
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี 

ชุติมาพร  เชาวน์ไว 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.  2562 



ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN MANAGING INTERNAL RESOURCES 
UNDER LOCAL ORGANIZATIONS IN PATHUM THANI PROVINCE 

CHUTIMAPHORN  CHAOWAI 

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

IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
GRADUATE SCHOOL 

VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY 
UNDER THE ROYAL PATRONAGE PATHUM THANI 

2019 





 

 

ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ ์  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

ช่ือนักศึกษา    ชุติมาพร   เชาวน์ไว 
รหัสประจ าตัว    57B54650104 
ปริญญา     ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา       การบริหารการศึกษา  
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ช่อเพชร   เบ้าเงิน 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่ง

เรี ยนรู้ ภ าย ในสถาน ศึกษา สั งกั ดอ ง ค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่ น  จั งหวั ดปทุมธานี  และ                       
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน  และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
290 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน ผู้วิจัยน าไปค านวณ
สัดส่วนแล้วใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และ  มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ี
ใช้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ ค่าที และค่าเอฟ เมื่อตรวจสอบพบความแตกต่างจึงได้ท าการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า   
1. บทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ าสุด
ตามล า ดับ ดังนี้   ด้านการส่ง เสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ในการใช้แหล่ง เรียนรู้               
ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  และด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ 

2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน    



ข 
 

โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาสูงกว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน 
มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต้ังแต่ 11 ปี ขึ้นไป           
มีความเห็นแตกต่างจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 5 - 10  ปี ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดโรงเรียนต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครู
ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง  ครูท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างกัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยครูท่ีปฏิบัติงานประเภทเทศบาลมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาค่าเฉล่ียท่ีต่ ากว่าครูท่ีปฏิบัติงานประเภท
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the role of school administrators in 

managing internal resources under local organizations in Pathum Thani province, and 
2) compare the opinions of the teachers towards the role of the school
administrators in managing internal resources under local organizations in Pathum
Thani province as classified by educational level, work experience, school size and
type of local organization. The samples consisted of 290 school administrators and
teachers from schools attached to Pathum Thani local administrative organizations.
Krejcie and Morgan’s table was used to determine the sample size. The research
instrument was a questionnaire with a congruence index ranging between 0.80-1.00
and a confidence value equivalent to 0.97. The statistics used for the data analysis
were percentage, mean and standard deviation, and those used to test the
hypothesis were t-test, and f-test and Scheffe’s pair test.

The research findings were as follows: 
1. The role of the school administrators in managing the local internal

resources under local organizations in Pathum Thani province, overall and for each 
individual aspect was at a high level. The aspects arranged in descending order were: 
promotion and development of the personnel to have knowledge in using learning 
resources, policies and plans for management of learning, supervision, follow-up and 
evaluation of the use of learning resources, and support for the participation and 
presentations of personnel on the use of learning resources.  



ง 
 

 2. The opinions of the teachers towards the role of the school 
administrators in the management of the learning resources in the schools attached 
to the Pathum Thani local administrative organizations were different at the 
statistical significance level of 0.05. School administrators and teachers who had 
different work experience had different views on the role of school administrators in 
the management of learning resources at the statistical significance level of 0.05. 
Those with work experience of more than 11 years held an opinion that differed 
from than of those with less than    5 years or 5-10 years of work experience. The 
school administrators and teachers from differently sized schools held different views 
concerning the management of internal resources at statistical significance level of 
0.05. Those working in large sized schools. 
Held an average, view that differed from that of those working in medium-sized 
schools. Teachers who worked in different local administrative organizations had, on 
average, different views on the role of school administrators in terms of internal 
learning resources at the statistical significance level of 0.05. The teachers who 
worked in municipal schools had on average, a lower level of opinions towards the 
role of school administrators in the study. 

 
Keywords: Role of the School Administrator, Internal Resource, Managing of Internal       
                Resource 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนา         

ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมารองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเป็นอย่างมาก ทุกประเทศ จึงต้องเตรียมคนให้พร้อมกับการ
เปล่ียนแปลง ส าหรับรัฐบาลไทยให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งจึงได้ประกาศนโยบายด้านการศึกษา 
ท่ีเรียกว่า “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” ในท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
โลกศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว คนในสังคมจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนการเรียนรู้ เพื่อก้าวทันและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
การเตรียมความพร้อมคนให้มีศักยภาพ ต้องมีการวิเคราะห์ความสามารถท่ีจะเป็นกับการมีชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาพแวดล้อม และปัญหาท่ีหลากหลายประเทศต่าง  ๆ ท่ัวโลก  
จึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถ
ก้าวทันการเปล่ียนแปลง การศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2560)

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และการเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าว สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญของผู้เรียน เพื่อ
เป็นองค์ประกอบในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
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ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)   
โดยท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 25 ได้บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ ท่ีมีความสมดุลท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) โดยมีส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่ือการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่ายการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีในท้องถิ่น การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ โดย
สถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โรงเรียนต้องจัด
ให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียนประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะท่ีส าคัญ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้  

แหล่งเรียนรู   เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้  วิทยาการและ
ประสบการณ์ท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตาม
อ  ธยาศัยอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
และเป็นบุคคลแหงการเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) แหล่งเรียนรู้จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญในการ
จัดกระบวนการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งประโยชน์ สูงสุดแก่
ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โรงเรียนจึงมีหน้าท่ีในการด า เนินการพัฒนาผู้เรียน       
ทุกขั้นตอน  ซึ่งปัจจัยส าคัญนอกจากครูผู้สอนแล้ว การจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู
ส่ือการเรียน และการปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรูในโรงเรียนถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด ได้ปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ อิสระ จนเกิดการ
เรียนด้วยตนเองอย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา สนองความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลแล้ว การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ควรด าเนินการใหเหมาะสมกับวัย ความสนใจของ
ผู้เรียนสนองตอการเรียนรูตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และสามารถเช่ือมโยงความรูเขากับเหตุการณและส่ิงแวดลอม รอบตัว สามารถน า
ผลจากการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  และเป็น           

ผู้ก าหนดนโยบาย วางแผนเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนการจัดหา จัดสร้าง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน  โครงงาน หรือนวัตกรรมท่ี
เกิดจากการศึกษาหรือใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผล
ระบบการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่วนครูผู้สอนจะมีบทบาท
ส าคัญในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  คือ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน
สถานศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ จัดหา ประสานงาน
วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเพิ่มเติมให้การแนะน า และสร้างขวัญก าลังใจ ประเมินการเรียนรู้จากการจัด
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในภาพรวม ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานแนะน าความถูกต้อง และประยุกต์ใช้
ความรู้ เผยแพร่ผลงาน สรุปและประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายนั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ครูได้น าแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนมาใช้เป็นส่ือในการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนท่ี
เน้นการจัดการศึกษาตามสภาพจริง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้
จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้คู่คุณธรรม สร้างจิตส านึกรักโรงเรียน สร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วนั้นยังสามารถปลูกฝังให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีลักษณะท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งการ
จัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเองหรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากส่ือต่าง ๆ ท่ีอยู่โดยรอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริม
และส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งมณีรัตน์ ปานจันทร์ (2553, น. 10) กล่าวถึง หลักการจัดแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตท่ีชัดเจน โดยโรงเรียนจะต้องมีการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงโดยเน้น นักเรียนเป็นส าคัญ  แหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้มี
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิต  การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นั้น การศึกษา
ในระบบเพียงประการเดียวคงไม่เพียงพอ และไม่สามารถท าให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
การศึกษาได้ท้ังหมด การเรียนรู้จึงไม่จ ากัด แต่เพียงในห้องเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น บุคคล
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สามารถเข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้ตามความสนใจจาก   
แหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเติมเต็มการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนและเป็นการสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี คุณค่าส าคัญอย่างหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ คือ การเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติท่ีมีขึ้นจริงเป็นแหล่งรวบรวมของความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ มากมายเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติโดยผู้เรียนในสภาพแวดล้อมจริง   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  ว่าให้
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และรอบรู้ท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท้ังนี้ ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี มีอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 250 ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ี
และอ านาจหน้าท่ีดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมุ่ งมั่นท่ีจะพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพราะแหล่งเรียนรู้
เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้จะเป็นส่ือในการกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 7) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และส่ือการเรียนรู้ต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 น. ฏ)  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
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โรงเรียนติดต่อกันเป็นประจ าทุกปี จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อได้ข้อมูลไปน าเสนอผู้บริหารระดับต้นสังกัดประกอบการพิจารณาแนวทางในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการศึกษาต่อไป  

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน และประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา ตามแนวทางของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2550)  ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ และได้ก าหนดตัวแปรอิสระ จ านวน  4  ตัวแปร  ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียน และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วน ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1.1  
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                ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
1. วุฒิการศึกษา 
    1.1  ปริญญาตรี 
    1.2  สูงกว่าปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
    2.1  1 – 5  ปี 
    2.2  5 – 10  ปี 
    2.3  ต้ังแต่  11  ปีข้ึนไป 
3. ขนาดโรงเรียน 
   3.1  ขนาดเล็ก 
   3.2  ขนาดกลาง 
   3.3  ขนาดใหญ่ 
4. ประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    4.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    4.2  เทศบาล 
    4.3  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
     1. ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผน          

การใช้แหล่งเรียนรู้ 
     2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
3. ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่าย 

มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจาก
การใช้แหล่งเรียนรู้  
      4. ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล          

และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  

 
 
 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

1.4.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
แตกต่างกัน 

1.4.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

ภาพที่  1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
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1.4.3 ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

1.4.4 ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ท่ีมีประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ปทุมธานี ท้ังหมดจ านวน 1,167 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 290  คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์
แกน (Krejcie and Moregan, 1970 อ้างใน  กันต์ฤทัย คลังพหล, 2561)  ผู้วิจัยน าไปค านวณ
สัดส่วนแล้วใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน จากการเทียบสัดส่วนจากตารางส าเร็จรูปของเครซซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Moregan)  ได้ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม  เท่ากับ  283  คน  ซึ่งในงานวิจัย
ครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  290  คน  จึงเพียงพอต่อการอ้างอิงไปยังจ านวนประชากร   

1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้
3. ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการ

ใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล  และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
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1.6  ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ให้ค าจ ากัดความ   ดังนี้ 
1.6.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  ผู้ท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญท่ีสุดในการ

บริหารงานในสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น า ผู้ก ากับ ดูแล  มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิด
วิจารณญาณและความคิดสร้างงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานด้านการศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา เป็นผู้ช านาญการทางการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

1.6.2 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา หมายถึง สถานท่ี แหล่งข้อมูลข่าวสาร แหล่งความรู้ 
ศูนย์รวมความรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ซึ่งสถานท่ีมีอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและครู
ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้หรือศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด ห้องดนตรีไทย        
ห้องดนตรีสากล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา ห้องพยาบาล เป็นต้น ผู้เรียนเข้าไป
ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยประสบการณ์ตรงและได้ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

16.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมหรือ
การกระท าและด าเนินการจัดแหล่งเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้อง
ร่วมมือกันในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนท่ีจะได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า เห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่     
ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ี
เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้  และด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  

1.6.3.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการใช้แหล่งเรียนรู้  หมายถึง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยท าความเข้าใจนโยบายตามแผนหลักสูตร 

รวมท้ังแนวด าเนินการของโรงเรียนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ โดยให้คณะ
ครู  นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดจัดต้ังคณะกรรมการส ารวจแหล่งการเรียนรู้            
เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน จัดท าแผนงานพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญท่ีจะเป็นผู้ส ารวจ วิเคราะห์
ความพร้อม  รวบรวมข้อมูลแล้วจัดท าแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ให้สามารถด าเนินการได้             

อย่างเหมาะสมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียน  
  1.6.3.2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์    

ในการจัดการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง     
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มีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย  และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ       

ด้วยการเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  1.6.3.3  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่าย   

มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้  หมายถึง การสนับสนุนให้บุคลากร     

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน โครงงาน หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการศึกษาหรือใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้บังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอน ต้องค านึงถึงหลักการบริหารจัดการ  

  1.6.3.4 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล  และ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  หมายถึง การก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล
และประเมินการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแก้ไข ปัญหาอุปสรรค
ในระหว่างการด าเนินการ มีการประเมินทบทวนปรับปรุงกระบวนการด าเนินการให้เกิดการพัฒนา
และใช้แหล่งการเรียนรู้ตามแผนหลักและแนวด าเนินการของโรงเรียนท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ ตามบริบท
ของโรงเรียนเองมีการก าหนดวิธีการ และเครื่องมือประเมินผลการด าเนินการ การสร้าง การพัฒนา
และใช้แหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน 
 
