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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค 1) เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม 2) เพือ่ เปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 3) เพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะการบริหารจัดการ
แหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 239 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคา IOC เทากับ 1.00 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพือ่ หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสถิตทิ ด
สอบเอฟแบบความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบวา
1. การบริหารจัดการแหลงเรียนรู ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคามจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดตางกันมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีการบริหาร
จัดการแหลงเรียนรูไมแตกตางกัน
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3. ขอเสนอแนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผสอนเกี
ู
ย่ วกับการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของ
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้ ดานการวางแผน
การใชแหลงเรียนรู คือ ควรมีการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงคและเปาหมายการบริหารการใช
แหลงเรียนรูที่เหมาะสมชัดเจน ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู คือ ควรจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุง
ซอมแซม และปรับสถานทีใ่ หเอือ้ อํานวยตอการจัดการเรียนรู ดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรู
คือ ควรมีการกําหนดปฏิทินติดตามผลการบริหารการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนที่ชัดเจน ดานการประเมิน
ผลการนําแหลงเรียนรู ไปใช คือ ควรมีการจัดลําดับความตองการในการใชแหลงเรียนรู และนําลําดับ
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
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
สังคมในยุคปจจุบนั เปนสังคมแหงการเรียนรูทีเ่ นนทักษะกระบวนการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนา ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานวัฒนธรรม ดานสภาพแวดลอม ดานวิทยาศาสตรและ
ดานเทคโนโลยี โครงสรางและองคประกอบของประชากรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เปนผลมาจากความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาการตลอดจนการติดตอสือ่ สารขอมูลทีร่ วดเร็วและกวาง ขวาง ทัง้ ในระดับชุมชน ระดับเมือง
ระดับประเทศ และระดับโลก ความเปลีย่ นแปลงดังกลาวไดกอใหเกิดความจําเปนในการยกระดับและพัฒนา
ความรูพื้นฐานของประชากรภายในประเทศใหสูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน
เจตคติทเี่ หมาะสม ทีจ่ ะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวและดําเนินชีวติ ไดอยางมีคณ
ุ ภาพ การพัฒนาสังคมไทย
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูนัน้ ตองเริม่ จากการพัฒนาคนเปนอันดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดทักษะการเรียน
รูดวยตนเองแกคนในสังคม เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนือ่ งและสงผลใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถ
ของคนสวนใหญในประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545) สอดคลองกับจุดมุงหมายในการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูและ
ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุง
เนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 3)
การปฏิรูปการศึกษาไทย โดยมีเปาหมายสําคัญคือการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหคนไทยทุกคนได
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพยึดหลักกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและนําเสนอมากขึ้น สงเสริมการใชประโยชนจากเครือ
ขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบถามจากผูรู การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมจาก
การแสวงหาความรูในพื้นที่จริงหรือที่เรียกวา “การศึกษาแหลงเรียนรู” (เกษม วัฒนชัย, 2545, หนา 7-8)
ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2524 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียน และชุมชนไวในหมวด 4 มาตรา 25 ไววากําหนดใหรัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ
แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ รัฐจําเปนตองสนับสนุนสงเสริมดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุมหลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อ
การพัฒนาไปสูความเปนสากล ในดานสื่อการเรียนรูการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเองและอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ รวมทัง้ มีความ
ยืดหยุนสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเครือขายการเรียนรูตางๆ ที่มี
อยูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงอื่นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 3) สอดคลองกับ การปฏิรูปการ
ศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552-2561) ไววารัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ
โดยมีกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 4) พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการยุคใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
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การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) กําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา และมาตรา 17(6) กําหนดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 41 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับไดตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิน่ และมีสทิ ธิในการจัดการ
ศึกษาไดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
ไดเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 3 มาตรฐาน คือ 1) คนไทยเปนคนเกง คนดี
และมีความสุข 2) จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
3) การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง (กระทรวงมหาดไทย, 2555, หนา 1-2)
องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม เปนหนวยงานตนสังกัดมีโรงเรียนทั้งหมด 20 โรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม ไดนํากรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2555 –
2558) ของกระทรวงศึกษาธิการมากําหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา โดยให
สถานศึกษาจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา
และแหลงเรียนรูใหมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ไดจัดทําแหลงเรียนรูตามนโยบายตางๆ ดังกลาวแลว แตยังมีปญหาในดาน
การจัดการศึกษาทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากมีสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากทําให
อัตราสวนของบุคลากรครูตอจํานวนนักเรียนไมเหมาะสมและเพียงพอ ทัง้ ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาใหมีความเชื่อมโยงและมีความพรอม นอกจากนี้นักเรียนในโรงเรียนทองถิ่นบาง
สวนยังไมสามารถเขาถึงชองทางการศึกษาหรือเขาถึงแหลงเรียนรูในทองถิ่นไดอยางทั่วถึง (องคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม, 2557, หนา 31)
จากขอมูลดังกลาวขางตนสงผลใหการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม ยังไมบรรลุเปาประสงคที่กําหนดโดยเฉพาะยางยิ่งยังขาดการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาเปนไปตามหลักการสําคัญในการบริหารจัดการแหลงเรียนรูทัง้ 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการวางแผน
การบริหารแหลงเรียนรู 2) ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู 3) ดานการตรวจสอบ ติดตามการใชแหลง
เรียนรู 4) ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช
ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากร สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม จึงสนใจศึกษา
การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคามตามขอบขายการ
บริหารจัดการแหลงเรียนรู ทัง้ 4 ดาน เพือ่ เปนแนวทางสําหรับสถานศึกษาและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการนํา
ขอมูลสารสนเทศไปพัฒนาแหลงเรียนรูทัง้ ในและนอกสถานศึกษา เนือ่ งจากแหลงเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของ
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนผูใชบริการทางการ
ศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถสนองนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหดําเนินการอยางยั่งยืนตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหลงเรียนรู ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม
3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
3.1 ขอบเขตดานประชากร
3.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 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 โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratiﬁed
Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 43-46) จําแนกตามสถานภาพและขนาดของสถาน
ศึกษา โดยใชตารางกําหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด
จํานวน 239 คน
3.2 ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
3.2.1 ตัวแปรอิสระ แบงไดดังนี้
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออก 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม และตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.4.1 ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา คูมือ วารสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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 ผู วิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลโดยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง
และบางสวนจัดสงผานตู รับ-สง หนังสือราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
3.6 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนาแบบสอบถามทั้งหมดหาคาทาง
สถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหา รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ F-test (One – way ANOVA)
4. ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
ผลของการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
ผูใหขอมูลประกอบดวย ครูผสอน
ู จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 84.94 ผูบริหารจํานวน 36 คน
คิดเปนรอยละ 15.06 และสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 98 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 41.0
4.2 ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม
ผลการวิเคราะห การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม พบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
มีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก คือ
ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู รองลงมาคือดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู ดานการตรวจสอบ
ติดตามการใชแหลงเรียนรู และดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ตามลําดับ
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4.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ สถานภาพ และขนาดสถานศึกษา
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยใชสถิติทดสอบความแปรปรวน (F-test)
พบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของสถานศึกษา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวาสถานศึกษาขนาด
ตางกันมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา สถาน
ศึกษาที่มีขนาดตางกันมีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูไมแตกตางกัน
4.4 ขอเสนอแนะของผู บริหารสถานศึกษาและครูผู สอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
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 จากการศึกษา สภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม มี 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู ดานการดําเนินการใช
แหลงเรียนรู ดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรู และดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช
พบวาในภาพรวมจากการบริหารจัดการแหลงเรียนรู ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อาจเปนผลสืบเนื่องมาจาก ทั้งภาครัฐและสถานศึกษาไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการจัดการแหลงเรียนรูใหกับผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนในเขตพื้นที่ของตนเองเพิ่ม
