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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) ศึ กษาบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้วเขต 1 (2) เปรี ยบเที ยบบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จําแนกตามขนาดและระดับคุ ณภาพของโรงเรี ยน และ (3) ศึ กษาปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ
บทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 ในปี การศึกษา 2557 จํานวน 107 โรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจํานวน 107 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิ จัย สร้ างขึ้ น เอง มี ค่ าความเที่ ย ง .98 สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิ จัย ได้แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
(2) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดใหญ่ โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดเล็ก มี บทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนคุณภาพระดับดีและโรงเรี ยนคุณภาพระดับ
ปรั บ ปรุ งมี บทบาทในการบริ หารแหล่ งเรี ยนรู ้ ไม่ แตกต่ างกัน และ (3) ปั ญ หาในการบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู ้ ได้แ ก่
การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ส่ วนข้อเสนอแนะ
ได้แก่ ควรจัดระบบโครงสร้างการบริ หารจัดการแหล่ง เรี ยนรู ้และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชดั เจน
คําสํ าคัญ บทบาทการบริ หาร แหล่งเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประถมศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were (1) to study roles on learning resource administration of school
administrators under the Office of Sa Kaeo Primary Education Service Area 1; (2) to compare roles on learning
resource administration of school administrators under the Office of Sa Kaeo Primary Education Service Area 1
classified by size and quality of schools; and (3) to study problems and recommendations concerning roles on
learning resource administration of school administrators under the Office of Sa Kaeo Primary Education
Service Area 1.
The research sample totaling 107 schools under the Office of Sa Kaeo Primary Educational Service
Area 1 in the 2014 academic year consisted of 46 small schools, 38 medium schools and 23 large schools
obtained by simple random sampling. The employed research instrument was a rating scale questionnaire,
developed by the researcher, with .98 reliability coefficient. Statistics for data analysis were the frequency,
percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance, t-test, and LSD pairwise comparison
method.
Research findings were as follows: (1) the school administrators had overall roles on learning resource
administration at the high level in all aspects; (2) school administrators of large, medium size and small schools
differed significantly in their levels of performing roles in learning resource administration at the .05 level;
while administrators of schools with quality at the good level and those of school with quality at the needed
improvement level did not significantly differed in their levels of performing roles on learning resource
administration; and (3) the main problem on learning resource administration was the inefficiency of learning
resource administration for management of instructional activities; while the recommendations for learning
resource administration were the following: the structure of learning resource administration system should be
reorganized, and the roles and responsibilities of the personnel should be defined clearly.
Keywords: Roles, Learning resource administration, School administrators, Primary education
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แหล่งเรี ยนรู ้จดั ว่ามีความสําคัญยิ่งต่อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 25 ได้กาํ หนดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ไว้วา่ “รัฐต้อง
ส่ งเสริ มการดําเนิ นงาน และจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตทุ กรู ปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชนพิ พิ ธภัณ ฑ์
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรี ยนรู ้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ”
ดังนั้นในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐจึงให้ความสําคัญต่อการศึกษาเรี ยนรู ้
จากแหล่งเรี ยนรู ้ โดยมี ความคาดหวังว่าจะช่ วยพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และ
แสวงหาความรู ้ อ ย่างต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิต มี ค วามสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิ ด วิเคราะห์ แก้ปั ญ หา ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั คํานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวม มีศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม
โดยการพัฒนาครู ให้เป็ นผูเ้ อื้ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ อีกทั้งให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพและ
มี การร่ วมมื อในการพัฒ นาแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ จัดให้มีระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลมุ่งเน้นการ
กระจายอํานาจสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตลอดจนให้ทุกภาคส่ วนในสังคม
มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2554, น. 3)
กระทรวงศึ กษาธิ การซึ่ งมี หน้าที่ ส่ งเสริ ม กํากับดูแลการศึ กษาของชาติ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติ ได้ดาํ เนิ นงานปฏิ รูปการศึ กษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้มีโอกาสในการเรี ยนรู ้ ควบคู่
คุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ เพื่อความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ อีกทั้งกําหนดให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดสมรรถนะที่ สําคัญได้แก่ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ท ักษะชี วิ ต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน, 2552, น.3) ซึ่ งในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนจึงจําเป็ นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจาก
การเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยนเปลี่ยนจากครู มาเป็ นการศึ กษาค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยู่ท้ งั ภายในโรงเรี ยนและ
ภายในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของผูเ้ รี ยนทั้ง ด้านความรู ้ ทัศนคติ ค่านิยม และมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตอย่างยัง่ ยืน
โรงเรี ยนจัดเป็ นสถานศึ กษาตามความที่ บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และยึดหลักว่า
ผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒ นาตนเองได้ ดังนั้นโรงเรี ยนจึ งต้องจัดสภาวะแวดล้อม บรรยากาศ
รวมทั้งแหล่งเรี ยนรู ้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อความสามารถของแต่ละบุคคลให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติ ที่ ส อดคล้อ งกับ ความถนัด และความสนใจเหมาะสมแก่ วยั และศักยภาพของผูเ้ รี ยน (สํานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2552, น. 7-8) ซึ่ งในการบริ หารจัดการเพื่ อสร้างโรงเรี ยนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนจึ งมีบทบาทโดยตรง ในการกําหนดนโยบาย กําหนดวิสัยทัศน์ กําหนดโครงสร้างการ บริ หารงานที่ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดสร้าง จัดหา และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน, 2550, น. 5) เพื่อให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยน โดยการจัดเนื้ อหาสาระ และกิจกรรม
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ต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน ดังนั้นถ้าโรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ที่ดี
ย่อมส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงและเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
สํานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก้วเขต 1 มี ภ ารกิ จหลัก ในการจัด ทํานโยบาย และ
แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และ
ความต้องการของท้องถิ่ น โดยจัดการศึ กษาเพื่ อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณ ภาพตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พื้ น ฐาน ซึ่ งสํานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสระแก้วเขต 1 มี โ รงเรี ย นในสั งกัด ทั้งหมด 147 แห่ ง
ประกอบด้วยโรงเรี ยนขนาดเล็ก 63 แห่ ง โรงเรี ยนขนาดกลาง 52 แห่ ง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 32 แห่ ง มีการจัด
การศึกษาใน 3 ระดับ แบ่งออกเป็ นการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
การจัดการศึ กษาในระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น จากการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ของนักเรี ยนในระดับชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 และระดับชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 พบว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ ยของนักเรี ย นมี ค่ าเฉลี่ ยตํ่ากว่า
ระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึ่ งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึ กษาของจังหวัดสระแก้วพบว่า
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ในจังหวัดสระแก้ว ขาดสื่ อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน ครู ผสู ้ อนยังไม่ได้ประยุกต์ใช้
สื่ อการสอนอย่างเหมาะสม และโรงเรี ยนไม่ได้ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน ส่ งผลทําให้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนตํ่ากว่าระดับชาติ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1,
2553, น. 78) การที่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับตํ่า อาจมีสาเหตุมาจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขาดการ
กํากับ และติ ดตามการจัดการเรี ยนการสอนของครู หรื ออาจเป็ นเพราะกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนใน
จังหวัดสระแก้วยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิ รูปการศึ กษาในทศวรรษที่ สองที่ ให้มีการพัฒนาโรงเรี ยนเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้วเขต 1 เพื่ อนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
บริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้วเขต 1 ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบบทบาทในการบริ หารแหล่ งเรี ยนรู ้ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด สํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จําแนกตามขนาดและระดับคุณภาพของโรงเรี ยน
3. เพื่ อศึ กษาปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ บทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
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สมมติฐานการวิจยั
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้วเขต 1 ที่ มีขนาดและระดับ
