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บทคัดยอ
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค 1) เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการ

บรหิารสวนจงัหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือเปรยีบเทยีบการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการ
บรหิารสวนจงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามขนาดสถานศกึษา 3) เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะการบรหิารจดัการ
แหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 239 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคา IOC เทากับ 1.00 มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรปูเพือ่หาคาความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสถติทิด
สอบเอฟแบบความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา 
1.  การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม 

โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 
2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรยีนรขูองโรงเรียนสงักัดองคการบริหารสวนจงัหวัด

มหาสารคามจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดตางกันมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีการบริหาร
จัดการแหลงเรียนรูไมแตกตางกัน
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3.  ขอเสนอแนะของผบูริหารสถานศกึษาและครผูสูอนเกีย่วกบัการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูอง
โรงเรยีนสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวเิคราะหขอมลูปรากฏดงันี ้ดานการวางแผน
การใชแหลงเรียนรู คือ ควรมีการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงคและเปาหมายการบริหารการใช
แหลงเรียนรูที่เหมาะสมชัดเจน ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู คือ ควรจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุง 
ซอมแซม และปรับสถานท่ีใหเอือ้อาํนวยตอการจัดการเรียนร ูดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนร ู
คือ ควรมีการกําหนดปฏิทินติดตามผลการบริหารการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนที่ชัดเจน ดานการประเมิน
ผลการนําแหลงเรียนรูไปใช คือ ควรมีการจัดลําดับความตองการในการใชแหลงเรียนรูและนําลําดับ
ความตองการไปพัฒนาและสนองตอบตอความตองการของผูเรียน

คําสําคัญ : 1. การบริหารจัดการ 2. แหลงเรียนรู

ABSTRACT

This research served the purposes to assess: 1) to study about learning Resources 
management of the schools under Mahasarakham Provincial Administrative Organization 
2) to compare learning Resources management among those schools divided by schools’ 
sizes 3) to learn the proper suggestions of learning Resources management. The samples 
totally 239 the administrators and the teachers of the schools under Mahasarakham 
Provincial Administrative Organization. The tool used was the 5- rating scales questionnaire, 
with the IOC of 1.00 and the reliability of 0.97. Analyzing data was conducted 
by statistical package as frequency, percentage, mean, standard deviation, and F-test.
(One – way ANOVA)

The study found that:
1.  The levels of learning Resources management of Mahasarakham Provincial 

Administrative Organization on overall and each aspect were high level.
2.  On overall as well as in each aspect, the results of comparing learning 

Resources management divided by schools’ sizes found that they were not different.
3.  The study suggested that planning should be conducted by setting the 

strategies, aims, and targets, and management with proper; the learning Resources should 
be accommodated to learning pattern by allocating budget for renovation and maintenance; 
utilization of learning Resources should be followed up by fixing the exact monitoring 
schedule; and assessment should be done by arranging the priorities of using the learning 
Resources in order to meet the learners’ needs.

Keyword : 1. Management 2. Learning Resources
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1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
สงัคมในยุคปจจบุนัเปนสงัคมแหงการเรียนรทูีเ่นนทักษะกระบวนการเรียนรเูปนปจจยัสาํคญัในการ

พัฒนา ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานวัฒนธรรม ดานสภาพแวดลอม ดานวิทยาศาสตรและ
ดานเทคโนโลยี โครงสรางและองคประกอบของประชากรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เปนผลมาจากความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาการตลอดจนการติดตอสือ่สารขอมูลท่ีรวดเร็วและกวาง ขวาง ทัง้ในระดับชุมชน ระดบัเมอืง 
ระดบัประเทศ และระดบัโลก ความเปลีย่นแปลงดังกลาวไดกอใหเกดิความจาํเปนในการยกระดบัและพฒันา
ความรูพื้นฐานของประชากรภายในประเทศใหสูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน
เจตคตทิีเ่หมาะสม ทีจ่ะชวยใหบคุคลสามารถปรบัตวัและดาํเนนิชวีติไดอยางมคีณุภาพ การพฒันาสงัคมไทย
ใหเปนสงัคมแหงการเรยีนรน้ัูน ตองเริม่จากการพฒันาคนเปนอนัดบัแรก โดยสงเสรมิใหเกดิทกัษะการเรยีน
รดูวยตนเองแกคนในสงัคม เพือ่ใหเกดิการเรียนรอูยางตอเนือ่งและสงผลใหเกดิการพัฒนาขดีความสามารถ
ของคนสวนใหญในประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545) สอดคลองกับจุดมุงหมายในการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุง
เนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 3) 

