมพาหนะกรณีศึกษานอกชุมชน เตรียมผู้ดูแลนักเรียน กรณีศึกษา

เป็นกลุ่มใหญ่ต้องสร้างข้อตกลงเพื่อการปฏิบัติร่วมกันในการศึกษานอกสถานที่ 

ขั้นการศึกษานอกสถานที่  ครูผู้สอนควรดูแลการศึกษานอกกสถานที่ให้เป็นไปตาม

แผนการที่กําหนดไว้ ครูควรแสดงบทบาทเป็นผู้นํากลุ่มหรือผู้นําชม โดยอธิบายสภาพทั่วไปขออง
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สถานที่ที่ศึกษา สังเกตส่ิงที่น่าสนใจและตั้งคําถามเพื่อให้ผู้เรียน คิดตาม หาข้อมูลเพิ่มเติมอภิปราย

เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษา สังเกต สัมภาษณ์ อภิปราย จดบันทึก วาดภาพ 

ถ่ายรูปหรือสัมผัสของจริง โดยครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอก

สถานที่ให้มากที่สุดตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการศึกษานอกสถานที่ 

ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ หลังการศึกษานอกสถานที่ ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

อภิปรายและสรุปผลการศึกษานอกสถานที่และจัดทํารายงานผลการศึกษานอกสถานที่ของกลุ่ม  

โดยการรายงาน การอภิปราย การจัดนิทรรศการ การวาดภาพ หรือการทบทวนด้วยภาพ             

(Graphic review) อย่างใดอย่างหนึ่งตามความถนัดของผู้เรียนในกลุ่ม  

4. การเชิญวิทยากรภายนอก 

การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในห้องเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มี

ความสามารถด้านต่างๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน บุคคลสําคัญในชุมชน เจ้าของกิจการที่น่าสนใจใน

ชุมชน ศิ ษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการเรียนหรือการทํางาน บุคคลที่ประกอบอาชีพต่างๆใน

ชุมชนถือเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างหนึ่งในชุมชนที่ครูผู้สอนควรเชิญให้บุคคลเหล่านี้มาพบปะกับ

นักเรียนเพื่อให้ความรู้ หรือและเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยตรง

ผ่านบุคลากรด้านต่างๆ อย่างแท้จริงเป็นแหล่งความรู้เบื้องต้นและเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้มี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากครูผู้สอน 

กล่าวโดยสรุปว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็น

การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนนําแหล่งการ เรียนรู้ในชุมชนซึ่งนับว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่

หลากหลายมาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีการลงมือปฏิบัติจริงอันจะส่งผลให้นักเรียนได้รู้จัก

กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน

สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข 

2.3.4.4  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ณัฐวุฒิ  กิจรุ่งเรือง (2545: 13-15) กล่าวถึงแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน

ผู้เรียนเป็นสําคัญ สรุปได้ว่า 
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การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวคิดหลายแนวคิด 
โดยมีแนวคิดที่สําคัญ จําแนกออกเป็นแนวคิดบนฐานการคิดของโลกตะวันออกและโลกตะวันตก
ดังนี้ 

1. แนวคิดของโลกตะวันออก ได้แก่ การเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และทรงช้ีทางปฏิบัติ ให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้แสวงหาความรู้จากการคิด
วิเคราะห์โดยอาศัยหลักเหตุผลและการไตร่ตรองของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การเรียนรู้ตาม
แนวพระพุทธศาสนา เน้น คนเป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการพัฒนาคนทั้งใน
ลักษณะปัจเจกบุคคล และการพัฒนากลุ่มคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

2. แนวคิดของโลกตะวันตก  ได้แก่ แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มสร้างสรรค์
ความรู้ 

 2.1 แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยม กลุ่มนี้เช่ือว่า การเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการทําให้
ผู้เรียนรู้วิ ชาการเท่านั้น แต่ต้องทําให้มีจิตวิญญาณ มีเจตนคติที่ดี และมีมนุษยธรรม โดย
พัฒนาเป็นองค์รวม  การเรียนรู้เกิดจากการค้นพบความหมายของส่ิงที่เรียนด้วยตนเอง 

 2.2 แนวคิดของกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้ กลุ่มนี้เช่ือว่า ความรู้คือสิ่งที่ผู้เรียนแต่ละคน
สร้างขึ้นเองแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน 

2.3.4.5  ปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543: 21-27) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมี

โอกาสคิด ทํา สร้างสรรค์ โดยที่ครูช่วยจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียน รู้
ร่วมกัน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและต่อเนื่อง สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัดความสนใจของ  
ผู้เรียน ความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ ผลการเรียนจากสาระกระบวนการ จะต้องทําให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี  และมีความสุขในการเรียน แหล่ง เรียนรู้มีหลากหลายและ
เพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัด ความสนใจ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างค รูและผู้เรียนมีลั กษณะกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อ กูลห่วงใย มีกิจกรรมร่วมกันใน
กระบวนการเรียนรู้คือแลกเปลี่ยนความรู้ แก้ปัญหาร่วมกัน มีการเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้กับ
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน จนผู้เรียนสามารถนําผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตจริง  

สาระสําคัญที่เกี่ยวกับการใช้แหล่งการเรียนรู้ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของครู เป็นหัวใจ
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และเป็นภารกิจหลักของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งครู ผู้สอน ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหา รการศึกษา
จะต้องดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม              
(ฉบับที่ 2) 2545 หมวด 4 มาตรา 22-30 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด กร ะบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในเร่ืองความรู้ ทัก ษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เร่ืองการบํารุงรักษาการใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรทางธรรมชาติแหละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอํานวยผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ ไปพร้อม
กันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ที่ส่งเสริมการดําเนินงานและการ
จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์  
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และ
นันทนาการ แหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ การประกาศใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากโรงเรียนทุกแห่งจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรจากเดิมมาใช้ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยหลักสูตรใหม่นี้สถานศึกษาจะต้องนํามาตรฐานมาจักทําสาระ
หรือรายละเอียดให้สอดคล้อง สนองสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
ของตน การใช้แหล่งเรียนรู้ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กําหนดแนวทางในการปฏิรูป
การเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ลักษณะ คือ 

1. การเรียนรู้อย่างมีสุข โดยเรียนรู้อย่างสุขสันติด้วยกันทั่วทุกคน 
2. การเรียนรู้แบบองค์รวม โดยการบูรณาการสาระ และกระบวนการเรียนรู้ 
3. การเรียนรู้จากการคิด และการปฏิบัติจริงโดยใช้สมองและสองมือ 
4. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่นโดยเรียนร่วมกัน และรู้ร่วมกัน 
5. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยเรียนอย่างไตร่ตรอง ทบทวนตนเอง

รอบด้าน 
กล่าวโดยสรุปว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมี
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ส่วนร่วมในการกําหนดสาระที่จะเรียนรู้ ทํากิจกรรม และปฏิบัติจริง จากแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย 
และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

หรือในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็เป็นการศึกษาการ บริหาร แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
งานวิจัยที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

ขนิษฐา รุ่งกิจเลิศสกุล (2546: 82) ศึกษาการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อพัฒนาการ
เขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนําเอาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว การ
ประกอบอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเล่าเร่ือง โดย
ให้ผู้เรียนเลือกแหล่งวิทยาการที่น่าสนใจนํามาเขียนเล่าเร่ือง หลังจากที่ผู้เรียนออกไปศึกษาแหล่ง
วิทยาการนั้นแล้ว หรือหลังจากการฟังจากวิทยากรซึ่งพบว่านักเรียนมีการพัฒนาการเขียนเล่าเร่ือง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

กรรณิการ์ ทรงสัตย์ (2544: 72) ได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยสร้างบทเรียนจากเนื้อหาที่มีอยู่ในท้องถิ่นของผู้เรียนไม่
ว่าจะเป็นประวัติของท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สําคัญ ประเพณี วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจและร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เป็นไปอย่างสนุกสนาน เนื่องจากนักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทําให้การเรียนเป็นไป
อย่างมีความหมายส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น 

อนงค์ บุตรวงค์ (2544: 86) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่เน้นแหล่งวิทยาการในชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยนําแหล่งวิทยาการในชุมชุนเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนบ้านขุนรวม อําเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียง ใหม่ จํานวน 8 แหล่ง มาจัดทํารายการเพื่อใช้ประกอบในการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จํานวน 13 ชุด แต่ละชุดประกอบการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันไป พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เน้นแหล่งวิทยาการในชุมชนมี คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการ
สอนสูงกว่าคะแนนก่อนการสอน  
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บัณฑิต ไชยวงค์ (2544: 70-73) ได้ทําการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเร่ืองเมี่ยง สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางมะกาด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัดเชียงราย โดยนําเอาอาชีพของคนในชุมชนบ้านปางมะกาด ซึ่งมีอาชีพผลิตเมี่ยงมาจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานเกษตร ) พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี นักเรียนมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาความรู้
สามารถนําไปใช้ในชีวิตปร ะจําวันได้ และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายใน
กระบวนการเรียนการสอนจึงสร้างความสนุกสนานและทําให้ตระหนักถึงคุณค่าของการประกอบ
อาชีพของคนในท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพของท้องถิ่น 

ณรงค์ ก๋องแก้ว (2541: 83-84) ได้ศึกษาแหล่งการใช้วิทยาการท้องถิ่น ในการพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5-6 พบว่า โรงเรียนมีการนําแหล่ง
วิทยาการท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และครูผู้สอนก็มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ
นําแหล่งวิทยากาการท้องถิ่นมาใช้พัฒนาหลักสูตร โดยโรงเรียนนํามาใช้ในการพัฒนา หลักสูตร 4 
ลักษณะ คือ การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม การปรับปรุงและหรือเลือกใช้
สื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่ โดยโรงเรียนใช้แหล่งวิทยาการท้องถิ่นในการพัฒนาหลักส่วนมากใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต สุขภาพอนามัย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กั บสิ่งแวดล้อม 
ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการพัฒนาหลักสูตรน้อยเนื่องจากเนื้อหาในหน่วยดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี ไม่
สามารถปรับหรือยืดหยุ่นได้ และเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวนักเรียน  

โปรยทอง แซ่ แต้ (2545: 88) ได้ศึกษาการใช้แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน พบว่า ครูได้นํา
แหล่งวิทยาการชุมชนมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรง และบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้มากที่สุด แต่จะมีระดับของการใช้ค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
อุปสรรคต่างๆ ซึ่งครูได้เสนอความคิดเห็นไว้ว่า เป็นเพราะขาดงบประมาณจึงทําให้ไม่สามารถใช้
แหล่งวิทยาการชุมชนได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามครูได้ให้ความสําคัญต่อการนําแหล่งวิทยาการ
ชุมชนที่มีอยู่มาใ ช้บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนในด้านความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ต่างๆ  