คุณภาพของโรงเรี ยนต่างกันมีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดการวิจยั
ผูว้ ิ จัยได้นําแนวคิ ดของสมาคมผูบ้ ริ ห ารการศึ กษาของสหรั ฐอเมริ กา (American Association of School
Administrators, 1955, p. 17) แนวคิ ดของคู นทซ์ และโอ ดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell, 1972, pp. 47-49) และ
แนวคิ ดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2554, น. 41-65) ร่ วมกับแนวคิ ดเกี่ ยวกับแหล่ งเรี ยนรู ้ นํามาบู รณาการเป็ นกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ 5 ประการ ได้แก่ บทบาทด้านการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
บทบาทด้านการสนับสนุนทรัพยากรในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ บทบาทด้านการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ บทบาท
ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และบทบาทด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ดังภาพที่ 1
ลักษณะของโรงเรียน
1.ขนาดของโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่
2.ระดับคุณภาพของโรงเรียน
- โรงเรี ยนที่มีคุณภาพระดับดี
- โรงเรี ยนที่มีคุณภาพระดับปรับปรุ ง

บทบาทในการบริหารแหล่ งเรียนรู้
1. ด้านการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
2. ด้านการสนับสนุนทรัพยากรในการ
บริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
3. ด้านการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
4. ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้
5. ด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
ในปี การศึกษา 2557 จํานวน 147 โรงเรี ยน จําแนกออกเป็ น โรงเรี ยนขนาดเล็กจํานวน 63 โรง โรงเรี ยนขนาดกลางจํานวน
52 โรง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จาํ นวน 32 โรง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเคร็ จซี่ และมอร์ แกน
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610 อ้างถึ งใน สิ ท ธิ์ ธี รสรณ์ , 2552, น. 283) ได้โรงเรี ยนที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง
จํานวน 107 โรงเรี ยน เที ยบตามสัดส่ วน ได้โรงเรี ยนขนาดเล็กจํานวน 46 โรง โรงเรี ยนขนาดกลางจํานวน 38 โรง
และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จ ํา นวน 23 โรง และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ม าโดยวิ ธี ก ารสุ่ มอย่ า งง่ า ส่ วนผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล
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คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหรื อผูท้ ี่รักษาราชการแทนในตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1โรงเรี ยนละ1 คน
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ ซึ่ งผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ นให้ค รอบคลุมบทบาทในการบริ หารแหล่ งเรี ย นรู ้ ข องผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในด้าน การ
วางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ การสนับสนุนทรัพยากรในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
การนิเทศ กํากับ ติดตาม การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
3. การสร้ างและการหาคุ ณ ภาพของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างและหาคุ ณภาพของเครื่ องมื อ โดย
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
2) กําหนดโครงสร้างและข้อคําถามในแบบสอบถาม แต่ละตอนให้ครอบคลุมบทบาทในการบริ หารแหล่ง
เรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ
4) นําแบบสอบถามไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 คน ตรวจพิจารณาความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
ของคําถามแต่ละข้อโดยใช้แบบประเมินค่าดรรชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
ผลปรากฏว่าแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00
5) ปรับปรุ งแบบสอบถามร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ก่อนนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
out) กับโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30
โรงเรี ยน แล้ว นํามาวิเคราะห์ ห าค่ าความเที่ ยง (Reliability) โดยการวิ เคราะห์ ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Alpha –
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990, p. 61) ปรากฏว่าแบบสอบถามทั้งฉบับมี ค่าความเที่ ยง
เท่ากับ .98
6) ปรับปรุ งและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ดําเนินการด้วยตนเอง โดยดําเนินการเป็ นขั้นตอนดังนี้
1) ขอหนังสื อจากสาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชถึงผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) นําส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อของผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 ไปถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างพร้อมนัดหมาย วัน เวลา ในการขอรับแบบสอบถามคืน
3) แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 107 ฉบับ ได้รับคืน 107 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
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สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา สระแก้ว เขต 1 มี บทบาทในการ
บริ หารแหล่งเรี ยนรู ้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อจําแนกเป็ นรายด้านปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้านโดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการสนับสนุ น
ทรัพยากรในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
และด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ตามลําดับ