การปฏิรูปการศึกษาไทย โดยมีเปาหมายสําคัญคือการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหคนไทยทุกคนได
เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพยึดหลักกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและนําเสนอมากข้ึน สงเสริมการใชประโยชนจากเครือ
ขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบถามจากผูรู การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมจาก
การแสวงหาความรูในพ้ืนที่จริงหรือที่เรียกวา “การศึกษาแหลงเรียนรู” (เกษม วัฒนชัย, 2545, หนา 7-8) 
ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2524 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียน และชุมชนไวในหมวด 4 มาตรา 25 ไววากําหนดใหรัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป 
สวนสตัว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อทุยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีศนูยการกีฬาและนนัทนาการ
แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รัฐจําเปนตองสนับสนุนสงเสริมดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางย่ิงขึ้น เพื่อ
การพัฒนาไปสูความเปนสากล ในดานสื่อการเรียนรูการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และหลักสตูรสถานศกึษามงุสงเสรมิใหผเูรยีน เรยีนรดูวยตนเองและอยางตอเนือ่งตลอดชวีติ รวมทัง้มคีวาม
ยืดหยุนสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเครือขายการเรียนรูตางๆ ท่ีมี
อยูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงอื่นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 3) สอดคลองกับ การปฏิรูปการ
ศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ไววารฐับาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวติอยางมีคณุภาพ 
โดยมีกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการยุคใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
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การจดัการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) กําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา และมาตรา 17(6) กําหนดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 41 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
หรอืทกุระดบัไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน และมสีทิธใินการจดัการ
ศึกษาไดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
ไดเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 มาตรฐาน คือ 1) คนไทยเปนคนเกง คนดี 
และมีความสุข 2) จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
3) การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง (กระทรวงมหาดไทย, 2555, หนา 1-2)

องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม เปนหนวยงานตนสังกัดมีโรงเรียนท้ังหมด 20 โรงเรียน 
องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ไดนํากรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2555 – 
2558) ของกระทรวงศึกษาธิการมากําหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา โดยให
สถานศึกษาจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ท้ังนี้เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา 
และแหลงเรียนรูใหมคีณุภาพ ซึง่ไดจดัทาํแหลงเรียนรูตามนโยบายตางๆ ดงักลาวแลว แตยงัมปีญหาในดาน
การจัดการศึกษาทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากมีสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากทําให
อตัราสวนของบคุลากรครตูอจาํนวนนกัเรยีนไมเหมาะสมและเพยีงพอ ท้ังยงัขาดประสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการคุณภาพการศึกษาใหมีความเชื่อมโยงและมีความพรอม นอกจากนี้นักเรียนในโรงเรียนทองถิ่นบาง
สวนยังไมสามารถเขาถึงชองทางการศึกษาหรือเขาถึงแหลงเรียนรูในทองถิ่นไดอยางท่ัวถึง (องคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม, 2557, หนา 31) 

จากขอมลูดงักลาวขางตนสงผลใหการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักัดองคการบรหิาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม ยังไมบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดโดยเฉพาะยางยิ่งยังขาดการพัฒนาการบริหาร
จดัการศึกษาเปนไปตามหลักการสําคัญในการบริหารจัดการแหลงเรียนรทูัง้ 4 ดาน ดงันี ้1) ดานการวางแผน
การบริหารแหลงเรียนรู 2) ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู 3) ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลง
เรียนรู 4) ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช 

ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม จึงสนใจศึกษา
การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามตามขอบขายการ
บรหิารจดัการแหลงเรียนรู ทัง้ 4 ดาน เพือ่เปนแนวทางสาํหรบัสถานศกึษาและหนวยงานทีเ่ก่ียวของในการนาํ
ขอมลูสารสนเทศไปพฒันาแหลงเรยีนรทูัง้ในและนอกสถานศกึษา เนือ่งจากแหลงเรยีนรเูปนหวัใจสาํคญัของ
การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตลอดจนผูใชบรกิารทางการ
ศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถสนองนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหดําเนินการอยางยั่งยืนตอไป