รจนา เฉลิมชัย (2546: 78) ได้ศึกษาความเห็นของนักศึกษา โดยทําการสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แหล่งวิทยาการเรียนรู้ประกอบการเรียนวิชา
ภาษาไทยเ พื่ออาชีพได้ใช้ทักษะการเขียนมากที่สุด เช่น การเขียนบทความ รายงาน โครงการ 
รองลงมาคือ ทักษะการอ่าน การพูดต่อที่ประชุม โดยนักศึกษาเห็นด้วยมากในการใช้แหล่งวิทยาการ
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เรียนรู้เนื่องจากตรงกับความสนใจ ความต้องการ สร้างประสบการณ์ใหม่ และในการประเมิน
นักศึกษาเห็นด้วยมากที่จะให้มีการประเมินผลทั้งรายงานด้วยวาจา และรูปเล่มรายงาน ปัญหาส่วน
ใหญ่นักศึกษาพบว่า แหล่งวิทยาการเรียนรู้มีข้อมูลน้อย และข้อมูลที่ได้รับมักไม่ถูกต้อง มี่เป็น
ปัจจุบัน อีกทั้งแหล่งวิทยาการบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล บางแห่งก็อยู่ไกลลําบาก
ต่อการเดินทาง และเสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นนักศึกษาจึงเสนอแนะว่าควรมีการรวบรวมประวัติและ
ผลงานของแหล่งวิทยาการเอาไว้ นอกจากนี้การไปศึกษานอกสถานที่ควรจัดเป็นกลุ่มคณะเพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย และควรมีใบแจ้งจากสถานศึกษาเพื่อให้แหล่งวิทยาการทราบวัตถุประสงค์ใน
การเก็บข้อมูล 

วิทยา บุญศรีนุ้ย (2545: 25) ได้วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอชัยบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูประถมศึกษาต่อการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอ
ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ จํานวน 129 คนเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนอยู่ในระดับมาก จํานวน 4 รายการ 
คือ 1) สวนสมุนไพร 2) สวนพฤกษศาสตร์ 3) ป่าธรรมชาติหรืออุทยานแห่งชาติ 4) พิพิธภัณฑสถาน 
เร่ืองที่เห็นด้วยเป็นอันดับ 1 ของแต่ละรายการคือ จัดให้มีสวนสมุนไพรขึ้นในโรงเรียน จัดใ ห้มีการ
อนุรักษ์ป่า พานักเรียนไปทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาดพิพิธภัณฑสถานและเห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 2 รายการ คือ 1) สวนสาธารณะ 2) สวนป่าชุมชน เร่ืองที่เห็นด้วยอันดับ 1 
ของแต่ละรายการ คือ จัดให้มีรายการต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีโอกาสใช้เวลาหลังเลิกเรีย นเล่นดนตรี 
การละเล่นอื่น ๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จัดให้มีการฟ้ืนฟูและการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ และการรักษาความสมดุลเพื่อความย่ังยืนของสภาพแวดล้อมธรรมชาติและที่เห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 5 รายการ คือ 1)ห้องสมุด 2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล ะ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4) สนามกีฬา 5) แปลงเกษตร เรือนเพาะชํา
และโรงเรือน 

วินัย ไพยารมณ์  (2547: 92) ได้ศึกษาการจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในกิ่ง
อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในด้านบุ คลากร 
ส่วนใหญ่ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง  การดูงานนอกสถานที่เปิดโอกาสให้ชุมชนใช้อาคาร
สถานที่ของสถานศึกษา  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองสร้างความตระหนักให้
ผู้ปกครองเห็นความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  แต่งานที่ไม่ได้ปฏิบัติคือ  การวางแผนร่วมกับ
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ชุมชนในการใช้บุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบปัญหาด้านบุคลากรไม่มีความรู้ในการเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยี และไม่เห็นความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ ขาดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  ด้าน
งบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณจํากัดไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน  ซึ่งสถานศึกษาแต่ละ
แห่งต้อง ขอความอนุเคราะห์  ความร่วมมือ  การประสานงานส่งเสริม  สนับสนุนจากองค์กรใน
ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อนํามาดําเนินงานในการจัดการแหล่งการเรียนรู้ 

สุรีรัตน์  ขุนห้วย  (2548: 76-80) ศึกษาการใช้แหล่งวิทยาการชุมชน  ในการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับช่วงช้ันที่  3 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดง้ิว
เฒ่า อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ใช้มามากกว่า 10 ปี มีการใช้โดยใช้วัดเป็นแหล่งวิทยาการ
ชุมชนมากที่สุดในสาระการเรียนรู้  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ส่วนสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง  
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  ใช้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาบ  สาระการเรียนรู้  
เศรษฐศาสตร์  ใช้ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริบ้านแม่ตุงติงสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ใช้
ชุมชนหมู่บ้านงิ้วเฒ่า สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ใช้ป่าต้นน้ําในตําบลแม่สาบ  สําหรับลักษณะการใช้
แหล่งวิทยาการชุมชน พบว่า ครูสังคมศึกษาพานักเรียนเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ตามประเพณีของ
หมู่บ้านมากที่สุด 

นัยนา อุปกุล (2547: 88) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นผู้มีบทบาทที่สําคัญในการริเร่ิมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ต้องมีการวางแผนร่วมกัน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยตรง มีการวางแผนร่วมกันน้อยระหว่างโรงเรียนและชุมชน เห็นควรให้มีกา รเชิญวิทยากรใน
ท้องถิ่นมาร่วมวาง แผนและจัดกิจกรรมร่วมกับครูผู้สอนจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน การ
อบรมให้ความรู้ครูในเร่ืองการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

   2.4.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
Baker (1975: 3384) ได้ทําการวิจัยเร่ือง  The Effects of Community Resources Base 

Law Curriculum Upon the Attitudes and Knowledge of Senior High School Social Studies 
Students โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่มีอิทธิพลต่อหลักสูตรวิชา
กฎหมาย  ทัศนคติ  และความรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่เรียนวิชากฎหมาย  และ
ระบบการเมืองการปกครองใน 1 เทอม ตัวอย่างประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2 โรงเรียน  ในเขตแองการาฟอลต์  รัฐนิวยอร์ ค โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  138 คน กลุ่มควบคุม        
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117 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น  4 ตอน คือ ภาคความรู้  2 ตอน ภาคทัศนคติ  2 ตอน 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นมา  จากการที่นักเรียนเข้าไปใช้แหล่งเรียนรู้เป็นพื้นฐานใน
การเรียนวิชากฎหมาย 

2. การเรียนโดยวิธีปฏิบัติจริง  จะเป็นการทํา  ให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจด้าน
กฎหมายทั่วไป และรัฐธรรมนูญดีขึ้น 

3. การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน  จะทําให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับชุมชนของเขา
เกี่ยวกับกฎหมายและสิ่งแวดล้อมทางการเมือง การปกครองมากขึ้น และละเอียดอ่อนขึ้น 

Burks (1994: 196) ได้ทําการศึกษาเร่ือง สภาพการส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แห่ง ของรัฐเท็กซัสตอนเหนือ  (North Texas) พบว่า  ครูมีบทบาทต่อนักเรียนใน
การใช้ห้องสมุด ซ่ึงครูจํานวนมากยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทําให้ขา ด
การทํางานที่สัมพันธ์กับบรรณารักษ์ ควรมีการประสานงานกันจะทําให้เป็นการส่งเสริมความพร้อม
ให้สอดคล้องในการนําพานักเรียนไปใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน และเป็นศูนย์การค้นคว้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

Gardella (1995: 3362A–3363A) ได้ทําการวิจัยเร่ือง นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ ตรง
เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมากน้อยเพียงใด  โดยศึกษาจากนักเรียนหญิงจํานวน  4,505 คน ซึ่ง
อยู่ในเกรด 6, 9 และ 12 ของเมืองดีทรอยด์ ใช้วิธีการสํารวจ ใช้แบบสอบถามประกอบด้วย  67 ข้อ ที่
ถามเกี่ยวกับการบริหารของรัฐ  การขนส่งการพานิชการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่นั กเรียนเคย
ไปมาแล้ว ไม่ว่าจะไปด้วยเหตุผลใดก็ตามผลการวิจัยพบว่า 

1. ครูไม่คาดคะเนได้ว่านักเรียนจะมีประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้ว 
2. โรงเรียนบางแห่งยังไม่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างเพียงพอ 
3. โรงเรียนยังไม่ค่อยจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน 
4. วัด และสโมสรต่าง ๆ ให้ประสบการณ์ตรงแก่นักเรียนน้อยมาก 
5. ส่วนใหญ่นักเรียนรับประสบการณ์ตรงจากบ้าน 
6. ประเภทที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงคือ กิจกรรมนันทนาการ และวัฒนธรรมที่

ได้จากกิจกรรมของรัฐมีส่วนน้อย 
7. สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ไม่มีผลต่อประสบการณ์ตรงของนักเรียน 
Scott, F (2001) ได้ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ  การบริหารโรงเรียนใน

มลรัฐคาริบเบียนขนาดเล็ก  พบว่า  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ที่รวดเร็ว  และความ
ต้องการอื่นๆ ที่ติดตามมามีส่วนประกอบที่ทําให้การสร้างระบบการจัดการทาง  การศึกษาในมลรัฐ
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ขนาดเล็กมีความซับซ้อนมา กย่ิงขึ้นและยากที่จะบริหารจัดการได้  แต่ถึงอย่างไรก็ตามการใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา  และการแสดงให้เห็นถึงคุณค่า  และความต้องการ  ในการอบรม
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาล้วนจัดเป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดเจน ในภาวะของประเทศที่มี
ความยากลําบากในการเสาะ แสวงหา  การเตรียมการที่พอจะทําได้คือการพัฒนา  และให้การอบรม
หัวหน้าครู ตั้งแต่การถูกบังคับให้จ่ายเงินทุนที่เหมาะสมสําหรับการขยายความต้องการขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  การประเมินความเสียหาย  และการอบรมครูในระดั บ
ประถมศึกษา และยังพบว่ายังมีการแบ่งความสนใจไปยังการใช้แหล่งเรียนรู้ของชุมชน  การทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น  การมีส่วนร่วม  การทํางานร่วมกัน  และการงานแผน  ด้านโครงการและการแสดง
ความรู้สึกต่อการนําโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และความต้องการอย่างเร่งด่วนของมลรัฐ
ขนาดเล็ก 

จากการศึกษาเอกสาร และการศึกษาที่เกี่ยว ข้องแล้วจะเห็นว่าการที่จะจัดการ เรียนรู้ ให้
บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่มุ่งหวังให้การศึกษาตลอดชีวิต เรียนรู้ได้ทุกทุกที่ ทุกเวลา 
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้นั้น แหล่งการเรียนรู้
จึงมีความสําคัญมากที่จะต้องจัดใ ห้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ แต่การวิจัยส่วนใหญ่ได้ช้ีให้เห็น
ความสําเร็จในการบริหารการาเรียนรู้อยู่ที่ความเป็นผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารที่จะให้
ความสําคัญ ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งของครูและข องผู้เรียนน้อย โดยเฉพาะเร่ืองการวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน การตรวจสอบทบทวน และการนําผลประเมินไปใช้ ตามความคาดหวังในอนาคตของ
องค์การ มีความจําเป็นที่โรงเรียนจะต้องจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพซึ่งล้วนเป็นหน้าที่การบริหารจัดการทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงคิดว่าการที่จะทําให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการจัดการเชิงระบบ ซ่ึงการบริหารเชิงคุณภาพของ
เดมมิ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมนํามาใช้ในการพัฒนางาน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งมี
ความหมายสําคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเร่ือง การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาจะด าเนินการศึกษา
ตามล าดับดังนี้ 

3.1 ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
3.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัด ปทุมธานี จ านวน 170 โรงเรียน ประกอบด้วย 7 อ าเภอ       

คือ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี อ าเภอหนองเสือ อ าเภอเมืองปทุมธานี  อ าเภอคลองหลวง อ าเภอ

ลาดหลุมแก้ว และอ าเภอสามโคก 

ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ 4 ฝ่าย ได้แก่ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร งานบุคคล  รองผู้อ านวยการบริหาร งานทั่วไป  และครูได้แก่  ครูผู้สอน ครูผู้ท าหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 3.1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) 
โดยเทียบตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 118 
โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง  โดยมีตัวแทน (Key informants) ที่เป็นผู้บริหารจ านวน 118 คน 
และครูจ านวน 236 คน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวัดปทุมธานี  