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีบทบาทในการบริ หารแหล่ง
เรี ยนรู ้ โดยภาพรวม แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐาน โดยผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมี บ ทบาทอยู่ในระดับ มากทุ กด้านเรี ย งตามลําดับ คื อ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ โรงเรี ย นขนาดกลาง และ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กมีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
แตกต่ างจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ส่ วน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ไม่ แตกต่ างกัน เมื่ อ
พิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้เป็ นด้านเดี ยวที่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ไม่แตกต่ างกัน ส่ วนด้านการ
สนับสนุ นทรัพยากรในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการนิ เทศ กํากับ ติดตาม
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กมีบทบาทในการ
บริ หารแหล่งเรี ยนรู ้แตกต่างจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แต่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ไม่แตกต่าง
กันที่ระดับ .05
3. บทบาทในการบริ หารแหล่ ง เรี ยนรู ้ ข องผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ยนสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสระแก้ว เขต 1 จําแนกตามระดับ คุ ณ ภาพของโรงเรี ย น พบว่า โรงเรี ย นที่ มีคุ ณ ภาพระดับ ดี แ ละ
โรงเรี ยนที่ มีคุณภาพระดับปรับปรุ ง ผูบ้ ริ หารมีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
4. ปั ญ หาในการบริ หารจัด การแหล่ ง เรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาสระแก้ว เขต 1 เรี ยงรายด้านตามจํานวนความเห็ นของผูบ้ ริ ห ารจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการ
สนับสนุ นทรัพยากรในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการวางแผนการบริ หาร
แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ตามลําดับ
สําหรับข้อเสนอแนะในการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ผูบ้ ริ หารมีขอ้ เสนอแนะในการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ในลําดับที่ 1 เท่ากันสองด้าน
คื อ ด้านการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการสนับสนุ นทรั พยากรในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ โดย
เรี ยงลําดับข้อเสนอแนะที่ มีความถี่มากไปหาน้อยดังนี้ ควรจัดระบบการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้และกําหนด
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บทบาทความรั บ ผิดชอบให้ชัดเจน ควรจัดหาหรื อจัดทําโครงการของบประมาณในการจัด ทําแหล่งเรี ยนรู ้จาก
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรขอความร่ วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นในการจัดทําแหล่ง
เรี ยนรู ้ และควรจัดทําทะเบี ยนแหล่งเรี ยนรู ้โดยนําคอมพิ วเตอร์ มาจัดเก็บและสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผ่านระบบ
สังคมออนไลน์ ส่ วนด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ไม่มีผใู ้ ดให้ขอ้ เสนอแนะ
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว
เขต 1 มีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่ อจําแนกเป็ นรายด้านปรากฏว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการวางแผนการบริ หารแหล่ง
เรี ยนรู ้ ด้านการสนับสนุ นทรัพยากรในการบริ หาร แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการ
ส่ งเสริ มการใช้แ หล่ งเรี ยนรู ้ และด้านการนิ เทศ กํากับ ติ ด ตาม การใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ มี ค่ าเฉลี่ ย น้อยที่ สุ ด การที่
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีบทบาทในการบริ หารแหล่ง
เรี ยนรู ้อยู่ในระดับมากทุกด้าน อาจมีสาเหตุเนื่ องมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1ได้
กําหนดทิ ศทางการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาโดยใช้กลยุทธ์ในการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาให้ได้คุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยในแต่ละระดับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และกล
ยุทธ์ในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
และกําหนดกรอบแนวทางในการประเมินคุณภาพผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและโรงเรี ยนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
ในการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1, 2555, น.
21-30) จึงทําให้ผลการวิจยั บ่งชี้ วา่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
มีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของไพรัช
วังช่วย (2548, น. 89) ที่ได้ศึกษาวิจยั บทบาทของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 3 ซึ่ งพบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี
บทบาทเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนทุกด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนในด้าน
การกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ น จัดหา จัดสร้ างหรื อพัฒ นา และใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการสนับ สนุ นให้
บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการนําเสนอผลงานที่ เกิ ดจากการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน ด้านการกํากับติดตาม