1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ใช้เป็นข้อมูลไปน าเสนอผู้บริหารระดับต้นสังกัดประกอบการพิจารณาแนวทางในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการศึกษาต่อไป  
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา                                        
2.3 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร

แหล่งเรียนรู้      
2.4 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี   
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1.1 ความหมายของบทบาท     
               บทบาทเป็นการกระท า การปฏิบัติตามกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการ
ก าหนดการแสดงออกทางพฤติกรรม หนึ่งบุคคลอาจมีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
สถานภาพบุคคลท่ีเป็นอยู่ในการแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสม (ศรินยา จันทสุทธิบวร,  2542)           
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่าบทบาท ดังนี้     

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ให้ความหมายว่า
บทบาทเป็นการท าท่าตามบท การท าตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู    

ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร (2545) กล่าวว่า บทบาท คือ การกระท าหรือพฤติกรรม ของ
สมาชิกในกลุ่มท่ีอยู่ในสถานภาพนั้น ๆ ดังนั้นบทบาทจึงเป็นการกระท าหรือพฤติกรรมตามต าแหน่ง
หรือสถานภาพซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมหรือตามลักษณะของการรับรู้ บทบาทเป็น
ผลรวมของการแสดงออกตามสิทธิและหน้าท่ี   

ประเสริฐ แย้มกล่ินฟุ้ง และคนอื่น ๆ (2544) ได้อธิบายไว้ว่า บทบาท คือ 
พฤติกรรมท่ีคาดหวังส าหรับผู้ท่ีอยู่ในสถานภาพต่าง ๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร (Role Expectation) 
เป็นบทบาทท่ีคาดหวังโดยกลุ่มคนหรือสังคมเพื่อท าให้คู่สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมได้ 
รวมท้ังสามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
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    สนธยา พลศรี (2545) ให้ความหมายว่า บทบาท (Role) หมายถึง หน้าท่ีของ
บุคคลตามสถานภาพหรือต าแหน่งฐานะท่ีตนด ารงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมท่ีท าให้
คนท่ีอยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย    
     อาคม วัดไธสง (2547) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติท่ี   
ผู้ครองต าแหน่งควรประพฤติ ปฏิบัติอย่างเช่น ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูอาจารย์ คนงาน ภารโรง   
จะแสดงบาทบาทไปตามท่ีต าแหน่งดังกล่าวต้องกระท า โดยท่ัวไปบทบาทต้องมาพร้อมกับหน้าท่ีและ
ต าแหน่ง 
      ประยงค์ เนาวบุตร (2555) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมท่ี
สังคมมีความคาดหวัง สถาบันหรือบุคคลพึงแสดงออกให้เหมาะสมกับสถานภาพ ต าแหน่งหรือหน้าท่ี 
               สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการปฏิบัติหน้าท่ี  
ท่ีได้รับผิดชอบของบุคคลตามสภาพนั้น ๆ เป็นการแสดงออกตามสิทธิและหน้าท่ีเพื่อให้คนสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นระเบียบ 

2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา    
การบริหารงานในโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

ค านึงถึงคุณลักษณะบทบาทและหน้าท่ีของตนเองเพื่อน าพาการบริหารงานในโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบในการเปล่ียนแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ทฤษฎีบทบาทเป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล
และระดับกลุ่ม ทฤษฎีบทบาทเป็นหลักการส าคัญท่ีท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ของกลุ่ม ต่าง ๆ ในสังคม 
ท้ังระดับมหภาค จุลภาค และระดับกลาง มีนักการศึกษาได้ให้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทไว้เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

บรูม  และเซลซ์นิค (Broom & Selznick , 1977) ได้อธิบายไว้ดังนี้  
1. บทบาทท่ีก าหนดไว้หรือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially Prescribed or 

Ideal Role) เป็นบทบาทท่ีก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของต าแหน่งทางสังคมไว้ 
2. บทบาทท่ีควรก าหนด (The Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลเช่ือ

ว่าควรกระท าในหน้าท่ีต าแหน่งนั้น ๆ ซึ่งอาจไม่ตรงตามบทบาทท่ีก าหนดไว้ ไม่ตรงตามอุดมคติ      
ทุกประการ และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลก็ได้ 

3. บทบาทท่ีกระท าจริง (The Performed Role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลได้
กระท าไปจริงตามความเช่ือ ความคาดหวัง ตลอดจนความถนัดและโอกาสท่ีจะกระท าในแต่ละสังคม
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

เทอร์นเนอร์ (Turner, 2002) กล่าวว่า ในระดับบุคคลแนวคิดเรื่องบทบาท 
สามารถอธิบายได้จากการสังเกตพฤติกรรมของคน 2 ประการ คือ  
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1. คน ๆ หนึ่งอาจแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน เมื่อเขาคนนั้น
อยู่ในสถานภาพหรือต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน 

2. คนต่างคนกันอาจแสดงพฤติกรรมหรือความคิดเห็นท่ีคล้าย ๆ กัน เมื่อพวกเขา
อยู่ในสถานการณ์ท่ีคล้าย ๆ กัน 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีบทบาท เป็นแบบแผนพฤติกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ของ
บุคคลท่ีสังคมคาดหวัง โดยมีความเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีและสิทธิซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะหรือต าแหน่ง
ทางสังคมของบุคคลนั้น ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหาก
บุคคลท่ีคาดหวังนั้นไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี ตามท่ีได้ด ารงต าแหน่งก็จะไม่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม 
 2.1.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา     
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญและเป็นผู้ด าเนินการจัดการศึกษาในการ
บริหารงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
บทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญ  มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย  ดังนี้   

  อุษณีย์  โพธิสุข (2543) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาทุกหน่วยงานทุก
ระดับว่าเป็นบังเหียนแห่งความส าเร็จในการเปล่ียนแปลง ผู้บริหารจึงต้องเข้าถึงหัวใจของการเรียนรู้
ของเด็ก  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ คือ การสร้างกลไกในการจัดระบบการเรียนรู้ท่ีครบวงจร  ท้ังวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของครู แนวทางการจัดหลักสูตรใหม่ ระบบการวัดและประเมินผล การจัด
สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ก าหนดว่า บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคือการบริหารอย่างมีอิสระเป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารท้ัง 4 ด้าน ให้แก่ผู้บริหารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหารด้าน
วิชาการ     การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณและการบริหารท่ัวไป โดยมุ่งส่งเสริมงาน
ด้านวิชาการเป็นส าคัญ อันจะก่อให้เกิดความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ก าหนดว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึง
การเป็นผู้น าท่ีท าให้โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงตามการปฏิรูปการศึกษา มีรูปแบบกระบวนการบริหาร
ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ต้องมีวิ สัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิด
วิจารณญาณและความคิดสร้างงานเพื่อผลักดันให้องค์กรขับเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  วุฒิไกร  เล่ือนแป้น (2547) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
ต้องการของสังคมหมายถึงการเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้ส่ัง
ควบคุมงาน ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานให้ส าเร็จผลตามความมุ่งหมายอีกท้ังบริหารจัดการอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท้ังระบบ 
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  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาว่า
หมายถึงผู้มีบทบาทส าคัญต่อการบริหารมากเพราะโรงเรียนเป็นระบบย่อยของระบบการศึกษาและ
ระบบสังคม การจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงต้องสอดคล้องกันกับการเปล่ียนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม รวมท้ังการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร
ยังต้องเป็นผู้ช านาญการทางการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 สรุปได้ว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  ผู้ท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญท่ีสุดใน
การบริหารงานในสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น า ผู้ก ากับ ดูแล  มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีความคิดวิจารณญาณและความคิดสร้างงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานด้านการศึกษา
ให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา เป็นผู้ช านาญการทางการเปล่ียนแปลง รวมท้ังการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 

 
2.2  หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 2.2.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
  แหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ครูได้น าแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนมาใช้เป็นส่ือใน
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับนักเรียนท่ีเน้นการจัดการศึกษาตามสภาพจริง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้คู่คุณธรรม สร้างจิตส านึกรัก
โรงเรียน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วย แหล่งเรียนรู้มีท้ัง
ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
  ผ่องศรี สมยา (2544) ได้ให้ความหมายของแหล่งการเรียนรู้อีกนัยหนึ่งว่า หมายถึง 
ศูนย์รวมความรู้ท่ีให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจและความช านาญ ผู้เรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ในแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน  
  โสรัจ พิศชวนชม (2544) ให้ความหมายของแหล่งวิทยาการหรือแหล่งเรียนรู้ 
หมายถึง แหล่งท่ีให้ความรู้และทักษะ ไม่จ ากัดว่าจะเป็นของทางราชการหรือเอกชน ดังนั้นแหล่ง
วิทยาการก็คือแหล่งให้ความรู้และทักษะในท้องถิ่นนั่นเอง  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ไว้ว่า แหล่งเรียนรู้ คือ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนด้วยตนเอง ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
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  ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี ค าวัจนัง (2545) กล่าวไว้ว่า แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา หมายถึง สภาพแวดล้อมท้ังในโรงเรียนท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งท่ี
จะให้ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติหรือได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเพื่อน ระหว่างครูกับผู้เรียน ระหว่าง
วิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้กับครูและผู้เรียน รวมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีผู้เรียนอาจอาศัยการสืบค้น
ของตนเองเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ให้ความหมายว่า แหล่ง
เรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร แหล่งความรู้ ท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อขยาย
ประสบการณ์ของนักเรียน และเช่ือมโยงสู่การใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ด าริ บุญชู (2548) ให้ความหมายว่า แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา หมายถึง 
แหล่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ท้ังหลายท่ีสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง สร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายสามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ 

ทัศนีย์ เปินสูงเนิน (2552) ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ หมายถึง สถานท่ี ศูนย์
รวมท่ีให้ผู้เรียนเข้าศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ และความช านาญ ได้แก่ บุคคล สถานท่ี สถาบันต่าง ๆ 
ส่ิงของธรรมชาติแวดล้อม สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีผู้เรียน
เข้าไปปฏิสัมพันธ์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยประสบการณ์ตรง และได้ความรู้ใหม่  ๆ ท่ีมีคุณค่า 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

สรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา หมายถึง สถานท่ี แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
แหล่งความรู้ ศูนย์รวมความรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้  ซึ่งสถานท่ีมีอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้
นักเรียนและครูใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้หรือศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด ห้อง
ดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา ห้อ งพยาบาล เป็นต้น 
ผู้เรียนเข้าไปปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยประสบการณ์ตรงและได้ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่า
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

2.2.2 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ส่งเสริมให้รัฐจัดต้ังแหล่งเรียนรู้

ทุกรูปแบบอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ ส่วนพฤกษาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษา  และ
นันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ แหล่งเรียนรู้มีมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นตัวบุคคล สถานท่ีท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสถานท่ีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ล้วนเป็น
แหล่งท่ีให้ความรู้ด้วยกันท้ังส้ิน มีนักการศึกษาจ าแนกประเภทแหล่งเรียนรู้ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
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ผ่องศรี สมยา (2544) ได้กล่าวว่าประเภทของแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีดังนี้ 
1. แหล่งเรียนรู้ใสถานศึกษา 

1.1 ห้องสมุดโรงเรียน 
1.2 ห้องปฏิบัติการ 
1.3 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาต่าง 
1.4 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.5 แหล่งธรรมชาติในโรงเรียน 
1.6 สวนต่าง ๆ ในโรงเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ได้กล่าวถึงประเภทแหล่ง
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ครู ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องจริยธรรม ห้องศิลปะ โรงอาหาร สนามกีฬา 
สวนหย่อม สวนสมุนไพร แปลงเกษตร ห้องน้ า เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวถึงประเภทของแหล่งเรียนรู้ไว้หลากหลาย แบ่งได้ 3 ประเภท คือ  
แหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล   
ซึ่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สามารถน ามาเช่ือมโยงบูรณาการในการศึกษาได้ และอาจมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งแหล่งเรียนรู้แต่ละประเภทต่างก็มีคุณค่าสามารถน ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.3  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่ง
เรียนรู้  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่ง  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริหารแหล่งเรียนรู้ให้ได้
คุณภาพนับเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารท่ีผู้บริหารจะน าเอาเทคนิค วิธี และกระบวนการบริหารท่ี
เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งนักวิชาการ นักการศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาได้เสนอแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้กล่าวถึง บทบาทของ
ผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนี้ 
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1. ก าหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา จัดสร้างหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์การจัดการและการใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

3. สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการจัดระบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544)  ได้กล่าวถึง บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. การวางแผนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารจะต้องวางแผนการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน  ขั้นตอนการวางแผนจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดรอบคอบ เพื่อให้
ได้แผนการท่ีสมบูรณ์และดีท่ีสุด ขั้นตอนการวางแผนประกอบด้วย ศึกษาหลักสูตรและความต้องการ
ของครูและนักเรียน  ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย  วางแผนร่วมกันระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ 
ก าหนดโครงการ กิจกรรม การจัดหรือหาแหล่งเรียนรู้ จัดท าแผนปฏิบัติงานและการวางแผนการใช้
นับเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่น
ร่วมมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การด าเนินการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ การปฏิบัติการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  โรงเรียนควรมีการด าเนินการด้านการเตรียมการ  มีการ
ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจในรายละเอียดของแผนการจัดและการใช้แหล่งเรียนรู้ ก าหนดรายละเอียด
ในการด าเนินการ จัดหางบประมาณ จัดเตรียมเอกสาร พาหนะและสถานท่ี  การประสานงานติดต่อ
กับหน่วยงาน องค์กรหรือผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ก่อนน าไปใช้  การปฏิบัติ มีการปฐมนิเทศผู้เรียน
เกี่ยวกับวิธีการใช้ ระเบียบมารยาท และข้อควรปฏิบัติในการใช้แหล่งเรียนรู้ และการประเมินผล 

3. การประเมินผลการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจะต้องมีการตรวจสอบ
ตามสาระการเรียนรู้ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่อประกอบการวางแผนและจัดท าโครงการใน
ปีต่อไป การประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้อาจท าได้ 3 ลักษณะ คือ ประเมินก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้              
ประเมินระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ และประเมินหลังการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

4. การปรับปรุงแก้ไขการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติเพื่ อให้เกิด
มาตรฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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สุมน อมรวิวัฒน์ (2544) ได้เสนอบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  จ านวน  5  ด้าน  ดังนี้  

1.  ก าหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
2.  จัดต้ังคณะกรรมการส ารวจแหล่งเรียนรู้  
3.  จัดท าแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
4.  สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของสถานศึกษาและชุมชน  
5.  ประชาสัมพันธ์โครงการ  
วรภัทร์ ภู่เจริญ (2544) กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการบริหาร

แหล่งเรียนรู้ 4 ด้าน  ได้แก่  
1.  การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้  
2.  การด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้  
3.  การตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้  
4.  การสรุปผลและปรับปรุงแก้ไข  

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ได้ก าหนดบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ในการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  จ านวน  4  ด้าน  ดังนี้ 
 1. แนวทางการวางแผน  

2. แนวทางการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้  
3. ตรวจสอบ ทบทวน ก ากับติดตาม  
4. สรุปและรายงานผล 
นิคม ชมพูหลง (2550) กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาว่า

แหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสามารถจัดและด าเนินการได้มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับก าลังและความสามารถ
ของโรงเรียนแต่ละแห่ง แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์โสต ทัศนศึกษา ศูนย์ส่ือการเรียนการสอน     
ศูนย์พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ 
สวนหนังสือ สวนธรรมะ ฯลฯ และท่ีส าคัญ คือ ห้องสมุดโรงเรียนเพราะห้องสมุดโรงเรียน               
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอาจารย์และนักเรียนเพราะเป็นแหล่ง
รวบรวมจัดเก็บและให้บริการวัสดุสารสนเทศ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ห้องสมุดโรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับครูและนักเรียนในโรงเรียน เป็นแหล่งท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาศึกษาหา
ความรู้ เรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้และมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็น
คุณลักษณะส าคัญท่ีต้องพัฒนาให้เกิดแก่ผู้เรียน           
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2560)  กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  จ านวน  4  ด้าน  ได้แก่   

1. ก าหนดนโยบาย 
2. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
3. สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผล 
เบญจวรรณ  ระตา (2551) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงบทบาทใน

การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ดังนี้ 
1. การจัดการแหล่งเรียนรู้ 
2. การก าหนดนโยบาย  ส่งเสริมสนับสนุน  
3. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
4. การสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
5. ก ากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ 
เรณุกา  ศรีสวัสด์ิ (2560) ได้เสนอบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  จ านวน  5  ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการจัดองค์กร 
3. ด้านการน า 
4. ด้านการควบคุม 
สุรเกียรติ งามเลิศ (2557) ได้เสนอบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ไว้ 5 ด้าน 

ดังนี้ 
1. ด้านการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
2. ด้านการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
3. ด้านการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ 
5. ด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
พิชัย  เรืองดี (2558) ได้เสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทในการบริหาร

แหล่งเรียนรู้ภายใน  เพื่อให้การจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามีคุณภาพ จ านวน  4  ด้าน  ดังนี้  
1. การวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
2. การด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ 
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3. การตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. การสรุปผล ปรับปรุงแก้ไข การน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้ 
ปริยาภรณ์ ต้ังคุณานันต์ (2558) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

บริหารแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
1.  ก าหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
2.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ 
3.  สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 
4. ก ากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง 

เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 สรุปได้ว่า  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้  หมายถึง พฤติกรรม
หรือการกระท าและด าเนินการจัดแหล่งเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้อง
ร่วมมือกันในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนท่ีจะได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า เห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่   
ด้านการก าหนดนโยบาย, ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร, ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่าย       

มีส่วนร่วม และด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมิน   
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎี  เกี่ยวกับบทบาทของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาแล้วพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงบทบาทอย่างหลากหลาย   ซึ่งสอดคล้องกับท่ีส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ก าหนด
บทบาทไว้  จ านวน  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่าย   

มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล 

และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  ซึ่งผู้วิจัยจึงได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ 
 บทบาทด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้   
  สุมน อมรวิวัฒน์ (2544) ได้เสนอแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
และใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  ไว้ว่า  การก าหนดนโยบายเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยท า
ความเข้าใจนโยบายตามแผนหลักสูตรรวมทั้งแนวด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายการ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ โดยคณะครูมีส่วนร่วมในการก าหนด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547)  ได้ก าหนดแนวทางในการวาง 
แผนการบริหารแหล่งเรียนรู้  ไว้ว่า เป็นการก าหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียน
ก าหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยท าความเข้าใจนโยบายตามแผนหลัก หลักสูตร รวมท้ัง
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แนวด าเนินการของโรงเรียนในฝัน เพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ โดยให้คณะ
ครูมีส่วนร่วมในการก าหนด 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2560)  กล่าวถึง  การก าหนดนโยบาย เป็นการ 
วางแผนเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนการจัดหา จัดสร้าง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ปริยาภรณ์  ต้ังคุณานันต์  (2558)  ได้กล่าวถึง  การก าหนดนโยบายการพัฒนาแหล่ง 
การเรียนรู้ไว้ว่า  เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โดยท าความเข้าใจนโยบายตามแผน  หลักสูตร  รวมท้ัง
แนวด าเนินการของโรงเรียนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โดยให้คณะครู  นักเรียน  

และชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด   
สรุปได้ว่า  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดนโยบายและวาง

แผนการใช้แหล่งเรียนรู้   หมายถึง  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยท าความเข้าใจนโยบายตามแผน
หลักสูตร รวมท้ังแนวด าเนินการของโรงเรียนเพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ 
โดยให้คณะครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดจัดต้ังคณะกรรมการส ารวจแหล่งการ
เรียนรู้เพื่อวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน จัดท าแผนงานพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญท่ีจะเป็นผู้ส ารวจ 

วิเคราะห์ความพร้อม รวบรวมข้อมูลแล้วจัดท าแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้สามารถด าเนินการได้
อย่างเหมาะสมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียน    

บทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
สุมน อมรวิวัฒน์ (2544) ได้เสนอแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านการส่งเสริม

การพัฒนาบุคลากร  เพื่อการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  ไว้ว่า  เป็นการสร้างความ
เข้าใจแก่บุคลากรของสถานศึกษา  โดยสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียนและ
บุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)  กล่าวถึง  ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรไว้ว่า  เป็นการสนับสนุนให้บุคลกรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน  โครงงาน  หรือ  

นวัตกรรมท่ีเกิดจากการศึกษา  หรือใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอน   ต้อง
ค านึงถึงหลักการบริหารจัดการบุคลากร  โดยโรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการ 

ปริยาภรณ์  ต้ังคุณานันต์  (2558)  ได้กล่าวว่า  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเป็นการ
ให้ความรู้และประสบการณ์การจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา   

สรุปได้ว่า  บทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่ง
เรียนรู้  หมายถึง  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการใช้แหล่งเรียนรู้
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ภายในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ด้วยการเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

บทบาทด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547)  ได้ก าหนดแนวทางการ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมไว้ว่า  โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการสร้างความเข้าใจกับบุคลากร
ทุกๆ ฝ่ายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้แหล่ง
การเรียนรู้ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)  กล่าวถึง  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ไว้ว่า  เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน   

โครงงาน  หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการศึกษา  หรือใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  ต้องมีการบริหารจัดการ  เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  ต้องค านึงถึงหลักการบริหารจัดการ  บุคลากร   

ปริยาภรณ์  ต้ังคุณานันต์  (2558)  ได้กล่าวว่า  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   ไว้ว่า  เป็นการสนับสนุนให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน/นวัตกรรม  ท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

สรุปได้ว่า  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ หมายถึง การสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอผลงาน โครงงาน หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการศึกษาหรือใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
การใช้ในการจัดการเรียนการสอน ต้องค านึงถึงหลักการบริหารจัดการ 
 บทบาทด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมิน   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547)  ได้ก าหนด  แนวทางของ
บทบาทด้านการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  และประเมินผลในการติดตามใช้แหล่งเรียนรู้  เพื่อเป็น
การตรวจสอบ ติดตามว่าสถานศึกษาได้มีการด าเนินงานครบตามแผนงาน  โครงการ กิจกรรม การใช้
แหล่งเรียนรู้ตามท่ีได้วางแผนไว้หรือไม่ ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึง การตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)  กล่าวถึง  บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ด้านการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  และประเมินผล  ไว้ว่า  เป็นการนิเทศ  ก ากับ  

ติดตาม  ดูแล  และประเมินผลระบบการจัดการเรียนการสอน   โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  เพื่อให้การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้  ตามแผนหลักและแนวด าเนินการของโรงเรียน
ก าหนดไว้ตามบริบทของโรงเรียน   การก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ดูและ
และประเมินการพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   แก้ไข  ปัญหา
อุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ  มีการประเมินทบทวนปรับปรุงกระบวนการด าเนินการให้เกิดการ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ตามแผนหลักและแนวด าเนินการของโรงเรียนท่ีโรงเรียนก าหนดไว้          
ตามบริบทของโรงเรียนเองมีการก าหนดวิธีการ  และเครื่องมือประเมินผลการด าเนินการ  การสร้าง  

การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้  วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน 
 ปริยาภรณ์  ต้ังคุณานันต์  (2558)  ได้กล่าวว่า  โรงเรียนก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบใน

การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล  การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ  

แก้ไข  ปัญหา  อุปสรรค  ในระหว่างการด าเนินการ  มีการประเมิน  ทบทวน  ปรับปรุง  กระบวนการ
ด าเนินการให้เกิดการพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ 

สรุปได้ว่า  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ประเมิน  หมายถึง  การก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแลและประเมินการ
พัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการ
ด าเนินการ มีการประเมินทบทวนปรับปรุงกระบวนการด าเนินการให้เกิดการพัฒนาและใช้แหล่งการ
เรียนรู้ตามแผนหลักและแนวด าเนินการของโรงเรียนท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ ตามบริบทของโรงเรียนเอง 

มีการก าหนดวิธีการ และเครื่องมือประเมินผลการด าเนินการ การสร้าง การพัฒนาและใช้แหล่งการ
เรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน 

 
2.4 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานี   

2.4.1 ความเป็นมาของการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อัจฉรา วงษ์เอก (2548) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มบทบาทใน