 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอ บถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 

(Checklist) เพื่อตรวจสอบสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประเภท สถานศึกษา ขนาด
สถานศึกษา และที่ตั้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวัดปทุมธานี   

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ของลิเคอร์ท 

(Likert) สอบถามเร่ืองการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  จ านวน 85 ข้อ แบ่งออกตามประเภทของแหล่ง

เรียนรู้ชุมชน 5ประเภท ดังนี้ 1)แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทบุคคลแล ะองค์กรในชุมชน  2) แหล่ง

เรียนรู้ ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  3) แหล่งเรียนรู้ ชุมชน

ประเภทอาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 4) แหล่งเรียนรูชุ้มชนประเภทส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

5) แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี แต่ละข้อมี 5 ระดับดังนี้ 

5  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 

4  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก 
3  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย 
1  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดถามปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา             
ในจังหวัดปทุมธานี  

 
3.3  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 3.3.1 ศึกษาค้ นคว้า รวบรวมความรู้ เอกสาร และคู่มือเกี่ยว ข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ 
 3.3.2 น าผลการศึกษาจากข้อที่ 1 สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
โดยก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุม การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุ มชนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  
 3.3.3 น าร่างแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบเนื้อหาและส านวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม 
 3.3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว น าเสนอผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (Index of 
Congruence : IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซ่ึงค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index Objective Congruence : IOC) ทีค่ านวณได้มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 
 3.3.5 น าร่างแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรังปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้าย 
 3.3.6 น าแบบสอ บถามที่ปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มครูที่ มิใช่ตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่ อศึกษาความเที่ยงตรงด้วยการศึกษาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม     
(Inter Item – Total Correlation) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) จากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า                
(Alpha Coefficient)ทั้งฉบับ มีค่าความเช่ือมั่น(Reliability) เท่ากับ .9798 
 3.3.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเช่ือมั่นแล้ว เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
จากนั้นน าไปเก็บข้อมูลจากครูและผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา  ใน
จังหวัดปทุมธานี 
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3.4  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 ผู้ศึกษาน าหนังสือจากประธานกรรมการการบริหารหลัก สูตรบัณฑิตศึกษา ประจ า
สาขาวิชาการ จัดการการศึกษา  มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล จากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  
 3.4.2 ผู้ศึกษาน าหนังสือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา  ในจังหวัด
ปทุมธานี ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
 3.4.3 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนด้วยตนเอง 

 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัย น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แบ่งออก เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่  
ร้อยละ ประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 2 สภาพ การจัดการแหล่งเ รียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  วิเคราะห์ข้อมูล โดย การหาค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับ โดยค่าระดับพิจารณาปรับปรุงจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ 
เพ็ญแข  แสงแก้ว (2541: 205) ดังนี ้

ระดับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ระดับน้อยที่สุดถึงไม่ใช้เลย                         ระดับมากที่สุด 
ร้อยละ     0               20    40               60              80             100 

     

     
คะแนน 1 2 3 4 5 

 

5  มากที่สุด  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับร้อยละ  81-100   

4  มาก  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับร้อยละ  61-80   

3  ปานกลาง หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับร้อยละ  41-60   

2  น้อย          หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับร้อยละ  21-40  

1  น้อยที่สุด  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับร้อยละ  0 -20   
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การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean: ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                         
(Standard Deviation: S.D.) และมีการทดสอบความแตกต่าง  การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี 
จ าแนกตาม ประเภท สถานศึกษา  ขนาดสถานศึกษา  และที่ตั้งของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยใช้      
การทดสอบ (F-test) และ (t-test) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ระดับการปฏิบัติจัด
ตามค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2535: 100) ดังนี้ 

4.51 – 5.00 แปลความว่า ปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 แปลความว่า ปฏิบัติในระดับมาก 
2.51 – 3.50 แปลความว่า ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 แปลความว่า ปฏิบัติในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 แปลความว่า ปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ความถี่ ประกอบค าบรรยายสรุป 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี การวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลวิจัยในคร้ังนี้จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบ                
ค าบรรยายโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนได้แก่ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ สภาพ การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  มี 5 ด้านได้แก่ แหล่ง
เรียนรู้ ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน  แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง  แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตามขนาด
สถานศึกษา  ประเภทสถานศึกษา  และที่ตั้งของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้สถิติทดสอบ (F-test) และ (t-test) ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ การจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) 
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4.1  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ขนาดสถานศึกษา  ประเภทสถานศึกษา  
และที่ตั้งของสถานศึกษาปรากฏตามตาราง 

 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (โรงเรียน) ร้อยละ 

1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผู้บริหาร (118 คน) 
      ครู (236 คน) 

 
118 
118 

 
33.33 
66.67 

2.  ขนาดสถานศึกษา 
     ขนาดเล็ก 
     ขนาดกลาง 
     ขนาดใหญ่ 

 
35 
38 
45 

 
29.66 
32.20 
38.14 

รวม 118 100.00 

3.  ประเภทสถานศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     ขยายโอกาส 

 
83 
35 

 
70.34 
29.66 

รวม 118 100.00 

4.  ที่ตั้งของสถานศึกษา 
     ในเขตเทศบาล 
      นอกเขตเทศบาล 

 
34 
84 

 
28.81 
71.19 

รวม 118 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน  118 คน และครู
จ านวน  236 คนเป็นตัวแทนของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จ านวน 118 โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็น
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สถานศึกษาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 38.14 เป็นประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา มากกว่าขยาย
โอกาส คิดเป็น ร้อยละ 70.34 และผู้ตอบแบบสอบถามมีที่ตั้งของสถานศึกษานอกเ ขตเทศบาล
มากกว่าในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 71.19 

 
4.2  ตอนที่ 2  การวิเคราะห์สภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การวิเคราะห์สภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางต่างๆดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเ บนมาตรฐาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี โดย
ภาพรวมจ าแนกออกเป็น 5 ด้าน 

 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
การปฏิบัต ิ

ระดับ อันดับ 
x  S.D. 

1. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ 
องค์กรในชุมชน 
2. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากร 
ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
3. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร 
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
4. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

3.50 
 

3.50 
 

3.48 
 

3.47 
 

3.56 

0.87 
 

0.82 
 

0.87 
 

0.94 
 

0.97 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
1 

รวม 3.50 0.89 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ การจัดการ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ในภาพรวม มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  (x  = 3.50, S.D. = .89) เมื่อพิจารณาแต่ละ ด้านพบว่า ทุกประเภท     
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มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นประเภทเดียวที่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  คือ แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี (x   = 3.56, S.D. = .97) ส่วนแหล่งเรียนรู้
ชุมชนที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทบุคคลและองค์กรใน
ชุมชน แหล่งเรียนรูชุ้มชนประเภททรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งเรียนรู้
ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และ  สิ่งก่อสร้าง และแหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทส่ือ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยี  (x  = 3.50,S.D. =.87), (x   = 3.50, S.D. =.82) ,( x   = 3.48, S.D. =.87), (x  = 3.47,       
S.D. =.94) ตามล าดับ  

  
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี ของ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ องค์กรในชุมชน ตามรายข้อ 

 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ องค์กรในชุมชน 
การปฏิบัต ิ

ระดับ อันดับ 
x  S.D. 

1.สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
2.สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
3.จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
4.ก าหนดมาต รการ การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล
และองค์กรในชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 
5.วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษา
ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
6.เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน 
7.จัดการประชุมช้ีแจง /อบรมให้แก่บุคลากรในสถาน  
ศึกษาในการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรใน
ชุมชน 

3.53 
 

3.52 
 

3.39 
 

3.45 
 

3.57 
 

3.53 
 
 

3.47 
 

.90 
 

.92 
 

.92 
 

.91 
 

.94 
 

.82 
 
 

.87 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

 

5 
 
8 
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4 
 
7 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ องค์กรในชุมชน 
การปฏิบัต ิ

ระดับ อันดับ 
x  S.D. 

8.ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน 
9.รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษา
ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
10.สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
บุคคลและองค์กรในชุมชน 
11.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ประเภท
บุคคลและองค์กรในชุมชน 
12.ใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
13.นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน 
14.รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภท
บุคคลและองค์กรในชุมชน 
15.ประเมินความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรี ยนรู้ชุมชน
ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชนแต่ละกลุ่มสาระ 
16.บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชนกับการเรียนการสอน 
17.น าข้อมูลจากการรายงานมาใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กร
ในชุมชนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

3.58 
 
 

3.53 
 
3.81 

 
 

3.36 
 

3.58 
3.44 

 
 

3.50 
 

3.35 
 

3.52 
 

3.47 

.88 
 

 
.83 

 
1.03 

 
 

.89 
 

.83 

.79 
 
 

.80 
 

.79 
 

.80 
 

.77 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
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รวม 3.50 .87 ปานกลาง 
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X

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประเภทบุคคล และองค์กรในชุมชนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน       
(x   = 3.81,S.D. = 1.03)  และมีคะแนนเฉลี่ย รองลงมา ได้แก่  ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน และใช้
แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน  (x  =3.58,S.D.=.88),  (x  =3.58,S.D.=.83) 
ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือประเมินการความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชนแต่ละกลุ่มสาระ (x = 3.35,S.D. = .79) 

 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี          
ของแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น        
ตามรายข้อ 

 
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติ  

และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
การปฏิบัต ิ

ระดับ อันดับ 
x  S.D. 

1.สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึ้น 
2.สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
3.จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรี ยนรู้ชุมชน
ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น 
4.ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่งเรียนรู้ปร ะเภ ท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ใน
การจัดการเรียนการสอน 

3.47 
 
 

3.46 
 
 

3.43 
 
 

3.44 
 

 

.84 
 
 

.80 
 
 

.80 
 
 

.77 
 

 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 

 
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติ  

และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
การปฏิบัต ิ

ระดับ อันดับ 
x  S.D. 