Vol.6 No.1 January - June 201788

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

มหาสารคาม
2.2 เพ่ือเปรยีบเทยีบการบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวดั

มหาสารคาม จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดมหาสารคาม

3.  วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

มหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้

3.1  ขอบเขตดานประชากร
  3.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา 2557 จํานวน 20 แหง แยกเปน ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 41 คน ครูผูสอน จํานวน 435 คน รวมจํานวน ทั้งสิ้น 476 คน   

  3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา 2557 โดยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 43-46) จําแนกตามสถานภาพและขนาดของสถาน
ศึกษา โดยใชตารางกําหนดขนาดของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 
จํานวน 239 คน 

3.2  ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
  3.2.1 ตัวแปรอิสระ แบงไดดังน้ี
    1)  สถานภาพ
     1.1)  ผูบริหารสถานศึกษา 
     1.2)  ครูผูสอน 
    2)  ขนาดของสถานศึกษา
     2.1)  ขนาดเล็ก 
     2.2)  ขนาดกลาง 
     2.3)  ขนาดใหญ
  3.2.2  ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดมหาสารคาม แบงเปน 4 ดาน ดังนี้
    1)  ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู
    2)  ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู
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    3)  ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลงเรียนรู
    4)  ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช
3.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออก 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม และตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม

3.4  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.4.1  ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา คูมือ วารสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ
   3.4.2  กําหนดประเด็นตางๆ ที่ตองการทราบ เพื่อจะนําไปใชในการสรางเปนขอคําถามใน

แบบสอบถาม
  3.4.3  สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะ
   3.4.4  เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความสอดคลอง
   3.4.5  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) 
  3.4.6  แกไขปรับปรุงและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง

และบางสวนจัดสงผานตู รับ-สง หนังสือราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
3.6  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนาแบบสอบถามท้ังหมดหาคาทาง

สถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหา รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ F-test (One – way ANOVA)

4.  ผลการวิจัย
การวจิยัเร่ือง การบริหารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักัดองคการบริหารสวนจงัหวัดมหาสารคาม

ผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี
4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
  ผใูหขอมลูประกอบดวย ครผูสูอน จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 84.94 ผบูรหิารจาํนวน 36 คน 

คิดเปนรอยละ 15.06 และสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 98 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 41.0
4.2 ผลการวเิคราะหการบรหิารจัดการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีน สงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวัด

มหาสารคาม
  ผลการวเิคราะห การบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักัดองคการบรหิารสวนจงัหวัด

มหาสารคาม พบวา การบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวดัมหาสารคาม 
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ 
ดานการดาํเนนิการใชแหลงเรยีนร ูรองลงมาคอืดานการวางแผนการบรหิารแหลงเรยีนร ูดานการตรวจสอบ
ติดตามการใชแหลงเรียนรู และดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ตามลําดับ 
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4.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา

  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวน (F-test) 
พบวา การบรหิารจดัการแหลงเรยีนรูของสถานศึกษา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวาสถานศึกษาขนาด
ตางกันมกีารบริหารจัดการแหลงเรยีนรูในภาพรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถาน
ศึกษาที่มีขนาดตางกันมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูไมแตกตางกัน 

4.4 ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
ของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม

  ดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรู คือ ควรมีการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงค
และเปาหมายการบริหารการใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม ชัดเจน 

  ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู คือ ควรจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุง ซอมแซม และปรับ
สถานที่ใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรู

  ดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรู คือ ควรมีการกําหนดปฏิทินติดตามผลการ
บริหารการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนที่ชัดเจน

  ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช คือ ควรมีการจัดลําดับความตองการในการใช
แหลงเรียนรูและนําลําดับความตองการไปพัฒนาและสนองตอบตอความตองการของผูเรียน

5.  อภิปรายผลการวิจัย  
จากการสรุปผลการวิจัยการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดมหาสารคาม มีผลการวิจัยที่นาสนใจและนํามาอภิปรายเพิ่มเติมตามประเด็นตางๆ ดังนี้
5.1  จากการศกึษา สภาพการบรหิารจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษาในสงักดัองคการบรหิาร

สวนจังหวัดมหาสารคาม มี 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู ดานการดําเนินการใช
แหลงเรยีนร ูดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรยีนร ูและดานการประเมินผลการนําแหลงเรยีนรไูปใช 
พบวาในภาพรวมจากการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อาจเปนผลสืบเน่ืองมาจาก ทั้งภาครัฐและสถานศึกษาไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการจัดการแหลงเรียนรูใหกับผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีของตนเองเพ่ิม
มากขึน้ แหลงเรยีนรนูีส้ามารถเปนแหลงเรยีนรูไดสาํหรบัทุกคนในสถานศกึษาท่ีจะสามารถคนควาหาขอมูล
หรือเรียนรูสิ่งตางๆ ได ถึงแมอยูที่หางไกลก็สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางทั่วถึงและทันเหตุการณ โดย
ใหความสําคัญในการจัดใหมีแหลงการเรียนรูทั้งในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญตามแต
ขนาดของแตละโรงเรียนนั้นๆ เมื่อมีการดําเนินการใชแหลงการเรียนรูแลวก็ยังมีคณะกรรมการติดตามการ
ใชงานแหลงเรียนรู และประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชประโยชนอีกดวย สอดคลองกับ บุษบา ภูดอนตอง 
(2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรยีน สงักดัเทศบาลเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู ผลการวิจยัพบวาการบริหารการใชแหลงเรยีนรชุูมชนตาม
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ภารกิจการบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 เมือ่พจิารณารายดาน พบวาดานทีม่กีารปฏิบตัอิยใูนระดับมาก คอื ดานการดําเนนิการใชแหลง

เรียนรู ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรยีนร ูดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรยีนร ูและดานการ
ประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ซึ่งสอดคลองกับ สุริยา ซองศิริ (2554) การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา
แหลงเรียนรโูรงเรียนในอําเภอนาทม จงัหวัดนครพนม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดบั
ดานทีม่คีาเฉล่ียสงู 3 อนัดบัแรก ไดแกดานการวางแผน เพือ่พฒันาแหลงการเรียนร ูดานการสราง พฒันาการ
ใชแหลงเรียนรู และตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม การพัฒนาแหลงเรียนรู และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
ไดแกดานสรุปและรายงานผลการสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรู ท้ังนีเ้พราะในปจจุบนัภาครัฐในสวนของ
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูปจจุบันแหลงเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาผูรับมอบนโยบายเพื่อนําไปสูภาคการ
ปฏิบัติจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการเพ่ิมศักยภาพ
ของผูเรียน ใหสงูขึน้ สามารถดํารงชีวติอยางมีความสุขไดบนพ้ืนฐานของความเปนไทยและ ความเปนสากล
เปนการเรียนรูคขูนานระหวางความรูสากลกับความรูทองถ่ิน เพราะทองถ่ินเปนระบบความรูทีม่กีารพัฒนา
อยางตอเน่ือง โดยผานมิติสัมพันธการสั่งสมและถายทอดผานรุนสูรุน สวนใหญเปนชิ้นงาน เครื่องดนตรี 
เครื่องใช ผาไหม ผาฝาย การละเลน ของเลน และความรูที่อยูในตัวของบุคคลที่เปน ขอควรปฏิบัติ บทสวด 
ภาษาเขียน นทิาน คาํกลอน บทเพลง ตาํรายาของปราชญชาวบาน ซึง่สิง่เหลานีม้ ีความเช่ือมโยงกับธรรมชาติ 
และเทคโนโลยีพืน้บาน สอดคลองกบัสงัคมการดํารงชวีติของผเูรยีน ถือวาเปนการเรยีนรแูบบคขูนานระหวาง
ความรูทองถิ่นสูสากล พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มีสาระสําคัญที่สรางเสริมความรู การเรียนรู ความใฝรู การศึกษาคนควา วิจัย อันนําไปสูสังคมความรู 
(Knowledge Society) และสังคมการเรียนรู (Learning Society) ซึ่งสะทอนบทบาทของแหลงการเรียนรู
ในมาตรา 25 รัฐตองสงเสริม การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกรูปแบบ ไดแก 
หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศลิป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อทุยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ศูนยการศึกษา และนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