มากขึน้ แหลงเรียนรูนีส้ ามารถเปนแหลงเรียนรูไดสําหรับทุกคนในสถานศึกษาทีจ่ ะสามารถคนควาหาขอมูล
หรือเรียนรูสิ่งตางๆ ได ถึงแมอยูที่หางไกลก็สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางทั่วถึงและทันเหตุการณ โดย
ใหความสําคัญในการจัดใหมีแหลงการเรียนรูทั้งในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญตามแต
ขนาดของแตละโรงเรียนนั้นๆ เมื่อมีการดําเนินการใชแหลงการเรียนรูแลวก็ยังมีคณะกรรมการติดตามการ
ใชงานแหลงเรียนรู และประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชประโยชนอีกดวย สอดคลองกับ บุษบา ภูดอนตอง
(2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารการใชแหลงการเรียนรู ในชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผลการวิจยั พบวาการบริหารการใชแหลงเรียนรูชุมชนตาม
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ภารกิจการบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายดาน พบวาดานทีม่ กี ารปฏิบตั อิ ยูในระดับมาก คือ ดานการดําเนินการใชแหลง
เรียนรู ดานการวางแผนการบริหารแหลงเรียนรู ดานการตรวจสอบติดตามการใชแหลงเรียนรู และดานการ
ประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช ซึ่งสอดคลองกับ สุริยา ซองศิริ (2554) การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนา
แหลงเรียนรูโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
ดานทีม่ คี าเฉลีย่ สูง 3 อันดับแรก ไดแกดานการวางแผน เพือ่ พัฒนาแหลงการเรียนรู ดานการสราง พัฒนาการ
ใชแหลงเรียนรู และตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม การพัฒนาแหลงเรียนรู และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด
ไดแกดานสรุปและรายงานผลการสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรู ทัง้ นีเ้ พราะในปจจุบนั ภาครัฐในสวนของ
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณในสวนของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูปจจุบันแหลงเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาผูรับมอบนโยบายเพื่อนําไปสูภาคการ
ปฏิบัติจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
ของผูเรียน ใหสูงขึน้ สามารถดํารงชีวติ อยางมีความสุขไดบนพืน้ ฐานของความเปนไทยและ ความเปนสากล
เปนการเรียนรูคูขนานระหวางความรูสากลกับความรูทองถิน่ เพราะทองถิน่ เปนระบบความรูทีม่ กี ารพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยผานมิติสัมพันธการสั่งสมและถายทอดผานรุนสูรุน สวนใหญเปนชิ้นงาน เครื่องดนตรี
เครื่องใช ผาไหม ผาฝาย การละเลน ของเลน และความรูที่อยูในตัวของบุคคลที่เปน ขอควรปฏิบัติ บทสวด
ภาษาเขียน นิทาน คํากลอน บทเพลง ตํารายาของปราชญชาวบาน ซึง่ สิง่ เหลานีม้ ี ความเชือ่ มโยงกับธรรมชาติ
และเทคโนโลยีพนื้ บาน สอดคลองกับสังคมการดํารงชีวติ ของผูเรียน ถือวาเปนการเรียนรูแบบคูขนานระหวาง
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 พิพธิ ภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยการศึกษา และนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ
5.2 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชนของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามขนาดสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม พบวา ขนาดสถานศึกษา แตกตางกัน
มีการบริหารจัดการแหลงเรียนรูของสถานศึกษาไมแตกตางกัน ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดตองการบริหารจัดการแหลงเรียนรูใหผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนสามารถเขาถึงและไดใช
แหลงการเรียนรูอยางเทาเทียมกันเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพเทาเทียมกัน นอกจากนัน้ นโยบายทาง
กระทรวงยังมีการบรรจุเรื่องของการพัฒนาตนเองและแหลงเรียนรูเขามาในนโยบายกระทรวง ซึ่งถือวา
กระทรวงไดใหความสําคัญในการจัดการแหลงเรียนรูใหสถานศึกษาทั่วประเทศเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ
ศศิธรภ ภิรมยนภา (2550) ไดทําการศึกษาเรือ่ งการศึกษาสภาพการดําเนินงานแหลงเรียนรู เพือ่ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในอําเภอบานนาสารจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจยั พบวาโรงเรียนในอําเภอบานนาสาร
จังหวัดสุราษฎรธานีมกี ารดําเนินงานแหลงเรียนรู เพือ่ การจัดการศึกษาทัง้ ภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็กมีการดําเนินงานแหลงเรียนรู เพื่อการจัดการ
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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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
ปรับปรุงแกไขในสวนทีบ่ กพรอง เพือ่ ใหสามารถใชแหลงเรียนรูใหเกิดมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนมาก
ที่สุด
6.1.2 ผลการวิจบั พบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดมหาสารคาม ดานการดําเนินการใชแหลงเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของ ควรใหความสําคัญและนําผลการวิจัยเปนแนวทางในการแกปญหาและการพัฒนา เพื่อใหการ
ดําเนินการใชแหลงเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.1.3 ผลการวิจับพบวา การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดมหาสารคาม ดานการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใช มีคาเฉลีย่ ตํา่ สุด ดังนัน้ ผูบริหารสถาน
ศึกษาและครูผสอนตองใหความสํ
ู
าคัญในการประเมินผลการนําแหลงเรียนรูไปใชเพิม่ มากขึน้ เมือ่ มีการดําเนิน
การแหลงเรียนรู จะตองมีการประเมินผลการดําเนินการวาเกิดผลดีหรือผลเสียที่ตองปรับปรุงอยางไรบาง
การประเมินจะชวยสะทอนใหเห็นปญหาและความคิดของการนําแหลงเรียนรูไปใช เพราะประโยชนของการ
ติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดย
ประเมินการดําเนินการวาใกลถึงเปาหมายทีก่ าํ หนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิม่ เติม
ใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จและความลมเหลวได ทําใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนิน
การตอไปได
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการวิจยั เรือ่ ง การบริหารจัดการแหลงเรียนรูของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
มหาสารคาม ผูวิจัยไมสามารถเขียนงานใหครอบคลุมปญหาทุกประเด็นที่นาสนใจ ดังนั้น จึงขอเสนอใหผูที่
สนใจทําวิจัยในประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
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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