5.วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษา
ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น 
6.เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากร  
ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
7.จัดการประชุมช้ีแจง /อบรมใ ห้แก่บุคลากรในสถาน  
ศึกษาในการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากร ธรรมชาติ
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
8.ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกับ
การจัดการเรียนการสอน 
9.รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษา
ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น 
10.สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
11.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
12.ใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
13.นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากร  
ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
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มาก 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติ  
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

การปฏิบัต ิ
ระดับ อันดับ 

x  S.D. 
14.รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
15.ประเมินความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นแต่ละกลุ่มสาระ 
16.บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทรัพยากร
ธรรมชาติ  และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกับการเรียน
การสอน 
17.น าข้อมูลจากการรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการใช้ให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน 

3.48 
 

3.40 
 
 

3.50 
 
 

3.54 
 

.83 
 

.80 
 

 
.81 

 
 

.83 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

11 
 

16 
 
 
8 
 
 
5 
 

 

รวม 3.50 .82 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะห์ การจัดการ แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์ส ร้างขึ้นมีการปฏิบัติอยู่ในระดั บ      
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ 
สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น (x  =3.67,S.D.=.82) และมีคะแนนเฉลี่ย
รองลงมา ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น และรณรงค์การใช้แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น              
(x   = 3.58,S.D.=.82), (x  = 3.56,S.D.=.83) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นิเทศ ก ากับ 
และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น (x  =3.38,S.D.=.84) 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี ของ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ตามรายข้อ 

 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และ
สิ่งก่อสร้าง 

การปฏิบัต ิ
ระดับ อันดับ 

x  S.D. 
1.สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
2.สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และ
สิ่งก่อสร้าง 
3.จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
4.ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ในการจัดการเรียนการสอน 
5.วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษา
ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
6.เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
7.จัดการประชุมช้ีแจง /อบรมให้แก่บุคลากรในสถาน  
ศึกษาในการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่ และ
สิ่งก่อสร้าง 
8.ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้างกับการจัดการเรียนการสอน 
9.รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษา
ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
10.สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถาน ที่
เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
อาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
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3.43 
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3.47 
 

3.49 
 
 

3.51 
 
 

3.53 
 
 

3.49 
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.93 
 

.90 
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.90 
 
 

.92 
 
 

.97 
 
 

.77 
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มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
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ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และ
สิ่งก่อสร้าง 

การปฏิบัต ิ
ระดับ อันดับ 

x  S.D. 
11.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ประเภท
อาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
12.ใช้แหล่งเรียนรู้ ประเภทอาคารสถานที่ และ
สิ่งก่อสร้าง 
13.นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
14.รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภท
อาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
15.ประเมินความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง แต่ละกลุ่มสาระ 
16.บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง กับการเรียนการสอน 
17.น าข้อมูลจากการรายงาน การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนา การใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

3.42 
 

3.53 
 

3.42 
 
 

3.46 
 

3.40 
 

3.48 
 

3.49 
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.80 
 
 

.84 
 

.80 
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.86 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
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รวม 3.48 .87 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์ การจัดการ แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามี คะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอก
สถานที่เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
(x =3.60,S.D.=.89) และมีคะแนนเฉลี่ย รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง และปร ะชาสัมพันธ์ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนประเภทอาคารสถานที่ และ
สิ่งก่อสร้างกับการจัดการเรียนการสอน (x =3.54,S.D.=.85) ,(x =3.53,S.D.=.97) ตามล าดับ         
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ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเมินการความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
อาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง แต่ละกลุ่มสาระ(x = 3.40,S.D. =.80) 

 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี          
ของแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามรายข้อ 

 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การปฏิบัต ิ

ระดับ อันดับ 
x  S.D. 

1.สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2.สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
3.จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4.ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภท สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
5.วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษา
ประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
6.เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
7.จัดการประชุมช้ีแจง /อบรมให้แก่บุคลากร ใน
สถานศึกษาในการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
8.ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนประเภทส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน 
9.รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษา
ประเภทส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การปฏิบัต ิ

ระดับ อันดับ 
x  S.D. 

10.สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
11.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ประเภท
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
12.ใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
13.นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
14.รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภท
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
15.ประเมินความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มสาระ 
16.บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 
17.น าข้อมูลจากการรายงานการใช้แหล่งเรี ยนรู้ชุมชน
ประเภท สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนา การใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

3.57 
 
 

3.40 
 

3.51 
3.35 

 
 

3.38 
 

3.40 
 

3.50 
 

3.48 
 

.96 
 
 

.94 
 

.95 

.96 
 
 

.91 
 

.93 
 

.92 
 

.94 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

1 
 
 

14 
 
5 
17 
 
 

16 
 

15 
 
8 
 
9 
 
 

รวม 3.47 .94 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.6  ผลการวิเคราะห์ การจัดการ แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ปานกลาง  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คือ สนับสนุนให้บุคคลากรไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (x =3.57,S.D.=.96) และมีคะแนนเฉลี่ย รองลงมา ได้แก่  ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่ง
เรียนรู้ประเภทส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้
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ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยี (x =3.52,S.D.=.98),(x =3.52,S.D.=.96) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีคะแนน เฉลี่ยต่ า สุด 
คือ  นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี (x =3.35,S.D.=.96) 

 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี         
ของแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ตามรายข้อ 

 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
การปฏิบัต ิ

ระดับ 
อัน 
ดับ x  S.D. 

1.สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
2.สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี 
3.จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
4.ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในการจัดการเรียนการสอน 
5.วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
6.เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณี 
7.จัดการประชุมช้ีแจง /อบรมให้แก่บุคลากรในสถาน  ศึกษา
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี 

3.58 
 

3.59 
 
 

3.52 
 

3.53 
 
3.50 

 
3.57 

 
 

3.51 
 

.96 
 

.94 
 
 

1.00 
 

.99 
 

.98 
 

.92 
 
 

.91 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
ปาน
กลาง 
มาก 

 
 

มาก 
 

8 
 
7 
 
 

12 
 

11 
 

16 
 
9 
 
 

15 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
 

แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

การปฏิบัต ิ
ระดับ 

อัน 
ดับ x  S.D. 

8.ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่ง
เรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีกับการจัดการเรียนการสอน 
9.รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภท
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
10.สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอก สถานที่เพ่ือ
น ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
11.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ประเภท
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
12.ใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลป ะ วัฒนธรรม  และจารี ต
ประเพณี 
13.นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงา นตามแผนงาน /
โครงการ การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
14.รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภท
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
15.ประเมินความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีแต่ละกลุ่ม
สาระ 
16.บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีกับการเรียนการสอน 
17.น าข้อมูลจากการรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนา การใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน 

3.63 
 
 
3.60 

 
3.66 

 
 

3.51 
 

3.63 
 

3.54 
 
 

3.45 
 

3.51 
 
 

3.62 
 

3.59 
 
 

.98 
 

 
1.01 

 
1.00 

 
 

.97 
 

.99 
 

.93 
 
 

.95 
 

.98 
 
 

.99 
 

.96 

มาก 
 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

3 
 
 

5 
 
1 
 
 

14 
 
2 
 

10 
 
 

17 
 

13 
 
 
4 
 
6 
 

รวม 3.56 .97 มาก 
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จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ การจัดการ แหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  มาก  และ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ มาก ยกเว้นเร่ืองวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอก
สถานศึกษาประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี และรา ยงานผลการด าเนินงานการใช้
แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีข้อที่
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธร รม และจารีตประเพณี
(x =3.66,S.D.=1.00)  และมีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่  ใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณี และ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีกับการจัดการเรียนการสอน 
(x =3.63,S.D.=.99), (x =3.63,S.D.=.98) ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  รายงานผลการ
ด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี (x =3.45,S.D.=.95) 

 
4.3  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตามขนาดสถานศึกษา
ประเภท สถานศึกษา  และที่ตั้งของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้สถิติทดสอบ (F-test) และ (t-test) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตามขนาด สถานศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน  
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ขนาดสถานศึกษา (n=118) 
ขนาดเล็ก 

(n=35) 
ขนาดกลาง 

(n=38) 
ขนาดใหญ่ 

(n=45) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ประเภทบุคคลแล ะ
องค์กรในชุมชน 

2. แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ประเภ ททรัพยากร  
ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

3.22 
 

3.31 
 

.56 
 

.57 
 

3.13 
 

3.33 
 

.63 
 

.60 
 

3.54 
 

3.79 

.74 
 

.78 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ขนาดสถานศึกษา (n=118) 
ขนาดเล็ก 

(n=35) 
ขนาดกลาง 

(n=38) 
ขนาดใหญ่ 

(n=45) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

3. แหล่งเรียนรูชุ้มชนประเภทอาคาร สถานที่ 
และสิ่งก่อสร้าง 

4. แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

5. แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ประเภทศิลปะ  
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

3.15 
 

3.21 
 

3.22 

.70 
 

.79 
 

.81 
 

3.28 
 

3.28 
 

3.37 
 

.63 
 

.74 
 

.66 

3.90 
 

3.83 
 

3.99 
 

.79 
 

.88 
 

.94 
 

รวม 3.22 .68 3.28 .65 3.81 .82 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ประเภทบุคคลและ 
องค์กรในชุมชน 

2. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึ้น 

3. แหล่งเรียนรูชุ้มชนประเภทอาคาร สถานที่ 
และสิ่งก่อสร้าง 

4. แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

5. แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

1165.333 
 

1754.070 
 
 

3761.917 
 

2789.716 
 

3972.299 

115 
 

115 
 
 

115 
 

115 
 

115 

582.666 
 

877.035 
 
 

1880.958 
 

1394.858 
 

1986.150 

4.731 
 

6.787 
 
 

12.839 
 

7.369 
 

10.221 

.000 
 

.000 
 
 

.000 
 

.000 
 

.000 

รวม 2688.667 115 1344.333 8.389 .000 
 
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการ แหล่งเรียนรู้

ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาด สถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาขนาดต่างกันมี
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การด าเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานศึกษาที่ มีขนาดต่างกันมีการด าเนินงาน
การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน  
 
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธี การทดสอบ ของ  
Scheffe ในภาพรวม 

 

ขนาดสถานศึกษา x  
ผลต่างการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ขนาดเล็ก 
3.22 

ขนาดกลาง 
3.28 

ขนาดใหญ่ 
3.81 

ขนาดเล็ก 3.22 - - .003** 
ขนาดกลาง 3.28 - - .008** 
ขนาดใหญ่ 3.81 - - - 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4.9  ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า  สถานศึกษาขนาดเล็กมี
ด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 สถานศึกษาขนาดกลาง มีด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ต่างจากสถานศึกษา
ขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของ   
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธีการทดสอบของ  
  Scheffe ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ องค์กรในชุมชน  
 

ขนาดสถานศึกษา x  

ผลต่างของแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ประเภทบุคคล และองค์กรในชุมชน 

ขนาดเล็ก 
3.22 

ขนาดกลาง 
3.13 

ขนาดใหญ่ 
3.54 

ขนาดเล็ก 3.22 - - - 
ขนาดกลาง 3.13 - - .017* 
ขนาดใหญ่ 3.54 - - - 

 

หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
บุคคลและ องค์กรในชุมชน พบว่าสถานศึกษาขนาดกลาง มีการด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกจากนั้นไม่พบความ
แตกต่าง 

 

ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน สถานศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธีการทดสอบของ Scheffe ด้าน 
  แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 

ขนาดสถานศึกษา x  

ผลต่างของแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

ขนาดเล็ก 
3.31 

ขนาดกลาง 
3.33 

ขนาดใหญ่ 
3.79 

ขนาดเล็ก 3.31 - - .008** 
ขนาดกลาง 3.33 - - .010** 
ขนาดใหญ่ 3.79 - - - 

 

หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
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จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้

ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมี การด าเนินงาน
การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
สถานศึกษาขนาดกลางมี การด าเนินงาน การจัดการ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ต่างจากสถานศึกษาขนาด
ใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง 

 
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธี การทดสอบ ของ  
Scheffe ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

 

ขนาดสถานศึกษา x  

ผลต่างของแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

ขนาดเล็ก 
3.15 

ขนาดกลาง 
3.28 

ขนาดใหญ่ 
3.90 

ขนาดเล็ก 3.15 - - .000** 
ขนาดกลาง 3.28 - - .001** 
ขนาดใหญ่ 3.90 - - - 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ ด้าน แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
อาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมีการด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สถานศึกษาขนาดกลางมี
การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .01 นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธี การทดสอบ ของ  
Scheffe ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 

ขนาดสถานศึกษา x  

ผลต่างของแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ประเภทสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี

ขนาดเล็ก 
3.21 

ขนาดกลาง 
3.28 

ขนาดใหญ่ 
3.83 

ขนาดเล็ก 3.21 - - .004** 
ขนาดกลาง 3.28 - - .010** 
ขนาดใหญ่ 3.83 - - - 

 

หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ ด้าน แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมีการด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สถานศึกษาขนาดกลางมี
การด าเนินงาน การจัดการ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .01 นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง 
 

ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ โดยวิธี การทดสอบ ของ  
Scheffe ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  

 