การจัดการศึกษาครั้งแรกใน พ.ศ.2478 เมื่อรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 
2478 โดยจ าแนกโรงเรียนออกเป็น 4 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนประชาบาล โรงเรียน
เทศบาล และโรงเรียนราษฎร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทแรกท่ีเริ่มจัดการศึกษา คือ 
เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476) โดย
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 มาตรา 40 บัญญัติว่า “เมื่อท้องถิ่นใดมีฐานะเป็นเทศบาล
แล้ว ให้โอนโรงเรียนประชาบาล รวมท้ังทรัพย์สินของโรงเรียนมาเป็นของเทศบาลนั้น ” โดยใน
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ระยะแรกนี้การจัดต้ังและด ารงโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลจะต้องด าเนินการด้วยเงินรายได้ของ
เทศบาลเอง 

ต่อมาใน พ.ศ. 2486 รัฐบาลเปล่ียนนโยบายให้เทศบาลโอนโรงเรียนประถมศึกษา
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ควบคุมการศึกษาของชาติท้ังหมด      
แต่หลังจากนั้นอีก 1 ปี กระทรวงศึกษาธิการได้ท าความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยโอนการ
ประถมศึกษากลับให้เทศบาลจัดด าเนินการต่อไปตามเดิมเพื่อส่งเสริมการจัดการประถมศึกษาของ
เทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด ารงอยู่ของ
โรงเรียนเทศบาลเช่นเดียวกับโรงเรียนประชาบาล เพราะเทศบาลไม่สามารถด าเนินการด้วยเงินรายได้
ของตนเอง 

ใน พ.ศ. 2491 กระทรวงมหาดไทยได้โอนโรงเรียนประชาบาลในความรับผิดชอบท่ี
อยู่นอกเขตเทศบาลท้ังหมดให้แก่กองโรงเรียนประชาบาล กระทรวงศึกษาธิการ และใน พ.ศ.  2494 
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมประชาศึกษา ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 13) 
พ.ศ. 2494  อีก 1 ปีต่อมากรมประชาศึกษาได้เปล่ียนช่ือเป็นกรมสามัญศึกษา จึงมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับท้ังส้ิน 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล และคุรุสภา 

 ใน พ.ศ. 2502 รัฐบาลสมัยปฏิวัติซึ่งมี ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เป็น
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องการประถมศึกษาอีกครั้ งหนึ่งและเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครองควรให้ท้องถิ่นได้รับผิดชอบจัดการศึกษาเอง ฉะนั้น ใน พ.ศ. 2504 จึงได้
โอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลนครกรุงเทพฯ และเทศบาลนครธนบุรี ให้เทศบาลท้ัง 2 แห่ง
ด าเนินการ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2506 ได้โอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลท้ังหมดให้เทศบาลนั้น ๆ 
ด าเนินการ 

ใน พ.ศ. 2509 ได้โอนโรงเรียนประชาบาลนอกเขตเทศบาลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ านาจฯ รวมท้ังให้ท้องถิ่นได้น าทรัพยากรท่ีเป็น
ประโยชน์มาใช้ในการจัดการศึกษาด้วย การถ่ายโอนในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนท่ัวประเทศอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามได้มีการสงวนโรงเรียนอนุบาลบางแห่ง
ไว้เป็นโรงเรียนทดลองให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย และพัฒนา
ทางการศึกษา ในการโอนการศึกษาประชาบาลท่ัวประเทศไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
การตกลงแบ่งความรับผิดชอบในการบริหารการศึกษาท้องถิ่นระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นกับ
หน่วยงานส่วนกลาง ดังนี้ 

หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบการบริหารการศึกษาในเขตของตนให้บรรลุผลตามเป้าหมายและนโยบาย 
รวมท้ังการต้ัง ยุบ และขยายโรงเรียน การปกครองดูแลการเงินและทรัพย์สิน การท างบประมาณ
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รายได้รายจ่ายการตรวจกิจการโรงเรียน และการบริหารงานบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวกับครูและเจ้าหน้าท่ี
การศึกษาอื่น ๆ 

กระทรวงมหาดไทย  รับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนด้านธุรการ ได้แก่ การก าหนด
นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย การจัดสรรเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลกลาง การประสานงานกับหน่วยราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้ค าแนะน าส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรและช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่าง ๆ     
ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายให้กองการศึกษาประชาบาล (ส านัก
บริหารการศึกษาท้องถิ่น) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น 
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับคุณวุฒิของครู คุณภาพการศึกษา การก าหนดหลักสูตร แบบเรียน แนว
การสอน ตลอดจนการวัดผลและการนิเทศการศึกษา 

คุรุสภา  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และควบคุม
การด าเนินการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูส่วนจังหวัด และคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานครูเทศบาล ได้แก่ การออก
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การสอบแข่งขัน การบรรจุแต่งต้ัง การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง        
การพิจารณาความดีความชอบ การลา ฯลฯ รวมถึงการพิจารณาลงโทษทางวินัย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีรายได้เป็นของตนเอง แต่ก็ยังไม่เพียงพอยังคง
ต้องอาศัยงบประมาณและบุคลากรจากส่วนกลาง ใน พ.ศ. 2521 ได้มีการจัดต้ังเมืองพัทยา โดยให้      
เมืองพัทยามีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการด้านการศึกษาด้วย 

เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุง
ระบบบริหารการศึกษา โดยให้จัดต้ังคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติขึ้นรับผิดชอบการ
ก าหนดนโยบายและแผนการประถมศึกษา การจัดสรรงบประมาณ มาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินผลการศึกษา ส่วนการด าเนินงานบริหารการศึกษาให้เป็นหน้าท่ีคณะกรรมการการศึกษาของ
แต่ละจังหวัด และแต่ละอ าเภอ โดยให้มีอ านาจควบคุมและก ากับการบริหารก ารศึกษาลดหล่ัน
ตามล าดับ และโอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ังหมดมาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ท าให้การจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงเหลือ
เพียงกรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมืองพัทยา เท่านั้น 

2.4.2 บทบาทในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อัจฉรา วงษ์เอก (2548) ได้กล่าวว่า นับต้ังแต่ พ.ศ. 2523 ซึ่งรัฐบาลได้โอน

โรงเรียนประชาบาล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คงเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 3 รูปแบบท่ีจัดการศึกษา คือ เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร 
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โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 3 ประเภทรับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาภายในพื้นท่ี   
การจัดต้ัง ยุบ เลิก และขยายโรงเรียน รวมถึงการจัดงบประมาณการตรวจกิจการโรงเรียน และ     
การบริหารงานบุคคลจนกระท่ัง พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษา อบรม และการฝึก
อาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น รวมท้ังเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐได้ (มาตรา 289) ส่งผลให้กฎหมายอื่น ๆ ซึ่งตราขึ้นภายใต้บทบัญญัติ แห่ง
รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติเรื่องการส่งเสริมสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (มาตรา 16-18) ให้รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับความพร้อม ความเหมาะสม และ
ความต้องการภายในท้องถิ่น บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งไม่เคยจัดการศึกษามาก่อนก็ต้องมีบทบาทในการรับผิดชอบจัดหรือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาด้วย 

2.4.3 สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี มีอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 250 ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ี
และอ านาจหน้าท่ีดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพราะแหล่งเรียนรู้
เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้จะเป็นส่ือในการกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 7) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิ งแวดล้อม 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. ฏ)  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
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โรงเรียนติดต่อกันเป็นประจ าทุกปี จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

 
 2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ถิรมนัส ยอดบุญมา (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี

มีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของ
สถานศึกษา ตามกรอบแนวคิด 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) ด้าน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ 3) ด้านรูปแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
4) ด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ 5) ด้านการประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 127 คน และครู จ านวน 327 คน 
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) แล้วท าการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างย่อย (Stratified Random Sampling) ท้ังผู้บริหารสถานศึกษาและครู แบ่งตาม
ขนาดของสถานศึกษา และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแต่ละขนาดสถานศึกษาตามสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test 
(Independent Samples) และ F-test  และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheff’s Method) ก าหนดสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงไปหาต่ า ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร คือ ด้านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของแหล่งเรียนรู้และด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยู่ระดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้าน
รูปแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และด้านการ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ ส่วนความคิดเห็นของครู โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียสูงไปหาต่ า 
คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และด้านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา
ของแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ ด้าน
รูปแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ 2) บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  
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และครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยรวม พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

เบ็ญจมาศ สหะเดช (2552) ได้วิ จัยเรื่อง การบริหารแหล่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
1) สภาพการบริหารแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ในภาพรวม การบริหารแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก มี 3 ด้าน 
คือ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติและด้านการปรับปรุงแก้ไข ส่วนด้านการประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง และการบริหารการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี 3 ด้าน 
คือ ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผล และด้านการปรับปรุงแก้ไข ส่วนด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก 2) ผลการบริหารแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งบริหาร โดยภาพรวมการบริหารแหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยผู้ปฏิบัติต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ มีการบริหารแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนการบริหารการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ผลการบริหารแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดย
ภาพรวมผู้บริหารในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีการบริ หารแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการบริหารแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกับผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดกลาง 
ส่วนการบริหารการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยภาพรวม ผู้บริหารของสถานศึกษาท่ีมีขนาด
แตกต่างกัน มีการบริหารแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
ผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการบริหารแหล่งการเรียน รู้
แตกต่างกับผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดกลาง 

อดิพันธ์ อมาตยคง (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า 1) ผลการจัดการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอื่น ๆ คือ การก าหนดตารางเวลาส าหรับให้นักเรียนใช้
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แหล่งเรียนรู้ เครื่องอานวยความสะดวก และบุคลากร 2) ผลการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม จ าแนกตามสังกัดของสถานศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เมื่อจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวนหนึ่งด้าน คือ การน าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้
ไปใช้ของแต่ละสถานศึกษา 3) แนวทางในการพัฒนา สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ
ตามระเบียบการน านักเรียนไปนอกสถานศึกษา จัดท าการประกันอุบัติเหตุหมู่ให้นักเรียน ศึกษาข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ และจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้เป็นกลุ่มสาระ เพื่อให้สามารถวางแผนการน านักเรียนไป
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนและจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

อุมาวดี ยลวงศ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
ดังกล่าวในปีการศึกษา 2551 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู จ านวน 345 คน 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน เครื่องมือท่ี
ใช้วิจัยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใช้ได้แก่ สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาท่ีมีครบทุกโรงเรียน ได้แก่ ห้องเรียน และสนามกีฬา และท่ีไม่มีในสถานศึกษาเลย คือ 
สวนวรรณคดี แหล่งเรียนรู้ ท่ีพบปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ห้องเรียน และพบปัญหามากท่ีสุด คือ          
สวนวรรณคดีในด้านสภาพปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ท้ังโดยรวมและรายด้านมี
สภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สภาพปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเรียงตามล าดับ
สภาพปัญหา คือ การปรับปรุงแก้ไข ขั้นการด าเนินงาน ขั้นการตรวจสอบ ขั้นการวางแผน 2) เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนกับครูผู้สอน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และอยู่ในระดับปานกลาง 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีส าคัญ คือ จัดสรร
งบประมาณเพื่อท าการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ียังไม่มีและปรับปรุง แก้ไข พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วรจักร  ใจแกล้ว (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด  การวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด จ านวน 291 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตาม
สถานภาพ โดยรวมแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นการตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ 

เบญญาภา อินต๊ะวงค์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนอ าเภอปง จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2     
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนในอ าเภอปง จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน อ าเภอปาง จังหวัดพะเยา 
จ านวน 186 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบส ารวจ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่งเรียนรู้ในอ าเภอปง มีมากท่ีสุด คือ แหล่งเรียนรู้ประเภทมนุษย์สร้างขึ้น 
รองลงมา คือแหล่งเรียนรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น และเหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติมีน้อยท่ีสุด         
2) สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในอ าเภอปง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
พะเยา เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ทุกประเภทเรียงตามล าดับของค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ ประเภทแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประเภทแหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และประเภทแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ 3) ปัญหาการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในอ าเภอปาง จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับน้อย
ทุกประเภท 4) แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ คือ ควรก าหนดแหล่งเรียนรู้ให้อยู่ในหลักสูตรของ
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โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตรวจสอบ ติดตาม พัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ 