ดูแล และประเมินระบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อารี สนุ่ นดี (2549, น. 85) ที่ ได้ศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยนให้เป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ ของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่าบทบาทของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญมีบทบาทอยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านส่ งเสริ มสนับสนุ นการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรี ยนรู ้ ด้านกําหนดนโยบายการพัฒนางานห้องสมุด ด้าน
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การประสานสัมพันธ์ กบั บุ คลากรในการจัด กิ จกรรม ด้านสนับสนุ นบุ คลากรและขวัญ กําลังใจ ด้านสนับ สนุ น
งบประมาณ และด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
ส่ วนการที่ผลการวิจยั พบว่าในด้านการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าด้านอื่นในภาพรวม โดยด้านการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้รายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าได้แก่
การให้รางวัลสําหรับครู ที่มีผลงานดีเด่นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจากแหล่งเรี ยนรู ้ และการส่ งเสริ มให้มี
การเผยแพร่ ผลงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนจากแหล่งเรี ยนรู ้ ส่ วนด้านการนิ เทศ กํากับ ติดตามการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้รายการที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า ได้แก่ การกําหนดนโยบายการนิ เทศการใช้แหล่งเรี ยนรู ้โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างเพื่อนครู และการสร้างเครื อข่ายการนิ เทศโดยเชิ ญบุคคลภายนอกมาร่ วมนิ เทศ ซึ่ งการที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีบทบาทในการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และนิ เทศกํากับ
ติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้นอ้ ยกว่าด้านอื่นๆ อาจมีสาเหตุมาจากการที่โรงเรี ยนไม่มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายใน ประกอบ
กับแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกมีระยะทางห่ างจากโรงเรี ยน รวมทั้งไม่มีการจัดทําทะเบี ยนแหล่งเรี ยนรู ้ให้เป็ นระบบซึ่ ง
อาจจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่ส่งเสริ มให้ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน จึงส่ งผลให้ขาด
การนิ เทศ กํากับ และติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของทัศนี ย ์ อันติมานนท์ (2553, น. 60)
ที่ได้ศึกษาการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมืองตะกัว่ ป่ าจังหวัดพังงา พบว่า สภาพการบริ หาร
แหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมื องตะกัว่ ป่ าจังหวัดพังงา ในด้านการกํากับ ติ ดตามประเมิ นผลการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้ การสํารวจแหล่งเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจมาศ สหะเดช
(2550, น. 155) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาการบริ ห ารแหล่ งการเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานสั งกัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษากรุ งเทพมหานครเขต 2 พบว่าด้านการบริ หารการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชนและด้านการประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลาง
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ในภาพรวมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง และโรงเรี ยนขนาด
ใหญ่ มีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ขนาดเล็กมีบทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้แตกต่างจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีบทบาทในการ
บริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าในด้านการวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีบทบาทไม่แตกต่างกันส่ วนด้านอื่นๆมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
การที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีบทบาทในการบริ หารด้าน
การวางแผนการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกันอาจมีสาเหตุมาจากสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สระแก้วเขต 1 ได้มีมาตรการกําหนดให้โรงเรี ยนทุกแห่ งต้องพัฒนาห้องปฏิ บตั ิ การต่างๆ เช่ น ห้องปฏิ บตั ิ การทาง
ภาษา ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ และห้องสมุด ให้เอื้อต่อการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนอย่างจริ งจัง และมีการสร้างเครื อข่ายแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เชื่ อมโยงและเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1, 2555, น. 23) ซึ่ งจาก
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สาเหตุ ดงั กล่าวทําให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนเห็ นความสําคัญของการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ ส่งผลให้เกิ ดการวาง
แผนการบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู ้ ท ําให้บ ทบาทของผูบ้ ริ ห ารด้า นนี้ ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นด้า นอื่ น ๆได้แ ก่ ด้า นการ
สนับสนุนทรัพยากรในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ด้านการนิเทศกํากับติดตามการ
ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการประเมิ นผลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กมี บทบาทแตกต่ างจาก
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ซึ่ งอาจมีสาเหตุมาจากการที่โรงเรี ยนขนาดเล็กมีขอ้ จํากัดใน
เรื่ องของงบประมาณและบุ คลากรมากกว่าโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื่ องจากกระทรวงศึ กษาธิ การใช้
จํานวนประชากรนักเรี ยนเป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ และนอกจากนี้ โรงเรี ยนขนาดเล็กยังมีขอ้ จํากัดใน