ขนาดสถานศึกษา x  

ผลต่างของแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

ขนาดเล็ก 
3.22 

ขนาดกลาง 
3.37 

ขนาดใหญ่ 
3.99 

ขนาดเล็ก 3.22 - - .000** 
ขนาดกลาง 3.37 - -         .003** 
ขนาดใหญ่ 3.99 - - - 

 

หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
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จากตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้

ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ ด้าน แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กมี การด าเนินงาน การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สถานศึกษาขนาด
กลางมีการด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่างจากสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .01 นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่าง 

 
ตารางที่ 4.15 ผลการ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การ ด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา  

 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ประเภทสถานศึกษา (n=118) 

t Sig. ประถมศึกษา 
(n=83) 

ขยายโอกาส 
(n=35) 

x  S.D. x  S.D. 
1. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ 

องค์กรในชุมชน 
2. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากร 

ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
3. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ 

และสิ่งก่อสร้าง 
4. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ 

วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

3.21 
 

3.37 
 

3.32 
 

3.33 
 

3.40 
 

.67 
 

.68 
 

.77 
 

.84 
 

.87 

3.54 
 

3.80 
 

3.86 
 

3.79 
 

3.94 

.63 
 

.66 
 

.67 
 

.81 
 

.80 
 

2.491 
 

3.117 
 

3.645 
 

2.770 
 

3.186 

.014 
 

.002 
 

.000 
 

.007 
 

.002 

รวม 3.33 .77 3.79 .71 3.042 .005 
 

จากตารางที่ 4.15  ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประเภท สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษา ประเภท
ประถมศึกษา  และสถานศึกษา ประเภทขยายโอกาส  ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ ระดับ .01 และ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .01 ยกเว้น  ด้านการจัดการ แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทบุคคล  และองค์กรในชุ มชน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.16 ผลการ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษา  
 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ที่ตั้งของสถานศึกษา (n=118) 

t Sig. 
ในเขต
เทศบาล 
(n=34) 

นอกเขต
เทศบาล 
(n=84) 

x  S.D. x  S.D. 
1. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ 

องค์กรในชุมชน 
2. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากร 

ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
3. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ 

และสิ่งก่อสร้าง 
4. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 
5. แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม 

และจารีตประเพณี 

3.75 
 

4.06 
 

4.05 
 

4.06 
 

4.16 

.65 
 

.63 
 

.66 
 

.78 
 

.69 
 

3.13 
 

3.27 
 

3.25 
 

3.23 
 

3.32 

.60 
 

.60 
 

.71 
 

.76 
 

.84 

4.992 
 

6.356 
 

5.659 
 

5.342 
 

5.160 

.000 
 

.000 
 

.000 
 

.000 
 

.000 
 

รวม 4.02 .68 3.24 .70 5.502 .000 
 

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษา พบว่า ที่ตั้งสถานศึกษาในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
เช่นกัน
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4.4  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
จากการวิจัยเร่ืองการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี  ผู้วิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ดังมีปัญหาและข้อเสนอแนะ ในแต่ละด้านมีดังนี้ คือ 

 

ตารางที่ 4.17 ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวนคน 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ องค์กรในชุมชน 
ปัญหา 
1. วิทยากรมีเวลาว่างไม่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนเพราะต้องประกอบอาชีพ 
2. วิทยากรในชุมชนที่มีความรู้มีไม่เพียงพอ 
3. วิทยากรในชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
4. ขาดงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
5. ขาดวิทยากรที่เช่ียวชาญในเร่ืองที่ต้องการเรียนรู้ 
6. วิทยากรไม่เป็นที่รู้จัก 
7.ขาดการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีงบประมาณในการจัดจ้างวิทยากรท้องถิ่นให้กับโรงเรียน 
2. ท้องถิ่นควรมีการจัดท าทะเบียน/หนังสือประวัติบุคคลและองค์กรในชุน 
3. ควรมีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนทุกช่วงช้ัน 
4.ควรสร้างความตระหนักและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
5.มีการประสานงานล่วงหน้าระหว่างโรงเรียนและวิทยากร 

 
 

10 
8 
7 
5 
3 
2 
1 
 
8 
5 
5 
2 
2 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ปัญหา 
1. ขาดงบประมาณในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ 
2. มีจ านวนแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ชุมชนน้อย 
3. ขาดการดูแล และบ ารุงรักษา 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ 
2.ควรมีการดูแล และรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
8 
5 
3 
 
5 
3 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวนคน 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
ปัญหา 
1. ขาดงบประมาณในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2. มีจ านวนแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ชุมชนน้อย                                                                               
3. ขาดการดูแล และรักษาอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ 
2.ควรจัดหาบุคลากรมาซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ 
3.ควรไปศึกษานอกสถานที่ 
4.ควรมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 

 
 
9 
8 
4 
 

10 
3 
1 
1 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ปัญหา 
1.มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
2.ขาดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.แหล่งเรียนรู้ช ารุด ใช้งานได้น้อย 
4.ขาดผู้เช่ียวชาญในการถ่ายทอดความรู้ 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ 
2.ควรจัดหาบุคลากรมาดูแล และซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ 
3. จัดอบรมให้แก่บุคลากรในโรงเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ 
4.ควรไปศึกษานอกสถานที่ 
5.เพิ่มผู้เช่ียวชาญให้โรงเรียน 

 
 
9 
5 
4 
4 
 
5 
3 
2 
1 
1 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวนคน 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
ปัญหา 
1.มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนน้อยไม่เพียงพอ 
2.ขาดวิทยากรที่เช่ียวชาญในเร่ืองที่ต้องการเรียนรู้ 
3.ขาดการปฏิบัติจริง  
4.ขาดความร่วมมือของชุมชนในการจัดกิจกรรม 
5.ขาดงบประมาณในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
6.ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของทางตะวันตกเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 

 
 
6 
5 
1 
1 
1 
1 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีศูนย์วัฒนธรรมประจ าจังหวัด /พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอกสาร หลักฐาน 
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นของท้องถิ่น 
2.ควรจ้างวิทยากรที่เช่ียวชาญมาให้ความรู้ 
3.ควรมีการอนุรักษ์และใช้ที่มีการจัดการอย่างจริงจัง 
4.ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
5.ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 
5 
 
4 
2 
1 
1 

 
จากตารางที่ 4.17  ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและข้อเสนอแนะ การด าเนินงานการจัดการ

แหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
ปัญหาในการด าเนินงาน แต่ละด้านมีดังนี้  ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ 

องค์กรในชุมชน ปัญหามีจ านวนมากที่สุด  ได้แก่  วิทยากรมีเวลาว่างไม่ตรงกับการจัดการเรียนการ
สอน เพราะต้องประกอบอาชีพ วิทยากรในชุมชนที่มีความรู้มีไม่เพียงพอ และ วิทยากรในชุมชนไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ  ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ขาดงบประมาณในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้และมีจ านวนแหล่ง
เรียนรู้ที่อยู่ใกล้ชุมชนน้อย ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง  มีปัญหา
มากที่สุด ได้แก่ ขาดงบประมาณในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ และมีจ านวนแหล่งเรียนรู้ที่อยู่
ใกล้ชุมชนน้อย  ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  มีปัญหามากที่สุด 
ได้แก่ มี จ านวนไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ขาดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และแหล่ง
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เรียนรู้ช า รุด ใช้งานได้น้อย  ตามล าดับ  มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนน้อยไม่
เพียงพอ และขาดวิทยากรที่เช่ียวชาญในเร่ืองที่ต้องการเรียนรู้  

ข้อเสนอแนะใน การด าเนินงาน ใน แต่ละด้านมีดังนี้ ด้าน แหล่งเรี ยนรู้ชุมชนประเภท
บุคคล  และองค์กรในชุมชน  มีข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่  ควรมีงบประมาณในการจัดจ้าง
วิทยากรท้องถิ่นให้กับโรงเรียนท้องถิ่นควรมีการจัดท าทะเบียน/หนังสือประวัติบุคคลและองค์กรใน
ชุน และควรมีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนทุกช่วงช้ัน  ด้านแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยา กรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  มีข้อเสนอแนะมากที่สุด 
ได้แก่ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณและควรมีการดูแล และรักษาอย่างต่อเนื่อง  ด้านแหล่งเรียนรู้
ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง  มีข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่ ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณ  และควรจัดหาบุคลากรมาซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้  ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ  ควร
จัดหาบุคลากรมาดูแล และซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้  และจัดอบรมให้แก่บุคลากรในโรงเรียนโดย
ผู้เช่ียวชาญ และด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีมีข้อเสนอแนะ
มากที่สุด ได้แก่ ควรมีศูนย์วัฒนธรรมประจ าจังหวัด /พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นของท้องถิ่น ควรจ้างวิทยากรที่เช่ียวชาญมาให้ความรู้  และควรมีการอนุรักษ์และใช้ที่มี
การจัดการอย่างจริงจัง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การวิจัยเร่ือง การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา สภาพการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบการจัดก ารแหล่งเรียนรู้ชุมชน      
ตามขนาดสถานศึกษา  ประเภทสถานศึกษา  และที่ตั้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 170 โรงเรียน ประกอบด้วย 7 อ าเภอ คือ       
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี อ าเภอหนองเสือ อ าเภอเมืองปทุมธานี  อ าเภอคลองหลวง              
อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอสามโคก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม  ผู้วิจัยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) โดยเทียบตารางส าเร็จรูป
ของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 118 โรงเรียน  โดยการเลือก
แบบเจาะจง โดยมีตัวแทน(Key informants) ที่เป็นผู้บริหารจ านวน 118 คน และครูจ านวน 236 คน 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จ รูป  ในการวิเคราะห์ และ     

แปรผลข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติโดยการแจกแจง ความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การทดสอบ (F-test) และ  (t-test)           
น าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้น าเสนอในรูปตารางและความเรียง 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 1. ผู้ให้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 118 คน และครจู านวน 236 คนเป็นตัวแทนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 118 โรงเรียน ส่วนใหญ่เปน็สถานศึกษาขนาดใหญ่   คิดเป็น  ร้อยละ 
38.14 เป็นประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70.34 และผู้ให้ข้อมูล มีที่ตั้งของ
สถานศึกษานอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 71.19 
 2. ผลการวิเคราะห์ สภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาแต่ด้านพบว่า ทุกประเภท มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น 
ประเภทเดียวที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  คือ แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม  และ
จารีตประเพณี ส่วนแหล่งเรียนรู้ที่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ปานกลางได้แก่แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากร
ที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง  และแหล่งเรียนรู้ ชุมชน
ประเภทส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี   
 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ ชุมชน  ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี จ าแนก
ตามขนาด สถานศึกษา  ประเภท สถานศึกษา  และที่ตั้ง ของสถานศึกษาโดยใช้สถิติทดสอบ ความ
แปรปรวน (F-test) และ การทดสอบที (t-test) ตามล าดับ 
 3.1  การเปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ของสถาน ศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  พบว่า  ขนาดสถานศึกษาต่างกันมีการด าเนินงาน การจัดการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ในภาพรวมแตกต่างกัน 
 3.2  การเปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน จ าแนกตามประเภท สถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาประถมศึกษาและขยายโอกาสมี การ
ด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมแตกต่างกัน  
 3.3  เปรียบเทียบ การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถา นศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ าแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษา พบว่า ที่ตั้งสถานศึกษาในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  มีการ
ด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนในภาพรวมมีความแตกต่างกัน 
 4. ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและข้อเสนอแนะ การด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 

ปัญหาในการด าเนินงาน แต่ละด้านมีดังนี้  ด้านแหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทบุคคลและ 
องค์กรในชุมชน ปัญหามีจ านวนมากที่สุด ได้แก่ วิทยากรมีเวลาว่างไม่ตรงกับการจัดการเรียนการ