สุรเกียรติ  งามเลิศ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 2) เปรียบเทียบบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จ าแนกตามขนาด
และระดับคุณภาพของโรงเรียนและ 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 
1 ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 107 โรงเรียน  จ าแนกออกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 46 โรง 
โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 38 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 23 โรง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเองมีค่า
ความเท่ียง 98 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบด้วยวิธี LSD ผลการวิจัย
ปรากฏว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก      
ทุกด้าน 2) ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีบทบาทในการ
บริหารแหล่งเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ
ระดับดีและโรงเรียนคุณภาพระดับปรับปรุงมีบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน และ   
3) ปัญหาหลักในการบริหารแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรจัดระบบโครงสร้างการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และควรก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน 

ประเสริฐ แทนพลกรัง (2557) ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
มีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  การวิจัย
ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามกรอบแนวคิด 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2) ด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ 3) ด้านการศึกษารูปแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
4) ด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ และ 5) ด้านการประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามความ
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คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงไปหาต่ า คือ ด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษารูปแบบในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ด้านการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ และด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ           
2) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครู พบว่า 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน โดยด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือด้านการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษารูปแบบในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ และด้านการ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้    
(1) ด้านการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนควรจะมีการพัฒนาบุคลากรโดย
การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อน าความรู้มาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (2) ด้าน
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ ควรมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ 
ท้ังในโรงเรียน ชุมชนพร้อมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูล ท าทะเบียนไว้อย่างเป็นระบบ (3) ด้านการศึกษา
รูปแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นไว้ในห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์และห้องพิเศษอื่น ๆ อย่างเพียงพอ (4) ด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
แหล่งเรียนรู้ ควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุนในการใช้ การปรับปรุง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ 
(5) ด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ควรมีการบันทึกและประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ พร้อม
สรุปผลเมื่อส้ินปีการศึกษาเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

อัษราวุฒิ  จันทะแสง (2557) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  การวิจัย
ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน 2 ด้าน คือ 
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ด้านแหล่งเรียนรู้วิชาการ และด้านแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมวิชาการ 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรท้ังสองด้านจ าแนกตาม
ต าแหน่ง และขนาดสถานศึกษา และ 3) เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง   
กลุ่มตัวอย่าง 341 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 123 คน และครูผู้สอน 218 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าการทดสอบค่าเอฟ และ
วิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมรายด้านและ   
รายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 3) การบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยรวมรายด้านและรายข้อ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก 4) การบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร ท่ี
มีต าแหน่งต่างกัน โดยรวมรายด้าน และรายข้อ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน 5) การบริหารแหล่งเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน โดยรวมรายด้าน
และรายข้อ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน 6) บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส าคัญ ได้แก่ ไม่มีการจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้
จัดท าสารสนเทศการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส ารวจแหล่งเรียนรู้ตรงกับความเป็นจริง 
สนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนน้อย มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้น้อย และชุมชนไม่
ค่อยมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ควร
น าผลการประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้มาวางแผนปรับปรุง ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาห้องเรียน 
ควรมีการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ควรใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มท่ี และควรจัด
แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

โชคชัย หรีกประโคน (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวม 462 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 1.7482-7.482 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.9673 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรา สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
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ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก                
2) เปรียบเทียบของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยจ าแนก
ตามสถานภาพต าแหน่ง และขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารและครูในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ ท่ีมี
จ านวนมากท่ีสุด คือ ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอนคล้องกับแหล่งเรียนรู้ ควรมีการ
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใช้ โดยประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการ จัดสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ และด้านการประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ควรมีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ โดยประชาสัมพันธ์ จัดสัปดาห์แหล่งการเรียนรู้ 

ปฐวี  มณีวงศ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพ       
การบริหาร ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเ รียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู ผู้สอน โรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ จ านวน 280 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม แบบส ารวจรายการ และ
ปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่ ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาท่ี
ส าคัญคือ ขาดการประชุมวางโครงการเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรท่ีเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดการนิเทศตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางแห่งอยู่ห่างไกล แนวทางแก้ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คือ ควรจัดท าข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบท าการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนให้รอบด้าน มีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการกับชุมชน เชิญปราชญ์ท้องถิ่นมา
เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน และแต่งต้ังกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

ไพฑูรย์  ศรีดี (2559) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ทาง 
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 การ
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการบริหาร และปัญหากระบวนการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 2) เปรียบเทียบกระบวนการบริหาร และปัญหากระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการใน
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สถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก กับสถานศึกษาขนาดกลางสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 123 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีมีค่าความเช่ือมั่น .75 และ 
.90 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที ผลการวิจัย
พบว่า 1) กระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในสถานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตาม และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข  ใน
ภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และปัญหากระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการในสถานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ติดตาม และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับน้อย ทุก
ด้าน 2) กระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก กับสถานศึกษาขนาด
กลาง โดยรวม และเป็นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และปัญหา
กระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก กับสถานศึกษาขนาดกลาง 
โดยรวม และเป็นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เรณุกา ศรีสวัสด์ิ (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ        
1) ศึกษาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อ่างทอง และ 2) เปรียบเทียบการบริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง 
และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการน า ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ และด้าน
การควบคุม 2) การเปรียบเทียบการบริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน และวุฒิ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนจ าแนกตามต าแหน่ง และประเภท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน 

2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ลีซู–เวน (Lee Shu–Wen, 1997 อ้างถึงใน เรณุกา ศรีสวัสด์ิ, 2560) ได้

ท าการศึกษา เรื่อง การประเมินผลการไปศึกษานอกสถานท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติ
ของนักเรียนท่ีเรียนวิชาชีววิทยา ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหรือ
กลุ่มท่ีไปศึกษานอกสถานท่ีสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเรียนอยู่ในห้องทดลอง แต่จะมีทัศนคติ
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ทางบวกต่อการไปศึกษานอกสถานท่ีมากกว่ากลุ่มท่ีไปศึกษามากกว่ากลุ่มท่ีไปศึกษานอกสถานท่ี ส่วน
กลุ่มท่ีไปศึกษานอกสถานท่ีจะได้รับประสบการณ์ท่ีกว้างขวางเกี่ยวกับธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเป็น
อย่างดี 

มัลลินส Mullins, 1999 อ้างถึงใน ประเสริฐ แทนพลกรัง, 2557) ได้ท าการศึกษา
ผลกระทบท่ีมีต่อครูและนักเรียนจากการไปศึกษานอกสถานท่ี โดยใช้พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ        
ผลการศึกษาพบว่า การไปศึกษานอกสถานท่ีโดยใช้พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ ท าให้ครูและนักเรียนมีชีว
ติใหม่ และเกิดแรงจูงใจ ส าหรับอุปสรรคของการจัดการศึกษานอกสถานท่ี คือ ครูผู้สอนจะปิดกั้น
ตัวเอง เพราะกลัวการพานักเรียนไปนอกสถานท่ี และเข้าเช่ือว่างานวิจัยนี้เป็นแบบอย่างของการจัด
การศึกษานอกสถานท่ี โดยใช้พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติต่อไป 
  คีฟ (Keefe, 2003 อ้างถึงใน ประเสริฐ แทนพลกรัง, 2557) ได้ท าการวิจัยการ
เรียนรู้ วีดีทัศน์ว่า สามารถบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างไร ศูนย์
การเรียนดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด โดยเช่ือมสัญญาณไปยังห้องเรียนทุกห้อง การ
บริหารการเรียนเตรียมประสบการณ์การเรียนผ่านการปฏิบัติการร่วมกันกับผู้เช่ียวชาญอื่น ๆ รวมท้ัง
กลุ่มนักเรียนในพื้นท่ีห่างไกล หรือการเรียนผ่านการปฏิบัติการร่วมกันกับผู้เช่ียวชาญอื่น ๆ รวมท้ัง
กลุ่มนักเรียนในพื้นท่ีห่างไกล หรือการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ภาคสนาม พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ เป็น
ต้น ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวได้สร้างส่ิงแวดล้อมทางการเรียนให้แพร่กระจาย เพิ่มและขยายการเรียนรู้
เกิดขึ้นท่ีโรงเรียน วิธีการในการศึกษาขึ้นอยู่กับ Fourth Generation Evaluation ของ Guba และ 
Lincoln เพื่อพัฒนากรณีศึกษาการบูรณาการของการใช้ศูนย์การเรียนวี ดีทัศน์ในโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีใช้เน้นการใช้เทคโนโลยีการบรรยายส่ิงท่ีเกิดขึ้นในศูนย์การเรียนวีดีทัศน์ในโรงเรียน ซึ่ง
ใช้เวลาสังเกตนานกว่า 2 ปี ได้ถูกก าหนดกรอบในการอ้างอิง ส่ิงท่ีเกี่ยวข้องและประเด็นปัญหาท่ีเป็น
ลักษณะของ Fourth Generation Evaluation ซึ่งขึ้นอยู่กับการสะท้อนความคิดของครูหลังจากท่ีได้
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนผ่านทางวีดีทัศน์และความสัมพันธ์ของการเรียนกับวีดีทัศน์ กับ
การเรียนด้วยเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ๆ   

แบกซ์เตอร์  (Baxter,  2006 อ้างถึงใน เรณุกา ศรีสวัสด์ิ , 2560) ได้วิ จัย
ประสบการณ์ของนักเรียนในนิกายโปแทสแตนท์ท่ีสามารถท างานในระบบออนไลน์ได้ส าเร็จในการเรียน
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับความเช่ือในโรงเรียนสอนศาสนา โดยมีโจทย์คือโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการเรียนรู้จาก
ส่ิงแวดล้อมอย่างไรและก่อให้เกิดประสบการณ์อย่างไร โรงเรียนแอสเบอรี่ย์เป็นโรงเรียนหนึ่งท่ี
โรงเรียนและนักเรียนเป็นสมาชิกของ ExL ซึ่งเรียนเกี่ยวกับเรื่องสมัยใหม่โดยผู้ศึกษาได้ใช้เวลา
สังเกตการณ์ 1 สัปดาห์ และพบว่าส าหรับการรับข้อมูลจากนักเรียนซึ่งได้รับการเชิญชวนให้ตอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนซึ่งตัวแทนของนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองกลุ่มนี้
ได้ให้สัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตและโลกของข้อมูลข่าวสารท าให้ตนรู้สึกดีพิเศษว่านักเรียนคนอื่น 
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จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  จากแนวคิด
ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)  ท่ีก าหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาไว้  4  ด้าน
ได้แก่  ด้านการก าหนดนโยบาย  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  และด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผล 

เจค็อกซ์ (Jaycox, 2001 อ้างถึงใน มินตรา  รัตนโรจน์, 2559, น. 57) ได้ศึกษา
ข้อก าหนดของการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรท่ีก าหนดไว้เป็น
แบบแผน แต่นักเรียนท่ีเรียนระบบโฮมสคูลนี้ก็ต้องจัดให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ของตนเองและการถ่ายทอดประสบการณ์มาจากผู้ต้องการเรียนรู้ปัญหาสังคมในปัจจุบันโดยให้
เหมาะสมกับวัย การให้ความรู้กับผู้เรียนเพื่อท าผู้เรียนรู้ว่าจะด ารงชีวิตในสังคมอย่างไร พร้อมด้วยการ
เรียนรู้ถึงความแตกต่างในการด ารงชีวิตอยู่ในสถานท่ีท่ีแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นของตนเองหรือใน
ระดับประเทศ ซึ่งท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมท้องถิ่นและสังคมภายนอก 
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองท่ีมีแนวคิดว่าการเรียนรู้ในระบบโฮมสคูลนั้นจะท าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนในส่ิงท่ีตนสนใจและมีการเรียนรู้ท้องถิ่นที่อาศัยโดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่
ภายในท้องถิ่น เช่น ฟาร์ม พิพิธิภัณฑ์ ส่ิงแวดล้อม สถานท่ีส าคัญในท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ไม่ได้
ก าหนดไว้ตายตัว สามารถยึดหยุ่นได้ตามความสนใจของผู้เรียน อาจเป็นรูปแบบของการท่องเท่ียว
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น การพบปะระหว่างบุคคล การถ่ายรูป การวาดภาพ เป็นต้น ท่ีท าให้
ผู้เรียนสนใจและเข้าใจได้โดยง่าย 
 
  