การระดมทรัพยากรในการบริ หารสถานศึกษาเนื่ องจากโรงเรี ยนขนาดเล็กส่ วนใหญ่จะอยู่ในชุ มชนขนาดเล็กและ
ห่ างไกลความเจริ ญ สภาพเศรษฐกิ จของชุ มชนและสิ่ งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการระดมทรัพยากรในการจัดการศึ กษา
ส่ วนโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่จะอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่มีเศรษฐกิจดีกว่าและชุมชนมีความพร้อมที่
จะให้การสนับสนุ นโรงเรี ยนได้มากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กจึ งสามารถที่ จะระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาได้ง่ายกว่าทําให้มีปัจจัยสนับสนุ นในการบริ หารจัดการศึ กษามากกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึ งอาจทําให้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กมีบทบาทแตกต่างกับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ วรจักร ใจแก้ว (2554, น. 61) ที่ ได้ศึกษาสภาพการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึ กษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่าสภาพการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนขนาดเล็กและ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีส ภาพการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ แตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยังมี ความ
สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของอดิ พ ัน ธ์ อมาตยคง (2552, น. 96) ที่ ไ ด้ศึ กษาการจัด การเรี ยนรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ ข อง
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า สถานศึ กษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่มีการจัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ในภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณารายด้านจะมีความแตกต่างกัน
เพียงด้านเดียวคือด้านการนําแผนการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้
3. จากผลการวิจยั ที่ พบว่า บทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้ว เขต 1 จําแนกตามระดับคุณภาพของโรงเรี ยนโดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน
การที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีคุณภาพระดับดีและโรงเรี ยนที่มีคุณภาพระดับปรับปรุ งมีบทบาทในการบริ หาร
แหล่งเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกันอาจเนื่ องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดแนวทางการ
จัดการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ไว้ว่า รัฐต้องส่ งเสริ มการดําเนิ นงาน และจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตทุกรู ปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิ ลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรี ยนรู ้อื่น อย่างพอเพียง และมีประสิ ทธิ ภาพ
ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่ให้ความสําคัญต่อการศึกษาเรี ยนรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้โดยกําหนดให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพและมีความคาดหวังว่าจะช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีนิสัย
ใฝ่ เรี ย นรู ้ สามารถเรี ย นรู ้ ด ้ว ยตนเอง และแสวงหาความรู ้ อย่างต่ อเนื่ อ งตลอดชี วิต (สํา นักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา, 2554, น. 3) จึงทําให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนซึ่ งมีบทบาทโดยตรงในการกําหนดนโยบาย กําหนดวิสัยทัศน์
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กําหนดโครงสร้างการบริ หารงานที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการสนับสนุ นทรัพยากรในการจัดสร้าง จัดหา และพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยน โดยการจัดเนื้ อหาสาระ และกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึ งทําให้โรงเรี ยนที่ มีคุณภาพระดับดี และโรงเรี ยนที่ มี
คุ ณ ภาพระดับปรั บปรุ งผูบ้ ริ หารมี บทบาทในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ไม่แตกต่ างกันซึ่ งจากการศึ กษาของอํารุ ง
จันทวานิ ช (2547,น. 13-14) ได้ศึกษาแนวทางการบริ หารและพัฒ นาสถานศึ กษาสู่ โรงเรี ยนคุ ณ ภาพ พบว่า จาก
การศึกษาลักษณะของโรงเรี ยนที่ ดี 44 แห่ ง จากโรงเรี ยนของประเทศนิ วซี แลนด์จาํ นวน 2,800 โรง เพื่อพิจารณา
ลักษณะโดยรวมของความเป็ นโรงเรี ยนที่ดีพบว่ามิติการมองโรงเรี ยนที่ดีจะครอบคลุมประเด็นวิธีการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน เนื่ องจากโรงเรี ยนแต่ ละแห่ งมี หน้าที่ จดั การศึ กษาสนองความต้องการของชุ มชนที่ เป็ นที่ ต้ งั ของ
โรงเรี ยน ดังนั้นความแตกต่างของความเป็ นโรงเรี ยนที่ดีจะขึ้นกับความสามารถในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุ มชนจากการศึ กษาดังกล่าวพบว่า องค์ประกอบความเป็ นโรงเรี ยนคุ ณภาพจะประกอบด้วย
(1) สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรี ยนดี มี สังคม บรรยากาศ สิ่ งแวดล้อมเอื้ ออํานวยต่ อการจัดการศึ กษาที่ มี
คุณภาพ (2) ครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึ กษามืออาชี พ และมีจาํ นวนเพี ยงพอ (3) ลักษณะทางกายภาพของ
โรงเรี ยนได้มาตรฐาน (4) หลักสู ตรเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น (5) สื่ อ อุปกรณ์เทคโนโลยีทนั สมัย (6) แหล่ง
การเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนหลากหลาย (7) งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (8) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ (9) การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน (10) การบริ หารจัดการดี ใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน เน้นการมีส่วนร่ วม (11)การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบบริ หารโรงเรี ยน