DPU



88 

สอน เพราะต้องประกอบอาชีพ วิทยากรในชุมชนที่มีความรู้มีไม่เพียงพอ และ วิทยากรในชุมชนไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ  ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติแ ละทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ขาดงบประมาณในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้และมีจ านวนแหล่ง
เรียนรู้ที่อยู่ใกล้ชุมชนน้อย ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง  มีปัญหา
มากที่สุด ได้แก่ ขาดงบประมาณในการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู ้และมีจ านวนแหล่งเรียนรู้ที่อยู่
ใกล้ชุมชนน้อย  ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  มีปัญหามากที่สุด 
ได้แก่ มี จ านวนไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ ขาดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และแหล่ง
เรียนรู้ช ารุด ใช้งานได้น้อย  ตามล าดับ  มีปัญหามากที่สุ ด ได้แก่ มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนน้อยไม่
เพียงพอ และขาดวิทยากรที่เช่ียวชาญในเร่ืองที่ต้องการเรียนรู้  

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ในแต่ละด้านมีดังนี้ ด้าน แหล่งเรี ยนรู้ชุมชนประเภท
บุคคล  และองค์กรในชุมชน  มีข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่  ควรมีงบประมาณในการจัดจ้าง
วิทยากรท้องถิ่นให้กับโรงเรียนท้องถิ่นควรมีการจัดท าทะเบียน/หนังสือประวัติบุคคลและองค์กรใน
ชุน และควรมีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนทุกช่วงช้ัน  ด้านแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  มีข้อเสนอแนะมากที่สุด  
ได้แก่ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณและควรมีการดูแล และรักษาอย่างต่อเนื่อง  ด้านแหล่งเรียนรู้
ชุมชนประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง  มีข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่ ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณ  และควรจัดหาบุคลากรมาซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้  ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ  ควร
จัดหาบุคลากรมาดูแล และซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้  และจัดอบรมให้แก่บุคลากรในโรงเรียนโดย
ผู้เช่ียวชาญ และด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีมีข้อเสนอแนะ
มากที่สุด ได้แก่ ควรมีศูนย์วัฒนธรรมประจ าจังหวัด /พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นของท้องถิ่น ควรจ้างวิทยากรที่เช่ียวชาญมาให้ความรู้  และควรมีการอนุรักษ์และใช้ที่มี
การจัดการอย่างจริงจัง 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษา สภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  มี 5 ด้าน ได้แก่แหล่งเรียนรู้ ชุมชน
ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึ้น  แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทอาคารสถานที่  และสิ่งก่อสร้าง  แหล่งเรียนรู้ ชุมชน
ประเภทส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
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ประเพณี พบว่า ในภาพรวมจากสภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก สถานศึกษายังขาดความพร้อมในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณที่จ ากัด ด้านทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ชุมชนมีไม่เพียงพอและ
ครอบคลุม ด้านบุคลากรไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดการตามขั้นตอน และความจ าเป็นอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม  

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีเพียงด้านเดียวที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  คือ แหล่ง
เรียนรู้ ชุมชน ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  ทั้งนี้เพราะ เป็นพื้นฐานทางด้าน
วัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับการใช้ศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณี  เป็นวิถีชีวิตของชุมช นในท้องถิ่น อยู่แล้ว จึงส่งผลให้การน า แหล่งเรียนรู้ ชุมชน
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  เข้ามาเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ง่าย  และมากกว่าแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ส่งผลให้มีการจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนที่มีระบบ มีการใช้ และประชาสัมพั นธ์ให้เห็นความส าคัญ  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการอนุรักษ์ และภูมิใจใน แหล่งเรียนรู้ ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ท้องถิ่น  เพื่อให้คงอยู่ ในสังคมไทย สืบทอดต่อคนรุ่นหลัง สอดคล้องกับ  ขนิษฐา รุ่งกิจเลิศสกุล  
(2546: 82) ศึกษาการใช้แหล่งวิทยาการในชุม ชนเพื่อพัฒนาการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยน าเอาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเล่าเร่ือง โดยให้ผู้เรียนเลือกแหล่งวิทยาการที่
น่าสนใจน ามาเขียนเล่าเร่ือง หลังจากที่ผู้เรียนออกไปศึกษาแหล่งวิทยาการนั้นแล้ว หรือหลังจากการ
ฟังจากวิทยากรซึ่งพบว่านักเรียนมีการพัฒนาการเขียนเล่าเร่ืองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  คล้ายกับ 
สุรีรัตน์ ขุนห้วย (2548: 76-80) ศึกษาการใช้แหล่งวิทยาการชุมชน  ในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช่วงช้ันที่ 3 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดง้ิวเฒ่า อ าเภอสะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  ใช้มามากกว่า  10 ปี มีการใช้โดยใช้วัดเป็นแหล่งวิทยาการชุมชนมากที่สุด
ในสาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ส่วนสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิ ตในสังคม  ใช้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  สาระการเรียนรู้  เศรษฐศาสตร์  ใช้
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ บ้านแม่ตุงติง สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ใช้ชุมชนหมู่บ้านงิ้วเฒ่า  
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ใช้ป่าต้นน้ าในต าบลแม่สาบ ส าหรับลักษณะการใช้แหล่งวิทยาการชุมชน  
พบว่า ครูสังคมศึกษาพานักเรียนเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ตามประเพณีของหมู่บ้านมากที่สุด  

สอดคล้องกับ บัณฑิต ไชยวงค์  (2544: 70-73) ได้ท าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเร่ืองเมี่ยง ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางมะกาด ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัดเชียงราย โดยน าเอาอาชีพของคนในชุมชนบ้านปางมะกาด ซึ่งมีอาชีพผลิตเมี่ยงมาจัดการ
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เรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานเกษตร ) พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี นักเรียนมีความคิดเห็นว่าเนื้อหาคว ามรู้
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายใน
กระบวนการเรียนการสอนจึงสร้างความสนุกสนานและท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของการประกอบ
อาชีพของคนในท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพของท้องถิ่น  
 2. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม
ขนาดสถานศึกษา  ประเภทสถานศึกษา  และที่ตั้งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ขนาดสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา แตกต่างกัน มีการด าเนินงานการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแตกต่างกัน ตรงตามสมมุติฐานเพราะ ขนาดสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา  และที่ตั้งของ
สถานศึกษาที่แตกต่างกันย่อมมีบริบทในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 2.1 ขนาด สถานศึกษา แตกต่างกันมี การด าเนินงาน การจัดกา รแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมแตกต่างกัน  คือ สถานศึกษา ที่มีขนาดใหญ่กับสถานศึกษาที่มี
ขนาด เล็กและขนาดกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยสถานศึกษา ที่มี 
ขนาด ใหญ่  มีค่าเฉลี่ยใน การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน สูงกว่า สถานศึกษา ที่มีขนาด เล็กและ       
ขนาดกลาง ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุ มาจากสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนใน
ชุมชนที่หลากหลายและครอบคลุมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่า รวมถึงมีการ
จัดสรรงบประมาณมากกว่าสถานศึกษา ที่มีขนาด เล็กและขนาดกลาง  สอดคล้องกับ วันชัย พงษา  
(2545: 33) ในชุมชนเหล่านั้นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เลือกใช้
ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทบุคคล ในชุมชนมีผู้รู้  ผู้
ที่ช านาญเฉพาะด้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่มากมายที่พร้อมจะให้ความรู้แก่ผู้เรียน  ครูสามารถจัด
ให้ผู้เรียนออกไปสัมภาษณ์หรือส่งหนังสือเชิญให้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา  
นอกจากนี้ชุมชนยังมีแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้น า  มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อีกมากมาย  เช่นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภททรั พยากรธรรมชาติ  ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีค่าย่ิง และอยู่ใกล้สถานศึกษา ไม่ต้องส้ินเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา ครูสามารถ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดหามาเรียนรู้ได้เองจากสิ่งที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ชุมชนที่อาศัยอยู่  ได้แก่  หิน ดิน ทราย 
ต้นไม้  วัสดุในท้องถิ่นห รือจากธรรมชาติ  และรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ในแต่ละท้องถิ่นที่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้  เช่น ภูเขา  ทะเล  น้ าตก  สวนป่า  ที่ครูสามารถน าผู้เรียนไปสัมผัสได้  เป็นการ
เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้จากภายในสู่ภายนอกสถานศึกษา  ส่วนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ประเภทอื่นๆที่มีอยู่แล้ วในท้องถิ่น  ครูและผู้บริหารสามารถที่จะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
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จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อีกมากมาย  อาทิ  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ประเภทโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ได้แก่ วัด อาคาร  สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา  ชุมชนหรือ
ท้องถิ่นที่อาศั ยอยู่ หรือสถานที่ตั้งของสถานศึกษาส่วนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภท  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ความเช่ือ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้จากการด ารงชีวิตประจ าวัน  หรือจากการน าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น
ในโอกาสหรือวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ ประเพณีในชีวิตประจ าวัน  เช่น งานแต่งงาน  งานบวช  งานขึ้น
บ้านใหม่ งานท าบุญ หรืองานรื่นเริง ตามประเพณีในท้องถิ่น ซึ่งแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆเหล่านั้น
อยู่ใกล้สถานศึกษา 
 2.2 ประเภทสถานศึกษา แตกต่างกันมี การด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ ชุมชนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมแตกต่างกัน  สถานศึกษาประเภทประถมศึกษา กับสถานศึกษา
ประเภทขยายโอกาส  มีการด าเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยสถานศึกษาประเภทขยายโอกาส มีค่าเฉลี่ยใน การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน สูงกว่า สถานศึกษา ประเภทประถมศึกษา ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุมาจาก สถานศึกษา
ประเภทขยายโอกาสมี เนื้อหาวิชา และหลักสูตร รวมถึงความพร้อมในการออกนอกสถานที่ ไปยัง
แหล่งเรียนรู้ชุมชนทั้งใกล้และไกลได้ง่ายกว่า ท าให้เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่
ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนได้ดีกว่า สถานศึกษา ประเภทประถมศึกษา รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณ  
การจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ชุมชนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้มากกว่า สอดคล้องกับ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 12) ได้ศึกษาถึงการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ โดยผู้เกี่ยวข้องต้องจัดสภาวะแวดล้อม บรรยากาศรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้
หลากหลายเพื่อเอื้อต่อความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนได้
ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง บุคคล ชุมชน และทุ กส่วน
ของสังคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้เกิดการใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับ ปัญญา  แก้วกียูร และ สุภัทร  พันธ์พัฒนกุล  (2545: 2-41) ได้ศึกษาการจัด
การศึกษาที่สนองต่อความจ าเป็นของผู้เรียน สถานศึกษาต้องพิจารณาจัดหลักสูตร และจัดท าสาระ
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องและสนองความต้องการของผู้เรียน หรือชุมชน ที่มีความแตกต่างกันโดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู อาจารย์จัดกิจกรรม การเรียนรู้ สอดคล้องกับ ศิริกาญน์   โกสุม และ       
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ดรุณี  ค าวัจนัง  (2545: 52-54) ได้ศึกษา พบว่า ครูผู้สอนและผู้เรียนตัดสินใจที่จะจัดกิจกร รมการ
เรียนรู้ เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยการศึกษานอกสถานที่ ควรร่วมกันเตรียมการโดยจัดท าแผนทัศนศึกษา  
นอกสถานที่ และก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา ก าหนดวัน เวลา สถานที่ที่จะไปศึกษา ติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าของสถานที่ที่จะไปศึกษา ก าหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ ก าหนด
เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ วางแผนการ
เรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเตรียมประเด็นที่จะศึกษาเรียนรู้ เต รียมอุปกรณ์ของกลุ่ม เตรียมตั้งค าถามเพื่อ
การซักถามหรือการสัมภาษณ์ล่วงหน้า ขออนุญาตผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน เตรียมพาหนะ
กรณีศึกษานอกชุมชน เตรียมผู้ดูแลนักเรียน กรณีศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ต้องสร้างข้อตกลงเพื่อการ
ปฏิบัติร่วมกันในการศึกษานอกสถานที่ 