37 

 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย      
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดปทุมธานี ท้ังหมดจ านวน 1,167 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 290  คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และ   
มอร์แกน (Krejcie and Moregan, 1970  อ้างใน กันต์ฤทัย คลังพหล, 2561)  ผู้วิจัยน าไปค านวณ
สัดส่วนแล้วใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน จากการเทียบสัดส่วนจากตารางส าเร็จรูปของเครซซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Moregan)  ได้ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม  เท่ากับ  283  คน  ซึ่งในงานวิจัย
ครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  290  คน  จึงเพียงพอต่อการอ้างอิงไปยังจ านวนประชากร   
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน    
1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จ านวน  4  ข้อ ได้แก่  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียน และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตอนท่ี  2  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (Likert Scale) มีเกณฑ์แปลความหมาย  
ดังนี้ 
                   5 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทในระดับมากท่ีสุด  
                   4 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทในระดับมาก 
                   3 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทในระดับปานกลาง 
                   2 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทในระดับน้อย 
                   1 หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทในระดับน้อยที่สุด 
 
3.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

    ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (กันต์ฤทัย คลังพหล , 
2561) ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
2. สร้างแบบสอบถาม 1 ฉบับ ประกอบ 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ จ านวน 4 ข้อ และตอนท่ี 2 ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
43 ข้อ 

 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

จ านวนประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 358 64 

เทศบาล (เมือง/นคร/ต าบล) 720 190 

องค์การบริหารส่วนต าบล 89 36 

รวม 1,167 290 
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3. น าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพ  
     3.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity)    

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิคประเมินผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives 
Congruence: IOC)  ก าหนดเกณฑ์ 0.60 ขึ้นไป พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 มีเกณฑ์ดังนี้ 
   +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับค านิยามศัพท์ 
     0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกับค านิยามศัพท์ 

   -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อความไม่มีความสอดคล้องกับค านิยามศัพท์ 
3.2 ความเช่ือมั่น (Reliabil ity )  

น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้จ านวน 30  คน แล้วหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบัค (Cronbach )  ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.97 

4. น าแบบสอบถามไปจัดท าฉบับสมบูรณ์  เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูโรงเรียนใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี จ านวน 290 คน ได้มาจากประชากร จ านวน 

1,167 คน โดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Moregan, 1970 อ้างถึงใน กันต์ฤทัย 

คลังพหล, 2561) 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน  ดังนี้  
1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ      

วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล              
ผู้วิจัยใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ดังนี้ 
1.วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน ของครู  
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมแล้วน าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย   มีเกณฑ์
การแปลความหมาย ดังนี้ 

4.50 – 5.00  หมายถึง  ผู้บริหารแสดงบทบาทระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง  ผู้บริหารแสดงบทบาทระดับมาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง  ผู้บริหารแสดงบทบาทระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง  ผู้บริหารแสดงบทบาทระดับน้อย 
1.00 – 1.49  หมายถึง  ผู้บริหารแสดงบทบาทระดับน้อยที่สุด 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จ าแนกตาม   วุฒิการศึกษา ใช้การวิเคราะห์
โดยการทดสอบค่าที (t-test for  independent  samples) 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียน 
และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One 
– way Analysis of variance)  โดยใช้การทดสอบ  (F-test)  
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
  3.6.1.1  ค่าเฉล่ีย  (Mean) 
  3.6.1.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  
3.6.2 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.6.2.1 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารแหล่ง

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  เป็น  2 กลุ่ม          
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for  independent  samples) กรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน 

  3.6.2.2 เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  ขนาดของ
โรงเรียน  และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน      
ทางเดียว (One – way Analysis of variance)  โดยใช้การทดสอบ  (F-test)  เมื่อพบความแตกต่าง
ใช้การเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  และความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเท่ากันจะใช้วิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) และทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05   



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  n  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

     แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df  แทน     ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of square) 
 MS  แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of square) 
 t  แทน ค่าท่ีใช้พิจารณา t (t- distribution) 
 F         แทน     ค่าท่ีใช้พิจารณา F (F- distribution) 
 p  แทน     ค่าความน่าจะเป็นท่ีค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบ  
 *       แทน     นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 4 ด้าน ได้แก่      
การก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ในการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจาก
การใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
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ตอนท่ี  3 เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

3.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยการวิเคราะห์ค่าที (t-test for 
independent  samples) 

3.2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ค่าเอฟ     
(F-test) เมื่อพบความแตกต่าง จึงเปรียบเทียบเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s)  

3.3 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบ
ความแตกต่าง จึงเปรียบเทียบเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) 

3.4 เปรียบเทียบตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่าง จึงเปรียบเทียบเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อ โดยวิธีการของ    
เชฟเฟ่ (Scheffe’s) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 
 
ตอนที่  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ตารางที่  4.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน (n) ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา   
          ปริญญาตรี 184 63.4 
          สูงกว่าปริญญาตรี 106 36.6 
                    รวม 290 100.0 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
          ต่ ากว่า 5 ปี 59 20.4 
          5 – 10  ปี 150 51.7 
          ต้ังแต่ 11  ปีข้ึนไป 81 27.9 
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ตารางที่  4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบสอบถาม 

จ านวน (n) ร้อยละ 
                    รวม  290 100.0 
ขนาดของโรงเรียน   
          ขนาดเล็ก   57   19.6 
          ขนาดกลาง  33   11.4 
          ขนาดใหญ่ 200  69.0 
                    รวม 290 100.0 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          องค์การบริหารส่วนจังหวัด 64 22.1 
          เทศบาล 190 65.5 
          องค์การบริหารส่วนต าบล 36 12.4 
                    รวม 290 100.0 

 

จากตาราง ท่ี  4.1 แสดงว่ า  ครู โร ง เรี ยน ในสังกัดอง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น           
จังหวัดปทุมธานี  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.4 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 36.6               
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 20.4 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 -10 ปี 
ร้อยละ 51.7 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.9 โดยปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 19.6 ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 11.4 ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 69.0 และหน่วยงานเป็นประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยละ 22.1 
เป็นประเภทเทศบาล ร้อยละ 65.5 เป็นประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ  12.4 

 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี   
   ผลการวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัดปทุมธานี  ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่        
การก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
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ในการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจาก
การใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

 ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.2 – 4.6 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารแหล่ง เรี ยนรู้ ภายในสถานศึกษา สั งกัดอง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น          
จังหวัดปทุมธานี  ภาพรวมและรายด้าน 

 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานี 
  S.D. ระดับ ล าดับที่ 

1. ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ 
แหล่งเรียนรู้   

4.22 0.29 มาก 2 

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ในการใช้แหล่งเรียนรู้   

4.48 0.32 มาก 1 

3. ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ 

4.18 0.26 มาก 4 

4. ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และ 
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

4.19 0.45 มาก 3 

รวม 4.27 0.19 มาก  
 
จากตารางท่ี  4.2  แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงจากค่าเฉล่ีย
จากด้านท่ีสูงสุดไปด้านท่ีต่ าสุดตามล าดับ ดังนี้  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ดูแล และประเมินผล และด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ 
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ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา   ในการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ปทุมธานี  ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  โดยรวมและ
รายข้อ 

 
ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

การใช้แหล่งเรียนรู้     S.D. ระดับ 
ล าดับ

ท่ี 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน โดยจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม 
4.10 .53 มาก 9 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดนโยบายพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

4.21 .62 มาก 5 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน 

4.17 .60 มาก 7 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการให้มีแผนงานโครงการท่ี
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

4.17 .55 มาก 7 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

4.23 .50 มาก 3 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู ้

4.22 .56 มาก 4 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจงขั้นตอนการ
ด าเนินงานบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้ครูรับทราบ 

4.21 .57 มาก 5 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การวางแผน การใช้แหล่งเรียนรู ้

4.33 .58 มาก 2 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาประชาสัมพันธ์นโยบายและ
แผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและชุมชน
รับทราบ 

4.34 .59 มาก 1 

 รวม 4.22 .30 มาก  
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จากตารางท่ี  4.3  แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี ใน ด้านการก าหนดนโยบาย
และการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสม 

 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา   ในการ             

บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ปทุมธานี  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้  
โดยรวมและรายข้อ 

 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ในการใช้แหล่งเรียนรู้     S.D. ระดับ 
ล าดับ

ท่ี 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ

สร้างความเข้าใจให้ครูเห็นความส าคัญในการใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

4.33 .59 มาก 
 

10 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูให้มีโอกาสศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

4.34 .57 มาก 
 
9 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูสร้างส่ือการเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

4.52 .55 มาก 
 
4 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างโอกาสให้ครูได้เสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ท่ีหน่วยงาน   
ต่าง ๆ จัดขึ้น 

4.56 .54 มาก 
 
3 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ในการใช้แหล่งเรียนรู้     S.D. ระดับ 

ล าดับ
ท่ี 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมครูท าวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

4.52 .55 มาก 
 
4 

6. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้
ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

4.57 .52 มาก 
 
2 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวกในการ
เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาสาธิตหรือให้ความรู้แก่ครู
และนักเรียน 

4.57 .56 มาก 
 
2 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีให้ครูที่
รับผิดชอบในการใช้แหล่งเรียนรู้มีเวลามากพอท่ี  
จะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.50 .58 มาก 
 
5 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดนิทรรศการ
เพื่อสร้างโอกาสให้ครูได้เผยแพร่ผลงานการจัด  
การเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

4.58 .54 มาก 
 
1 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ผลงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
จากแหล่งเรียนรู้ 

4.56 .56 มาก 3 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

4.45 .60 มาก 6 

12. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายครูด าเนินการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

4.42 .59 มาก 7 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ในการใช้แหล่งเรียนรู้     S.D. ระดับ 

ล าดับ
ท่ี 

13. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน 
การสอน 

4.38 .59 มาก 
 
8 

 รวม 4.48 .33 มาก  
 

  จากตารางท่ี  4.4  แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูจัดนิทรรศการเพื่อสร้างโอกาสให้ครูได้เผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้ครูเห็นความส าคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดปทุมธานี ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน
ท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้โดยรวมและรายข้อ 

 
ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ในการน าเสนอผลงานที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้   S.D. ระดับ 
ล าดับ

ท่ี 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาชมเชย ให้ก าลังใจเมื่อครูไ ด้      

น าแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4.31 .64 มาก 
 
1 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน         
จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

4.17 .58 มาก 6 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการน าเสนอผลงานที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้   S.D. ระดับ 

ล าดับ
ท่ี 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นคณะกรรมการใช้แหล่ง เรียนรู้ อย่ าง
เหมาะสม 

4.16 .58 มาก 7 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้ างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

4.14 .60 มาก 8 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

4.13 .66 มาก 9 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ 

4.18 .60 มาก 5 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาให้รางวัลส าหรับครูท่ีมีผลงาน
ดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนจากการจัดการเรียน
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

4.14 .60 มาก 
 
8 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการติดตามและ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

4.17 .65 มาก 6 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าตารางหรือปฏิทินการนิเทศ
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

4.17 .63 มาก 6 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะครูให้เป็นผู้นิเทศ 
ก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4.22 .61 มาก 
 
3 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการจัดท าเครื่องมือส าหรับ
ใช้ในการนิเทศอย่างหลากหลาย 

4.26 .60 มาก 2 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการน าเสนอผลงานที่เกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้   S.D. ระดับ 

ล าดับ
ท่ี 

12. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เทคนิควิธีการนิเทศติดตามการ
ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

4.21 .61 มาก 4 

 รวม 4.19 .27 มาก  
 

       จากตารางท่ี  4.5  แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาชมเชย ให้ก าลังใจเมื่อครูได้น าแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาให้รางวัลส าหรับครูท่ีมี
ผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนจากการจัดการเรียนสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด  
       ปทุมธานี ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้   
       โดยรวมและรายข้อ 
  

ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้   S.D. ระดับ ล าดับที่ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4.18 .64 มาก 5 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้  
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.22 .58 มาก 2 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ใน
การประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4.18 .60 มาก 
 
5 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบกระบวนการท างาน
ของครูเพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

4.19 .64 มาก 
 
4 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส ารวจปัญหาอุปสรรคการใช้
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.18 .65 มาก 5 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขปัญหาและการ
ท างานในการพัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.21 .71 มาก 
 
3 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้ครูสรุปและรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพื่อน าข้อมูล
ไปพัฒนาการเรียนการสอน 

4.16 .64 มาก 
 
6 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินคุณค่าของแหล่งเรียนรู้
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกภาค
เรียนหรือทุกปีการศึกษา 

4.21 .66 มาก 
 
3 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
 

ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้   S.D. ระดับ ล าดับที่ 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

4.26 .67 
 

มาก 
 

 
1 

 รวม 4.20 .45 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.6  แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้ครูสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ตอนที่  3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี      
เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานการศึกษาท่ีก าหนดว่า ครู ท่ีมีวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานขนาดโรงเรียนและประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
แสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกัน มีน าเสนอข้อมูล ปรากฏดังตารางท่ี 4.7 - 4.13 
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ตารางที่  4.7  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี      
โดยการทดสอบค่าทีจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
บทบาทของผู้บริหาร

แหล่งเรียนรู้ 
วุฒิการศึกษา   

N S.D. df t Sig. 