5.2  จากการวเิคราะหเปรยีบเทยีบการบริหารจดัการแหลงเรยีนรูชุมชนของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ตามขนาดสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม พบวา ขนาดสถานศึกษา แตกตางกัน 
มีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของสถานศึกษาไมแตกตางกัน ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดตองการบริหารจัดการแหลงเรียนรูใหผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนสามารถเขาถึงและไดใช
แหลงการเรียนรอูยางเทาเทียมกันเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมคีณุภาพเทาเทียมกัน นอกจากน้ันนโยบายทาง
กระทรวงยังมีการบรรจุเรื่องของการพัฒนาตนเองและแหลงเรียนรูเขามาในนโยบายกระทรวง ซึ่งถือวา
กระทรวงไดใหความสําคัญในการจัดการแหลงเรียนรูใหสถานศึกษาท่ัวประเทศเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ 
ศศธิรภ ภริมยนภา (2550) ไดทาํการศึกษาเร่ืองการศกึษาสภาพการดําเนนิงานแหลงเรยีนร ูเพือ่การจดัการ
ศกึษาของโรงเรียนในอําเภอบานนาสารจังหวดัสรุาษฎรธาน ีผลการวิจยัพบวาโรงเรยีนในอาํเภอบานนาสาร
จงัหวดัสรุาษฎรธานมีกีารดาํเนนิงานแหลงเรยีนร ูเพือ่การจดัการศกึษาทัง้ภาพรวมและรายดานอยใูนระดบั
ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็กมีการดําเนินงานแหลงเรียนรู เพ่ือการจัดการ
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ศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน 

6.  ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

มหาสารคาม ผูวิจัยไดพบประเด็นที่นาสนใจและนํามาเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
6.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ผลการวิจับพบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา ควรนําผลการวิจัยไปพัฒนา
ศักยภาพการบริหารแหลงเรียนรู ทั้งในดานการวางแผนการใชแหลงเรียนรู ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู 
ดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรู และดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ใหชัดเจน 
ปรบัปรงุแกไขในสวนทีบ่กพรอง เพือ่ใหสามารถใชแหลงเรยีนรใูหเกิดมปีระสทิธภิาพและเปนประโยชนมาก
ที่สุด

  6.1.2 ผลการวิจบัพบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูเก่ียวของ ควรใหความสําคัญและนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการแกปญหาและการพัฒนา เพื่อใหการ
ดําเนินการใชแหลงเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  6.1.3  ผลการวิจับพบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจงัหวัดมหาสารคาม ดานการประเมินผลการนําแหลงเรยีนรไูปใช มคีาเฉล่ียตํา่สดุ ดงันัน้ ผบูรหิารสถาน
ศกึษาและครูผสูอนตองใหความสําคญัในการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชเพิม่มากข้ึน เมือ่มกีารดําเนิน
การแหลงเรียนรู จะตองมีการประเมินผลการดําเนินการวาเกิดผลดีหรือผลเสียที่ตองปรับปรุงอยางไรบาง 
การประเมนิจะชวยสะทอนใหเหน็ปญหาและความคดิของการนาํแหลงเรยีนรไูปใช เพราะประโยชนของการ
ติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดย
ประเมินการดําเนินการวาใกลถงึเปาหมายท่ีกาํหนดแคไหนเพียงไรแลว ยงัสามารถชวยใหวเิคราะหเพิม่เติม
ใหทราบปจจยัเหตแุหงความสาํเรจ็และความลมเหลวได ทาํใหเกิดประโยชนในการปรับปรงุแนวทางดาํเนิน
การตอไปได

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
  จากการวจิยัเรือ่ง การบรหิารจดัการแหลงเรยีนรขูองโรงเรยีนสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวัด

มหาสารคาม ผูวิจัยไมสามารถเขียนงานใหครอบคลุมปญหาทุกประเด็นที่นาสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอใหผูท่ี
สนใจทําวิจัยในประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี

  6.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย บทบาทของผูบริหารในการบริหารจัดการแหลงเรียนรูเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  6.2.2  ครูผูสอนควรศึกษาวิจัยการใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษากับการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
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  6.2.3  ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้ในเขตการศึกษาอื่น โดยใหมีการสัมภาษณผู
เกี่ยวของดวยเพื่อใหไดขอมูลสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงเรียนรูตอไป

  6.2.4 ควรมีการศึกษาความตองการของผูใชแหลงเรียนรู ครู นักเรียน ชุมชน เพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการพัฒนาแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน
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