สถานศึกษา ที่มีที่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล กับสถานศึกษา ที่มีที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมีค่าเฉลี่ย
ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน สูงกว่าสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ทั้งนี้น่าจะมีสาเหตุ
มาจากสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนในชุมชนที่หลากหลาย
และครอบคลุมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีการเดินทางที่สะดวก มีงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่า  สถานศึกษา ที่มีที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  
สอดคล้องกับ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543: 21-27) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียน
มีโอกาสคิด ท า สร้างสรรค์ โดยที่ครูช่วยจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู้
ร่วมกัน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และต่อเนื่อง สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัดความสนใจของ 
ผู้เรียน ความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ ผลการเรียนจากสาระกระบวนการ จะต้องท าให้ผู้เรียน           
มีความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน แหล่งเรียนรู้มีหลากหลายและ
เพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัด ความสนใจ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูและผู้เรียนมีลักษณะกัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลห่วงใย มีกิจกรรมร่วมกันในกระบวน  
การเรียนรู้ คือแลกเปลี่ยนความรู้ แก้ปัญหาร่วมกัน มีการเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้กับเหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน จนผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง  

สอดคล้องกับ ปรัชญา  เวสารัชช์ และฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2547: 77-78) ได้ศึกษาจุดหมายในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ คือ มีแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายไม่แพง  และหลากหลาย 
กล่าวคือ รัฐต้องส่งเสริมหรือด าเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด แหล่งค้นคว้า 
พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ า นวยความสะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
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ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่นก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดศูนย์การเรียนรู้
ซึ่งมีสาระเนื้อหาหรือสื่อที่มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม และเปิดให้สมาชิกในชุมชนทุกวัย
สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่ครบถ้วน ทันสมัยและมีคุณภาพ
เหมาะสมทั้งสาระและรูปแบบ สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนการศึกษา หรือเอื้อให้เกิด
การเรียนรู้ควรได้รับการพัฒนาจากในประเทศเองด้วย ซ่ึงต้องมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างจริงจัง        
มีสถาบันสนับสนุนการเรียนรู้และการศึก ษาที่มีคุณภาพ รัฐต้องมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างจริงจัง     
มีสถาบันสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพ รัฐต้องส่งเสริมหรือจัดให้มีสถาบันวิจัย 
ห้องทดลอง หรือศูนย์พัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
การเรียนรู้ การเรียนการสอน สถาบันเหล่านี้ควรมีความหลากหลายและเพียงพอ 
 3. จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ถึงสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า ถึงแม้ครูผู้สอนจะมีความพยายามน าแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้ แก่ผู้เรียน  แต่การใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนมี
ปัญหาและอุปสรรคมากหลายด้าน  เช่น ขาดการบริหารจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และเพียงพอ ต่อการจัดการเรียนสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ความจ ากัดด้วยงบประมาณ 
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงการพัฒนาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้
แหล่งเรียนรู้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ  ความจ ากัดในเร่ืองเวลาในการด าเนินการติดต่อประสานงานให้
ใช้แหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ขาดแคลนผู้เช่ียวชาญ
ที่ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติตามความเหมาะสมกับความ ต้องการของสถานศึกษา  ตลอดทั้งยังขาด
การประสานงานและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการวางแผนการใช้  และการจัดหา
แหล่งเรียนรู้บริการอย่างหลากหลาย เพียงพอโดยเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการ เลือกใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชน  

ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ในการแก้ปัญหาการใช้และกา รจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่  สถานศึกษาและชุมชนควรส ารวจและจั ดท าข้อมูลของแหล่งเรียนรู้
ชุมชนประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนและค้นหาได้ง่าย สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมบุคคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการใช้และการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้มีความเช่ียวชาญเหมาะสมกับระดับช้ันและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรมีการวางแผน ประสานงาน ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการใช้และการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนการสอน และมี
บุคลากร บ ารุงดูแลรักษาซ่อมแซมเหล่งเรียนรู้ชุมชนให้พร้อมใช้ตลอดเวลา สอด คล้องกับ             
พิณสุดา  สิริธรังศรี (2555: 20)  มีแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาควรอยู่บนพื้นฐานความคิดและความเช่ือ
ที่ว่า คนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ไม่ว่าคนปกติ คนพิการ ด้อยโอกาส หรือคนที่มี
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ความสามารถพิเศษ ให้มีความสุขกับการเรียนรู้ เกิดการเรี ยนรู้จากพลังในตน บูรณาการเข้ากับ
สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างเป็นองค์รวมเป็นการศึกษาเพื่อการ พัฒนา
มนุษย์ และเอา ชีวิตเป็นศูนย์กลาง เป็นการ เรียนเพื่อรู้ ตามศักยภาพอย่างแท้จริง ที่หลอมรวมความ
เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย วิธีคิด จิตวิญญาณ อารมณ์  และสังคม บนพื้นฐานของความรู้ทั้งวิชาสามัญ 
อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม และรากเหง้าความเป็นไทย นอกจากนี้ ควรเป็น
การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้ผู้เรียนและชุมชนเป็นฐาน 
ก่อให้เกิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการจัดก ารศึกษาเพื่อมวลชน (Education for All) และมวลชน
เพื่อการศึกษา (All for Education) การศึกษาเป็นกลไกแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม
และประเทศชาติ (Education for Development) สรรค์สร้างสังคมสันติสุข ทั้งสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างย่ังยืน โดยการกระจายอ านาจแบบมี ส่วนร่วมจากรัฐไปยังประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
สถาบันศาสนา สถาบันสังคม ศูนย์การเรียน โรงเรียน/สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

สอดคล้องกับ ภาษิต  บุษมงคล (2544: 80-81) ได้ศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดล าพูน พบว่า ลักษณะปัญหา
ที่ส าคัญของการใช้เหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้แก่ความจ ากัดด้าน
งบประมาณค่าใช้จ่าย ความจ ากัดเร่ืองเวลาในการด าเนินการ และโรงเรียนกับชุมชนขาดการวาง
แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกัน ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ในการแก้ปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกับชุมชนควรมีการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 
โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการใช้แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนเพื่อการ
เรียนการสอน  โรงเรียนควรจัดท าปฏิทินงานให้บุคลากรรับท ราบโดยทั่ วกัน แล ะโรงเรียนคว ร
ส ารวจ และจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน คล้ายกับ นัยนา  อุปกุล 
(2547: 88) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
เป็นผู้มีบทบาทที่ส าคัญในการริเร่ิมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ต้องมี
การวางแผนร่วมกัน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ นอกจ ากนี้ยังมีปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตรง มีการ
วางแผนร่วมกันน้อยระหว่างโรงเรียนและชุมชน เห็นควรให้มีการเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาร่วม
วางแผนและจัดกิจกรรมร่วมกับครูผู้สอนจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน การอบรมให้ความรู้ครู
ในเร่ืองการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  สอดคล้องกับ  โปรยทอง   แซ่แต้ (2545: 88) ได้ศึกษาการใช้
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด  กรมสามัญ
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ศึกษา จังหวัดล าพูน พบว่า ครูได้น าแหล่งวิทยาการชุมชนมา ใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้มากที่สุด แต่จะ
มีระดับของการใช้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากอุปสรรคต่างๆ ซึ่งครูได้เสนอความคิดเห็นไว้ว่า เป็น
เพราะขาดงบประมาณจึงท าให้ไม่สามารถใช้แหล่งวิทยาการชุม ชนได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไร ก็ตาม
ครูได้ให้ความส าคัญต่อการน าแหล่งวิทยาการชุมชนที่มีอยู่มาใช้บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่จะเกิด
แก่ผู้เรียนในด้านความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ สอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ      
(2555: 44) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมนี้ แท้ที่จริงแล้ว เป็นกระบวนการที่จัดการหรือด าเนินการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวงกว้างจะหมายถึงประชาชนให้ได้มีโอกาส
ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา เสนอประเด็นส าคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมเสนอแนวทาง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ส าคัญคือ การมีส่วนร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ (ในกระบวนการตัดสินใจ ) และร่วมกระบวนการด าเนินงาน หรือมีส่วนร่วมใน
งาน ในการพัฒนา ในฐานะหุ้นส่วนเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างการ
มีส่วนร่วมจึงเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ค่อนข้างละเอียดอ่อนมักจะเร่ิมด้วยการเปิดใจ รู้จักการยอมรับ 
และการเปิดกว้างให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงาน ขึ้นอยู่กับความ
เข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วม และความสามารถในการน าเทคนิคต่างๆในการท างานแบ บมีส่วน
ร่วมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้นในการจัดการแหล่งเรียนรู้ ชุมชน ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของ
สถานศึกษา ชุมชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญของ
การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการด าเนินงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อที่จะได้น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนให้ เกิด ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ สูงสุด  เพียงพอและเหมาะสมกับ
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยและสังคมโลก 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

จากการวิจั ยเร่ือง การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด ปทุมธานี มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า แหล่งเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่แหล่งเรียนรู้
ชุมชนประเภทสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. ด้านนโยบาย  รัฐ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดเกณฑ์ในการ  นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน /
โครงการ  โดยมีการนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการใช้และพัฒนา แหล่งเรียนรู้
ชุมชน เช่น จัดกิจกรรมการประกวด แข่งขัน การใช้และผลิต สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  โดยรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย มีบุคลากรดูแล และซ่อมบ ารุง ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ รวม ทั้ง ท าการ
ประเมินความเหมาะสมและความคิดเห็นในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนรายงานผลการด าเนินงาน
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น 

2. ด้านการปฏิบัติ ผู้บริหารหรือผู้ที่ รับผิดชอบควรมีการ ก าหนดเกณฑ์ และตรวจสอบ 
การนิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน  และบูรณาการกับ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน  ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทัศนคติที่ดี ก่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และรายงาน ผลการด าเนินงานการใช้แหล่ง
เรียนรู้ประเภทส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อผู้บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การก าหนดทิศทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนมากที่สุด  

ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
รองลงมา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง ข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ด้านนโยบาย รัฐ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดมาตรการในการใช้ แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และ
สิ่งก่อสร้าง ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการใช้
อย่างเพียงพอแ ละเหมาะสม โดยส ารวจความต้องการในการใช้ของสถานศึกษาในท้องถิ่น และ
จัดหาบุคลากรในการดูแล และซ่อมบ ารุงแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา รวมถึงจัดวิทยากรให้
ความรู้ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

2. ด้านการปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีก ารก าหนดเกณฑ์ใน
การ นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ เพื่อมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรีย นรู้ อยู่เป็น
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ระยะๆ ข้อมูลที่ได้จะเป็น แนวทางในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรมีการจัดท าเอกสาร ประกอบการจัดการใช้แหล่งเรียนรู้ให้
เป็นระบบเพื่อเป็นแนวทางและคู่มือส าหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐาน
ทัดเทียมกันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองเดียวกันนี้ โดยศึกษา สถานศึกษา ที่มีผลสัมฤทธ์ิและความ
เป็นเลิศทางวิชาการสูง กับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองเดียวกันนี้ โดยศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
กับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
 3. ควรมีการวิจัยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธาน ี 
........................... ........................................................................................................................  
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป                     
มีรายละเอียดดังนี้  
 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  
   แบบสอบถามมีทั้งหมด  3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตอนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งการเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้ผู้ตอบ 

   แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 2.  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        3.  ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด โดยจะปิดเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูล
จะน าเสนอเป็นภาพรวม จึงขอความกรุณาท่านตอบตามความเป็นจริง  
 
                   ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 
 
 
 
     ประสิทธ์ิ  พิทักษ์คชวงค์ 
         นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   สาขาการจัดการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หน้าค าตอบที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของท่าน 
 
1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้บริหาร 

 ครู  
 
2. ขนาดของสถานศึกษาทีท่่านปฏิบัติงานอยู่ 

  ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน) 
  ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 300 คน) 

   ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียนเกิน 301 คนขึ้นไป) 
  
3. ประเภทของสถานศึกษา 
   โรงเรียนระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับประถมศึกษา) 
   โรงเรียนขยายโอกาส (จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 
4. ที่ตั้งของสถานศึกษา 
   ในเขตเทศบาล 
   นอกเขตเทศบาล 
 
ตอนที่2    การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องรายการที่เกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนของสถานศึกษาของท่านที่ตรงกับความเป็นจริง โดยแต่ละช่องมีค่าตัว 
 เลขที่แทนระดับการปฏิบัติดังนี้ 
 

 5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  มากที่สุด   
 4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  มาก 
 3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ  น้อย 
 1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

 แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน      

1 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ประเภท
บุคคลและองค์กรในชุมชน 

     

2 สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 

     

3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน 

     

4 ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน
ในการจัดการเรียนการสอน 

     

5 วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน 

     

6 เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 

     

7 จัดการประชุมช้ีแจง/อบรมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 

     

8 ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 

     

9 รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน 

     

10 สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือน ามาพัฒนาการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 

     

11 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและ
องค์กรในชุมชน 

     

12 ใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน      
13 นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การใช้

แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
     

14 รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กร
ในชุมชน 

     

15 ประเมินการความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคล 
และองค์กรในชุมชนแต่ละกลุ่มสาระ 
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ข้อที่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

16 บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชนกับ
การเรียนการสอน 

     

17 น าข้อมูลจากการรายงานมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชนให้เหมาะสมกับการเรียนการ
สอน 

     

 แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น      
1 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ประเภท

ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  
     

2 สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  

     

3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  

     

4 ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 

     

5 วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  

     

6 เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

     

7 จัดการประชุมช้ีแจง/อบรมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  

     

8 ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

     

9 รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  

     

10 สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือน ามาพัฒนาการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่
มนุษย์สร้างขึ้น 

     

11 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ชุมชนประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  

     

DPU



ข้อที่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

12 ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

     

13 นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

     

14 รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

     

15 ประเมินการความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ละกลุ่มสาระ 

     

16 บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกับการเรียนการสอน 

     

17 น าข้อมูลจากการรายงานมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

     

 แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง      
1 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
     

2 สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

     

3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

     

4 ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่ และ
สิ่งก่อสร้างในการจัดการเรียนการสอน 

     

5 วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

     

6 เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

     

7 จัดการประชุมช้ีแจง/อบรมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

     

8 ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

     

DPU



ข้อที่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

9 รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภทอาคารสถานที่ 
และสิ่งก่อสร้าง 

     

10 สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือน ามาพัฒนาการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

     

11 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

     

12 ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง      
13 นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การใช้

แหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ก าหนดประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
     

14 รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 

     

15 ประเมินการความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทอาคาร
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง แต่ละกลุ่มสาระ 

     

16 บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง
กับการเรียนการสอน 

     

17 น าข้อมูลจากการรายงานมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน ประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 

     

 แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี      
1 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน

ประเภทส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     

2 สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

4 ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

5 วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน นอกสถานศึกษาประเภทส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

6 เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

DPU



ข้อที่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

7 จัดการประชุมช้ีแจง/อบรมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

8 ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

     

9 รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภทส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 

     

10 สนับสนุนให้บุคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อน ามาพัฒนาการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

11 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

12 ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี      
13 นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การใช้

แหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
     

14 รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

15 ประเมินการความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

     

16 บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
กับการเรียนการสอน 

     

17 น าข้อมูลจากการรายงานมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเรียน
การสอน 

     

 แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี      
1 สถานศึกษาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  
     

2 สถานศึกษาจัดท าแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

     

3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
 
 

     

DPU



ข้อที่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

4 ก าหนดมาตรการ การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีในการจัดการเรียนการสอน 

     

5 วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

     

6 เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

     

7 จัดการประชุมช้ีแจง/อบรมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ชุมชน ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

     

8 ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี กับการเรียนการสอน 

     

9 รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนนอกสถานศึกษาประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

     

10 สนับสนุนให้บุคคลากรไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือน ามาพัฒนาการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี  

     

11 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

     

12 ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี      
13 นิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การใช้

แหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
     

14 รายงานผลการด าเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

     

15 ประเมินการความเหมาะสมในการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

     

16 บูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี กับการเรียนการสอน 

     

17 น าข้อมูลจากการรายงานมาใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการใช้
แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

     

DPU



ตอนที่3   ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ค าชี้แจง    กรุณาระบุปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน 
 

 
 

  
  
  

2. แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 

 
 

  
  
  

3. แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง 
 

 
 

  
  
  

4. แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี  

  
  
  

5. แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี 
 

 
 

  
  
  

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี ้
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ค่าความเชื่อมั่น 
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ค่าความเชื่อมั่น 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
                Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-             Alpha 
               if Item         if Item        Total            if Item 
               Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
A1            327.9000       1300.3690         .4049            .9798 
A2            327.9333       1297.5126         .4208            .9798 
A3            328.1000       1304.5069         .3736            .9798 
A4            327.9333       1295.0989         .5569            .9796 
A5            328.0000       1300.6207         .3942            .9798 
A6            327.9000       1300.9207         .4545            .9797 
A7            328.1667       1296.2816         .5244            .9796 
A8            328.1000       1287.4724         .7257            .9794 
A9            328.0667       1293.0299         .6810            .9794 
A10           327.9333       1293.3057         .6428            .9795 
A11           327.8667       1290.6713         .6968            .9794 
A12           327.9667       1291.3437         .6625            .9795 
A13           328.0000       1291.2414         .6450            .9795 
A14           327.8333       1286.4885         .7041            .9794 
A15           327.8667       1299.6368         .5506            .9796 
A16           328.0000       1293.2414         .6557            .9795 
A17           328.2000       1280.3724         .7805            .9793 
B1            328.1000       1289.6793         .5613            .9796 
B2            328.0333       1292.7230         .5590            .9796 
B3            328.1333       1290.7402         .5662            .9796 
B4            328.1333       1286.3264         .6456            .9795 
B5            327.9000       1295.0586         .4738            .9797 
B6            327.9333       1293.9264         .5807            .9795 
B7            328.1333       1295.2230         .6007            .9795 
B8            328.0667       1282.9609         .7291            .9794 
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ค่าความเชื่อมั่น 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
                Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-             Alpha 
               if Item         if Item        Total            if Item 
               Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
B9            327.8667       1295.2230         .4840            .9797 
B10           328.0667       1290.7540         .5844            .9795 
B11           328.3333       1295.3333         .5605            .9796 
B12           327.9333       1301.6506         .4241            .9797 
B13           328.2667       1299.2368         .5283            .9796 
B14           328.3000       1295.3897         .5224            .9796 
B15           328.1667       1283.6609         .6851            .9794 
B16           328.0667       1291.3747         .6592            .9795 
B17           328.1000       1280.9207         .7541            .9793 
C1            327.8667       1288.2575         .6467            .9795 
C2            328.1333       1281.2920         .7828            .9793 
C3            327.9667       1283.0678         .6528            .9795 
C4            327.9667       1296.4471         .5541            .9796 
C5            327.9333       1294.2023         .4535            .9798 
C6            327.9000       1303.9552         .3628            .9798 
C7            328.0000       1307.6552         .3079            .9799 
C8            328.1667       1292.8333         .5934            .9795 
C9            328.2333       1278.1161         .7699            .9793 
C10           328.0667       1284.2713         .7521            .9793 
C11           327.9000       1296.9207         .4997            .9797 
C12           328.1000       1275.4034         .7691           .9793 
C13           328.2000       1281.0621         .7676            .9793 
C14           327.8333       1281.5230         .8020            .9793 
C15           327.9000       1285.2655         .6827            .9794 
C16           327.8667       1292.6713         .6032            .9795 
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ค่าความเชื่อมั่น 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
                Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-             Alpha 
               if Item         if Item        Total            if Item 
               Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
C17           327.9333       1291.3057         .6868            .9794 
D1            327.8667       1281.3609         .7781            .9793 
D2            327.9000       1291.7483         .6008            .9795 
D3            327.7667       1305.2885         .3178            .9799 
D4            327.9000       1301.5414         .4415           .9797 
D5            327.5667       1302.5299         .5302            .9796 
D6            327.9333       1293.9954         .6277            .9795 
D7            327.9000       1302.9897         .4980            .9796 
D8            327.9333       1300.6161         .4148            .9798 
D9            328.0667       1284.2713         .7521           .9793 
D10           327.9333       1298.1333         .4953            .9797 
D11           327.9000       1293.1276         .6735            .9795 
D12           327.8333       1293.8678         .6566            .9795 
D13           327.8333       1287.1092         .6486            .9795 
D14           327.7667       1305.7713         .4350            .9797 
D15           327.8333       1301.2471         .6166            .9795 
D16           327.7000       1300.4241         .5273            .9796 
D17           327.5667       1300.0471         .4859            .9797 
E1            327.9000       1298.0931         .5601            .9796 
E2            327.9333       1292.9609         .7150            .9794 
E3            327.9667       1283.4816         .7705            .9793 
E4            327.9333       1293.6506         .6353           .9795 
E5            327.9000       1300.1621         .5130            .9796 
E6            327.9000       1288.0931         .6726            .9794 
E7            327.8333      1302.0057         .4318            .9797 
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ค่าความเชื่อมั่น 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
                Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance        Item-             Alpha 
               if Item         if Item        Total            if Item 
               Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
E8            327.9667       1296.1713         .6116            .9795 
E9            327.8667       1296.0506         .4990            .9797 
E10           327.6667       1298.9195         .4634            .9797 
E11           328.0000       1291.1034         .6478            .9795 
E12           327.8667       1285.8437         .7418            .9793 
E13           328.0667       1284.6851         .8014            .9793 
E14           327.8333       1280.7644         .8170            .9792 
E15           327.8667       1291.4989         .6787            .9794 
E16           328.0333       1283.5506         .7324            .9793 
E17           327.8000       1287.6138         .6618            .9794 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 85 
 
Alpha =    .9798 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล   นายประสิทธ์  พิทักษ์คชวงค์  
วัน/เดือน/ปี เกิด   8 มิถุนายน พ.ศ. 2525  
สถานที่เกิด   อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  78/2 หมู่ 3 ต าบลควนเกย  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งปัจจุบัน  คร ูรับเงินเดือนอันดับ คศ.1  
สถานที่ท างานปัจจุบัน  โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สังกัดส านักงานเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร 101 ซอยโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส     
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2547  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์  

วิชาโทการวัดผลการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2552  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา   
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2548  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
พ.ศ. 2551  พนักงานราชการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  

ปทุมธานี 
พ.ศ. 2553  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2555 ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส 

กรุงเทพมหานคร 
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