การก าหนดนโยบายและ
วางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู ้

ปริญญาตร ี 4.23 184 .33 288 .677 .499 
สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

4.21 106 .24 
   

การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

ปริญญาตร ี 4.50 184 .33 288 1.503 .134 
สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

4.44 106 .32 

การสนับสนุนให้บุคลากร 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงานท่ีเกิดจาก
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

ปริญญาตร ี 4.23 184 .27 288 3.477* .001 
สูงกว่า 
ปริญญาตร ี

4.12 106 .26 

การนิเทศ ก ากับ ดูแล 
และประเมินผลการใช้ 
แหล่งเรียนรู้ 

ปริญญาตร ี 4.23 184 .45 288 1.703 .090 

รวม ปริญญาตร ี 4.30 184 .19 288 3.096* .002 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
จังหวัดปทุมธานี ท่ีจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
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และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 ด้าน 
ได้แก่ การสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 
ตารางที่  4.8  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  
โดยการทดสอบค่าเอฟ จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

บทบาทของ
ผู้บริหารแหล่ง

เรียนรู้ 
ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

การก าหนด
นโยบายและวาง
แผนการใช้แหล่ง
เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม .920 2 .460 5.335* .005 
ภายในกลุ่ม 24.746 287 .086   

รวม 25.666 289 Levene Stat=7.345*, Sig.=.001 

การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ในการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 4.535 2 2.268 24.743* .000 
ภายในกลุ่ม 26.304 287 .092   

รวม 30.840 289 Levene Stat=2.083 , Sig.=.126 

การสนับสนุนให้
บุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงานท่ี 
เกิดจากการใช้แหล่ง
เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม .429 2 .214 3.031 .050 
ภายในกลุ่ม 20.305 287 .071   

รวม 20.733 289 Levene Stat=.223 , Sig.=.801 
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ตารางที่  4.8  (ต่อ)    

 

บทบาทของ
ผู้บริหารแหล่ง

เรียนรู้ 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

การนิเทศ ก ากับ 
ดูแลและประเมินผล 
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 1.614 2 .807 4.091* .018 
ภายในกลุ่ม 56.614 287 .197   

รวม 58.228 289 Levene Stat=.375 , Sig.=.688 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .848 2 .424 12.137* .000 
ภายในกลุ่ม 10.029 287 .035   

รวม 10.877 289 Levene Stat=.196 , Sig.=.822 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
            จากตารางท่ี 4.8 แสดงว่า ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
จังหวัดปทุมธานี  ท่ีจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกัน  3 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนด
นโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และการนิเทศ ก ากับ ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และไม่แตกต่างกันจ านวน 1 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้  
ส าหรับด้านท่ีมีความแตกต่างกัน น าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ต่อไปด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s)  ถ้าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มไม่เท่ากันจะใช้วิธีการของเกมส์โฮเวล (Games-howell)  
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ตารางที่  4.9  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

บทบาทของผู้บริหารแหล่งเรียนรู้ 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ต่ ากว่า 5 ป ี 5 - 10  ปี 
ต้ังแต่ 11 ปี 

ขึ้นไป 
การก าหนดนโยบายและวางแผน 

การใช้แหล่งเรียนรู้   
  4.11 4.26 4.23 

 ต่ ากว่า 5 ปี 4.11 - - - 
 5 - 10  ปี 4.26 .14701* - - 
 ต้ังแต่ 11 ปี ขึ้นไป 4.23 .11471* -.03229 - 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้

มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
  4.24 4.59 4.52 

 ต่ ากว่า 5 ปี 4.24 -   
 5 - 10  ปี 4.59 .32117* - - 
 ต้ังแต่ 11 ปี ขึ้นไป 4.52 .28408* - .03709 - 
การนิเทศ ก ากับ ดูแล และประเมินผล

การใช้แหล่งเรียนรู้ 
  4.21 4.26 4.08 

 ต่ ากว่า 5 ปี 4.21 - - - 
 5 - 10  ปี 4.26 .04652* - - 
 ต้ังแต่ 11 ปี ขึ้นไป 4.08 - .12811 -.1746* - 

ภาพรวม 
  3.98 4.21 4.35 

 ต่ ากว่า 5 ปี 3.98 - - - 
 5 - 10  ปี 4.21 .13081* - - 
 ต้ังแต่ 11 ปี ขึ้นไป 4.35 .04785* -.08296* - 
 
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมี
ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จ านวน 2 คู่ โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ต้ังแต่ 11 ปี ขึ้นไป มีความเห็นแตกต่างจากครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี และครูท่ี
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 - 10  ปี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การก าหนดนโยบาย
และวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  และด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่ง
เรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จ านวน 2 คู่ เหมือนกัน โดยครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี มีความเห็นแตกต่างกับครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 - 10 ปีและ
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 11ปี ขึ้นไป และด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 จ านวน 2 คู่ โดยครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  5 - 10 ปี  มีความเห็นแตกต่างจากครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป  
 

ตารางที่  4.10  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ 
บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
จังหวัดปทุมธานี โดยการทดสอบค่าเอฟ  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
บทบาทของผู้บริหาร

แหล่งเรียนรู้ 
ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

การก าหนดนโยบายและ
วางแผนการ ใช้แหล่ง
เรียนรู้   

ระหว่างกลุ่ม .799 2 .399 4.608* .011 
ภายในกลุ่ม 24.868 287 .087   

รวม 25.666 289 Levene Stat=6.611*, 
Sig.=.002 

ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ในการใช้แหล่ง
เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม 2.659 2 1.330 13.541* .000 
ภายในกลุ่ม 28.181 287 .098   

รวม 30.840 289 Levene Stat=9.541* , 
Sig.=.000 
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ตารางที่  4.10  (ต่อ) 
 

บทบาทของผู้บริหาร
แหล่งเรียนรู้ 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

การสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงานท่ี 
เกิดจากการใช้แหล่งฯ 

ระหว่างกลุ่ม .031 2 .016 .216 .806 
ภายในกลุ่ม 20.702 287 .072   

รวม 20.733 289 Levene Stat=.203 , 
Sig.=.816 

การนิเทศ ก ากับ ดูแล 
และประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .138 2 .069 .342 .711 
ภายในกลุ่ม 58.089 287 .202   

รวม 58.228 289 Levene Stat=.2.831 , 
Sig.=.688 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม .548 2 .274 7.618 .061 
ภายในกลุ่ม 10.329 287 .036   

รวม 10.877 289 Levene Stat=3.703*, 
Sig.=.026 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   

จากตารางท่ี 4.10 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บิหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
จังหวัดปทุมธานี ท่ีจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 
0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  แตกต่างกัน  2 ด้าน ได้แก่ การก าหนดนโยบายและวาง
แผนการใช้แหล่งเรียนรู้  และด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ และ
ไม่แตกต่างกันจ านวน  2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ และการนิเทศ ก ากับ ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
 ส าหรับด้านท่ีมีความแตกต่างกัน น าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ต่อไปด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s)  ถ้าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มไม่เท่ากันจะใช้วิธีการของเกมส์โฮเวล (Games-
howell)       
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ตารางที่  4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

บทบาทของผู้บริหารแหล่งเรียนรู้ 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
การก าหนดนโยบายและวางแผนการ

ใช้แหล่งเรียนรู้   
  4.15 4.13 4.26 

 ขนาดเล็ก 4.15 - - - 
 ขนาดกลาง 4.13 - .01878 - - 
 ขนาดใหญ่ 4.26 .10601* 12480* - 
 ขนาดเล็ก 4.38 - - - 
 ขนาดกลาง 4.29 - .09618 - - 
 ขนาดใหญ่ 4.54 .16405* .26023 - 

ภาพรวม   4.22 4.17 4.29 
 ขนาดเล็ก 4.22 - - - 
 ขนาดกลาง 4.17 - .045672 - - 
 ขนาดใหญ่ 4.29 .07141 .12078* - 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ความคิดเห็นของ
ครูท่ีมีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จ านวน    1 คู่  โดยครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทใน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สูงกว่าครูทีอ่ยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและครูท่ีอยู่ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จ านวน 2 คู่  โดยครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีบทบาทใน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สูงกว่าครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและครูท่ีอยู่ในโรงเรียน
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ขนาดเล็ก  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จ านวน 1 คู่ โดยครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สูงกว่าครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 

 
ตารางที่  4.12  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ

บริหารแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น        
จังหวัดปทุมธานี โดยการทดสอบค่าเอฟ  จ าแนกตามประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 
บทบาทของผู้บริหาร

แหล่งเรียนรู้ 
 

ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การก าหนดนโยบายและ
วางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้   

ระหว่างกลุ่ม .511 2 .256 2.915 .056 
ภายในกลุ่ม 25.155 287 .088   

รวม 25.666 289 Levene Stat=11.298*, 
Sig.= .000 

การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .197 2 .098 .921 .399 
ภายในกลุ่ม 30.643 287 .107   

รวม 30.840 289 Levene Stat=13.442*, 
Sig.= .000 

การสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงานท่ีเกิดจาก
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .331 2 .166 2.329 .099 
ภายในกลุ่ม 20.402 287 .071   

รวม 20.733 289 Levene Stat=.833, 
Sig.= .436 

การนิเทศ ก ากับ ดูแล 
และประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 1.486 2 .743 3.758* .024 
ภายในกลุ่ม 56.741 287 .198   

รวม 58.228 289 Levene Stat=1.828 , 
Sig.=.163 



 

 
 

61 

ตารางที่  4.12  (ต่อ) 
 

บทบาทของผู้บริหาร
แหล่งเรียนรู้ 

 

ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม .245 2 .123 3.308* .038 
ภายในกลุ่ม 10.632 287 .037   

รวม 10.877 289 Levene Stat=2.225 ,  
Sig.= .110 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

     จากตารางท่ี 4.12 แสดงว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี ท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีประเภทต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหารแสดงบทบาทต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน  1 ด้าน 
ได้แก่ การนิเทศ ก ากับ ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  และเนื่องจากความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่มไม่เท่ากัน  จะใช้วิธีการของเกมส์โฮเวล   (Games howell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

62 

ตารางที่  4.13  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาท                   
ของผู้บริหารสถานศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้                       
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี              
จ าแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด

ปทุมธาน ี

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์การ

บริหารส่วน
จังหวัด 

เทศบาล 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

การนิเทศ ก ากับ ดูแล และประเมินผล
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

  4.33 4.16 4.15 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.33 - - - 
 เทศบาล 4.16 -.17019* - - 
 องค์การบริหารส่วนต าบล 4.15 -.18345 -.01326 - 
 ภาพรวม  4.32 4.26 4.23 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.32 - - - 
 เทศบาล 4.26 -.06284* - - 
 องค์การบริหารส่วนต าบล 4.23 -.08915 -.02630 - 

 
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.13 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ความคิดเห็น
ของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ท่ีจ าแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จ านวน 1 คู่ โดยครูท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ต่ ากว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
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 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการนิเทศ ก ากับ ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05  จ านวน 1 คู่ โดยครูท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาค่าเฉล่ียท่ีต่ ากว่าครูที่ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 



บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี และ  
เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแสดง
บทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
ปทุมธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาแสดง
บทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
ปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉล่ียจากด้านท่ีสูงสุดไปด้านท่ีต่ าสุดตามล าดับ 
ดังนี้  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ ด้านการก าหนดนโยบาย 
และการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

5.1.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน  และประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  

5.1.2.1 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแสดงบทบาท
ในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสูงกว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

5.1.2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   โดยครู
ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 11 ปี ขึ้นไป    มีความเห็นแตกต่างจากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 - 10  ปี 

5.1.2.3 ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   โดยครู 
ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง  