(12) ผูเ้ รี ยนมี คุณภาพมาตรฐาน มีการพัฒนาทุกด้าน เป็ นคนดี คนเก่ง มีความสุ ข เรี ยนต่ อและประกอบอาชี พได้
(13) โรงเรี ย นเป็ นที่ ชื่ น ชมของชุ มชน และ (14) โรงเรี ย นเป็ นแบบอย่างและให้ค วามช่ วยเหลื อแก่ ชุ ม ชนและ
โรงเรี ยนอื่น
นอกจากนั้น ตามกรอบในการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกจากสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณ ภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินคุณ ภาพรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) มี เกณฑ์และเงื่ อนไขที่
ส่ งผลต่อโรงเรี ยนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เช่น ในกรณี มาตรฐานที่กาํ หนดให้สถานศึกษามี
การจัดองค์กรโครงสร้ างและการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้ าหมายการศึ กษา และกรณี
มาตรฐานด้านครู ที่ กาํ หนดให้ค รู มี คุ ณ วุฒิ ความรู ้ ความสามารถและมี ค รู เพี ย งพอ ซึ่ งกรณี ด ังกล่ าวจะพบว่า
โรงเรี ยนขนาดเล็กที่ มีค รู ไม่ ค รบชั้นจึ งไม่ ส ามารถที่ จะจัด การเรี ย นการสอนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ส่ งผลให้
โรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนขนาดกลางที่มีจาํ นวนนักเรี ยนใกล้เคียงกันและมีจาํ นวนครู ไม่ครบชั้นไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาจากภายนอกรอบสอง ดังนั้นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึ กษาจากภายนอกรอบ
สอง (พ.ศ.2549-2553) จึงไม่น่าจะเป็ นตัวบ่งชี้ วา่ โรงเรี ยนที่ไม่ผา่ นการรับรองคุณภาพจากการประเมินภายนอกครั้ง
ที่สองไม่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา(องค์การมหาชน) ได้มี
การปรับปรุ งเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โดยมีแนวคิดและหลักการมุ่งเน้น
คุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นหลักมีการพัฒนาตัวบ่งชี้มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่าปั จจัยนําเข้าและ
กระบวนการ คํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา เน้นตัวบ่งชี้ท้ งั คุณภาพและปริ มาณ ทั้งเชิงบวกและลบ
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ตระหนักถึงความสําคัญของปัจจัย ข้อจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรมและความเป็ นไทย (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษา(องค์การมหาชน), 2555, น.16) ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวโรงเรี ยนที่ มีคุณ ภาพระดับดี และ
โรงเรี ยนที่มีคุณภาพระดับปรับปรุ งตามกรอบการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบสองผูบ้ ริ หารมีบทบาทในการ
บริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย บทบาทในการบริ ห ารแหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นสั งกัด สํ านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้ว เขต 1 ที่ โดยภาพรวมผูบ้ ริ หารมีบทบาทอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ในด้านการ
ส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และด้านการนิ เทศ กํากับ ติดตาม การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับสํ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสระแก้วเขต 1 ควรนําผลการวิจยั ไปกําหนดเป็ นแนวทางใน
ส่ งเสริ มโรงเรี ยนดังนี้
1. ควรกําหนดนโยบาย และวางแผน พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้โดยการส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
2. ควรกําหนดยุทธศาสตร์ ในการจัดระบบการนิ เทศและช่ วยเหลื อโรงเรี ยนโดยอาจมีมาตรการในการ
กํากับดูแลผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้มีการนิเทศ กํากับ และติดตามการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. ควรกําหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยนโดยการสนับสนุนงบประมาณหรื อ
ทรัพยากรในการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อ มีการจัดตั้งกลุ่มเครื อข่ายการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยน
เพื่อให้มีการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควรนําผลการวิจยั นี้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยน ดังนี้
1. วางแผนส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยนในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
2. จัดระบบการนิ เทศ กํากับ และติดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ให้มีความต่อเนื่ องโดยอาจเชิ ญบุคคลภายนอก
หรื อศึกษานิเทศก์มาร่ วมนิเทศ
3. สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพพร้อมใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนครู และบุคลากรสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจยั ตามแนวทางดังนี้
1. ควรทําการวิจยั เกี่ยวกับบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอนจากแหล่งเรี ยนรู ้ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรศาสนา องค์กรเอกชน หรื อองค์กรอื่นๆ ที่ มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อ
เป็ นแนวทางในพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในจังหวัดสระแก้ว
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2. ควรทําการวิจยั ในเชิ งลึกเกี่ ยวกับการนิ เทศ กํากับ ติ ดตามการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่ อให้ทราบปั ญหาของกระบวนการนิ เทศในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
3. ควรทําการวิจยั เกี่ยวกับสภาพการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อโรงเรี ยนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
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