5.1.2.4 ครูท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่าง  
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยครูที่ปฏิบัติงานประเภทเทศบาลมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ต่ ากว่าครูท่ีปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  จ านวน 1 คู่ โดยครูท่ีปฏิบัติงาน
ประเภทเทศบาลมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาค่าเฉล่ียท่ีต่ ากว่าครูที่ปฏิบัติงานประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา      
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทในการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี     
ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
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ปฐมวัยในแต่ละระดับ และสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การ
กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ         
ซึ่งบริหารแหล่งเรียนรู้ให้ได้คุณภาพนับเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารท่ีผู้บริหารจะน าเอาเทคนิค        
วิธี และกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน   
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงท าให้ผลการวิจัยบ่งช้ีว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัดปทุมธานี   มีบทบาทในการบริหารแหล่ง
เรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

สอดคล้องกับศรินยา จันทสุทธิบวร (2542) ผลการวิจัยท่ีพบว่า บทบาทเป็นการกระท า 
การปฏิบัติตามกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการก าหนดการแสดงออกทางพฤติกรรม หนึ่งบุคคล
อาจมีหลายบทบาทขึ้นกับสถานการณ์และสถานภาพบุคคลท่ีเป็นอยู่ในการแสดงพฤติกรรมได้
เหมาะสม และสอดคล้องสนธยา พลศรี (2545) ท่ีให้ความหมายว่า บทบาท (Role) หมายถึง หน้าท่ี
ของบุคคลตามสถานภาพหรือต าแหน่งฐานะท่ีตนด ารงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมท่ี
ท าให้คนท่ีอยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  ได้ดี และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
ปทุมธานี อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถิรมนัส ยอดบุญมา (2551) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย  ประเสริฐ   
แทนพลกรัง (2557) ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ท่ีมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการศึกษา     
หาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนควรจะมีการพัฒนาบุคลากรโดยการประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อน าความรู้มาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
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2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียน และประเภทขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

1. ครู ท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เรณุกา  ศรีสวัสด์ิ (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าแตกต่างกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้  และก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และไม่แตกต่างกันจ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูมีความ
คิดเห็นวา ผลการปฏิบัติงานท่ีประสบผลส าเร็จในการก าหนดแหล่งเรียนรู้ที่จะมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณค่าในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของเรณุกา ศรีสวัสด์ิ (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง 
จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน และวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  

3. ครูท่ีปฏิบัติงานขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูมีความคิดเห็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
มีความพร้อมท้ังในด้านงบประมาณและบุคลากรส าหรับใช้ในการจัดแหล่งเรียนรู้ไ ด้มากกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก อีกท้ังสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการ
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ปฏิบัติงานยอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้อง อดิพันธ์ อมาตยคง (2552) ได้ท า
การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามท่ีมีขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อุมาวดี ยลวงศ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สภาพ
ปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรจักร  ใจแกล้ว (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
ผลการวิ จัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด ท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นการตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรเกียรติ  งามเลิศ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4. ครูท่ีมีปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็น ไปตามทฤษฎีของมาสโลว์ 
(Maslow  อ้างถึงใน วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2549) ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์เราทุกคนต่างพยายามด้ินรน
เพื่อต่อสู้สู่จุดมุ่งหมายของตนเอง แต่เนื่องจากการท่ีมนุษย์มีความแตกต่างกัน ฉะนั้น การท่ีจะได้รับ
การตอบสนองถึงขั้นไหนย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคล และอาจเป็นเพราะอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดตามกฎหมายแตกต่างกัน จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ท่ีมีประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับอัจฉรา วงษ์เอก (2548) ได้กล่าวว่า นับต้ังแต่ พ.ศ. 2523  
ซึ่งรัฐบาลได้โอนโรงเรียนประชาบาล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
คงเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 3 รูปแบบท่ีจัดการศึกษา คือ เทศบาล เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 3 ประเภทรับผิดชอบการบริหารจัดการ
การศึกษาภายในพื้นท่ี การจัดต้ัง ยุบ เลิก และขยายโรงเรียน รวมถึงการจัดงบประมาณการตรวจ
กิจการโรงเรียน และการบริหารงานบุคคลจนกระท่ัง พ.ศ.  2540 ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษา 
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อบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น รวมท้ังเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐได้ (มาตรา 289) ส่งผลให้กฎหมายอื่น ๆ ซึ่งตราขึ้นภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติเรื่องการส่งเสริมสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2542 บัญญัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (มาตรา 16-18) ให้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 มาตรา 41 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับความพร้อม 
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งไม่เคยจัดการศึกษามาก่อนก็ต้องมีบทบาทในการรับผิดชอบ
จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วย จึงอาจเป็นผลให้เกิดความแตกต่างกัน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดปทุมธานีแสดงบทบาทต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ด้านการสนับสนุนให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ ด้วยค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด 
ดังนั้น ผู้บริหารระดับนโยบาย ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ควรจัดโครงการและให้ความร่วมมือด้านการจัดการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษากับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านการก าหนดนโยบายและการวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในข้อผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม       
มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด  ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนดโครงการการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมแล้วแต่งต้ังผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยก าหนด
งบประมาณให้เพียงพอ   ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ในข้อผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ครูเห็นความส าคัญในการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด  ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับ
เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  จัดให้เข้ารับการอบรมสัมมนาท่ีหน่วยงานอื่นจัดขึ้น  ด้านการ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้
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ภายในสถานศึกษา ในข้อผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ด าเนินงานตาม
โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้
รอบคอบโดยมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  ด้านการ
นิเทศ ก ากับ  ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ในข้อผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้
ครูสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน     
มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้การด าเนินงานตามโครงการการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธี  
ท่ีหลากหลาย มีการก าหนดวิธีการ และเครื่องมือนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ดูแล และประเมินผลเพื่อ
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
   3. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงบทบาทในการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า ครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา สูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและครูท่ีอยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นผู้บริหารระดับนโยบาย ควรส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อม พร้อมอ านวยความสะดวกในการใช้แหล่งเรียนรู้ และผู้บริหารสถานศึกษา
แสดงบทบาทในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
ปทุมธานี จ าแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลแสดงบทบาทด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้มี
ค่าเฉล่ียน้อยกว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้นผู้บริหารระดับ
นโยบายควรจัดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ และผู้บริหารควรจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการให้มีหน้าท่ีติ
ตามอย่างชัดเจนโดยมีปฏิทินให้ก ากับติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและจัดโครงการแสดงผลงานหรือประกวด
ผลสัมฤทธิ์แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ควรวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสนับสนุนให้บุคลากร   

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
2. จากผลการวิจัยพบว่า ควรศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการสนับสนุนให้

บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
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3. จากผลการวิจัยพบว่า ควรวิจัยเชิงลึกคุณภาพเรื่องการสนับสนุนให้บุคลากร   
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
        4. ควรวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ก  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดปทุมธาน ี
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มี 3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี  2  ข้อค าถามในประเด็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษารวม 43 ข้อ 
  ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงจะได้รับความร่วมมือด้วยดี  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงใน
ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยนี้และข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาต่อไป 
 
 
 

ชุติมาพร  เชาวน์ไว 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ค าช้ีแจง     โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   หรือเติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 
  1.  เพศ 

  1.1  ชาย    1.2  หญิง  
2.  อายุ 

 2.1  น้อยกว่า 30 ปี    2.2  ระหว่าง 31 - 40 ปี  
 2.3  มากกว่า 40ปี ขึ้นไป 

3.  วุฒิการศึกษา 
  3.1 ปริญญาตรี   3.2  สูงกว่าปริญญาตรี  
4.  ประสบการณ์ในการท างาน 

 4.1  1 – 5  ปี   4.2  5 - 10  ปี 
 4.3  ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 

5.  ขนาดโรงเรียนของท่าน   
 5.1  ขนาดเล็ก   5.2 ขนาดกลาง   
 5.3  ขนาดใหญ่ 

 6.  ประเภทของหน่วยงาน 
   6.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
   6.2  เทศบาล   
   6.3  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



 

 
 
 
ค าชี้แจง     แบบสอบถามนี้มีระดับการปฏิบัติเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน  ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย  ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและด้านการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ดูแลและการประเมินผล  ขอให้ท่านท า
เครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน  มีเกณฑ์การประเมินดังนี้  ดังนี้ 
 5   หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 4   หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
    3   หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 

 2   หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย 
 1   หมายถึง ผู้บริหารแสดงบทบาทการบริหารแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.ด้านการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม 

     

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดนโยบายพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

     

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน 

     

1.4 บริหารสถานศึกษาด าเนินการให้มีแผนงาน
โครงการท่ีส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

     

1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 

     

ตอนที่  2   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
              สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 
 



 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.6 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

     

1.7 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมช้ีแจงขั้นตอน
การด าเนินงานบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้ครู
รับทราบ 

     

1.8 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศในการวางแผน การใช้แหล่งเรียนรู้ 

     

1.9 ผู้บริหารสถานศึกษาประชาสัมพันธ์นโยบาย
และแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง
และชุมชนรับทราบ 

     

2.   ด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุม อบรม 
สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ครูเห็น
ความส าคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

     

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูให้มีโอกาส
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

     

2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูสร้างส่ือการ
เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

     

2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างโอกาสให้ครูได้
เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 

     

2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมครูท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจาก
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

     

  



 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

2.6 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

     

2.7 ผู้บริหารสถานศึกษาอ านวยความสะดวกใน
การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาสาธิตหรือให้ความรู้
แก่ครูและนักเรียน 

     

2.8 ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีให้ครูที่
รับผิดชอบในการใช้แหล่งเรียนรู้มีเวลามาก
พอท่ีจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2.9 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัด
นิทรรศการเพื่อสร้างโอกาสให้ครูได้เผยแพร่
ผลงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

     

2.10 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
จากแหล่งเรียนรู้ 

     

2.11 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

     

2.12 ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายครู
ด าเนินการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

     

2.13 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

     

 
 
 



 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3.  ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานที่เกิดจาก 
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาได้ชมเชย ให้ก าลังใจเมื่อ
ครูได้น าแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

     

3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 

     

3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

     

3.5 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

3.6 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ผลงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจาก
แหล่งเรียนรู้ 

     

3.7 ผู้บริหารสถานศึกษาให้รางวัลส าหรับครูที่มี
ผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนจากการ
จัดการเรียนสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 

     

3.8 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ
ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

     

 
 



 

 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3.9 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าตารางหรือปฏิทิน
การนิเทศการใช้แหล่งเรียนรู้ 

     

3.10 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะครูให้เป็นผู้
นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

3.11 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการจัดท า
เครื่องมือส าหรับใช้ในการนิเทศอย่างหลากหลาย 

     

3.12 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เทคนิควิธีการนิเทศ
ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

     

4.  ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

     

4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

     

4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดตัวบ่งช้ี และ
เกณฑ์ในการประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบกระบวนการ
ท างานของครูเพื่อให้เกิดการพัฒนาและใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

     

4.5 ผู้บริหารสถานศึกษาส ารวจปัญหาอุปสรรค
การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

     

4.6 ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขปัญหา
และการท างานในการพัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอน 

     

 



 

 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

4.7 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้ครูสรุปและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพื่อ
น าข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน 

     

4.8 ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินคุณค่าของ
แหล่งเรียนรู้ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
ประจ าทุกภาคเรียนหรือทุกปีการศึกษา 

     

4.9 ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม 
  ตารางแสดงความเห็นของผู้เช่ียวชาญกับความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

รวม ค่า IOC 
ผล

ประเมิน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
3 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
7 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
8 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
9 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
10 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
11 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
13 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
16 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
17 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
18 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
19 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
20 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
21 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้  
22 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
23 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
24 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
25 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้  



 

  ตารางแสดงความเห็นของผู้เช่ียวชาญกับความสอดคล้องของแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อท่ี 
คะแนนความเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

รวม ค่า IOC 
ผล

ประเมิน 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
26 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
27 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
28 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้  
29 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
30 1 0 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
31 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
32 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
33 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
34 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
35 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
36 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
37 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
38 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
39 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้  
40 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้  
41 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  
42 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้  
43 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้  

 
 
 
  
 
 
 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ช่ือ –นามสกุล นางชุติมาพร  เชาวน์ไว 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 22  กันยายน  2517 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 23/291  หมู่ท่ี  1  ต าบลท้ายเกาะ  อ าเภอสามโคก          

จังหวัดปทุมธานี 12160 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2540 
 
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2554 

 
โรงเรียนวัดป่างิ้ว   
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดป่างิ้ว 
ท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนวัดป่างิ้ว  หมู่ท่ี  2  ต าบลบ้านงิ้ว  อ าเภอสามโคก  

จังหวัดปทุมธานี   12160 
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