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บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อ 1)ศกึษาสภาพและปัญหาเกีย่วกับการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

2) หาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 3) ตดิตาผลของการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยใชก้ารวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 

(Planning) การปฏบัิตกิาร (Action) การสังเกตการณ(์Observation) และการสะท้อนกลับ (Refection) ซึ่งดำเนินการ  

2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมาย คือกลุม่ผู้ร่วมวิจัยจำนวน 8 คน ประกอบด้วยผู้วจิัย 1 คน และครูผู้สอน 7 คน และกลุ่มผูใ้ห้

ข้อมูลจำนวน 74 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่แบบบันทึกการประชุมครู แบบบันทึกการสังเกตพฤตกิรรม

แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า 

   1.1 ดา้นสภาพ พบว่าโรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล  

และแหล่งเรียนรู้การเกษตรเป็นตน้ การจัดสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยังไม่เหมาะสม ขาดการดูแล 

เอาใจใส่ มสีภาพไม่น่าเรียนขาดสื่ออุปกรณ์ และมีสภาพไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

   1.2 ด้านปัญหา พบว่า การบริหารและการจัดการใชแ้หล่งเรียนรู้ยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก

งบประมาณไม่เพยีงพอ ครท่ีูรับผิดชอบมภีาระการสอนมากจึงไม่มเีวลาดูแลรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง 

อย่างเต็มท่ี ขาดกิจกรรมท่ีดงึดูดความสนใจในการเข้าไปใชแ้หล่งเรียนรู้ และขาดการนเิทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  

ทำให้ครูและนักเรียนไปใชแ้หล่งเรียนรู้น้อย 

  2. แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย

การประชุมเชงิปฏบัิตกิารการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการนเิทศติดตามซึ่งการนเิทศ ตดิตามในวงรอบท่ี 1 

เป็นการให้ความช่วยเหลอืแนะนำส่วนในวงรอบท่ี 2 เป็นแบบให้คำชีแ้นะ 

คำสำคัญ: การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

** อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

*** ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาแก สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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  3. ผลการตดิตามการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่า 

หนองพันทาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า 

   3.1 ครูมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึน้ทราบแนวทางในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียนและครูทุกคนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบได้ดีย่ิงขึ้นการ 

ดำเนนิการด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีการดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยปรับเปลี่ยนการบริหาร

จัดการ ระบบดูแล และสภาพแวดลอ้มแต่ละแห่งในดขีึน้ จากการประเมินของคณะกรรมการการนิเทศ ตดิตาม

โดยรวมอยู่ในระดับมากและผู้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีสถิตใินการเข้ามาใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้

เพิ่มมากขึน้ทุกแหล่งเรียนรู้เช่นกัน 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1) to investigate the current states and problems of the school learning 

resources, 2) to find out guidelines in developing the learning resources in the school conducive to learning 

management in the school, and 3) to monitor development of the learning resources to facilitate the learning 

proves at Ban Thanongpanta School. Participatory action research (PAR) id 2 spirals with 4 phases: planning, 

action Observation and reflection was employed. The target group consisted of the Researcher, 7co-researchers 

and 74 respondents. The instruments used in this Study were a form of teacher meeting minutes, a form of 

observation, a form Of interview, a questionnaire on the project of improvement and development Of the 

learning resources in the school, a questionnaire on satisfaction toward Effects of the learning resource 

development developed by the researcher. Percentage, mean and standard deviation were applied to analyze 

data. 

 The findings of this study were as follows: 

  1. The current states and problems of the school learning resource Management at the school could 

be concluded that: 

   1.1 On states, it was found that the learning resources in the School included a library, a 

computer room, a room of first aid and an agricultural Leaning resources etc. The application of the school 

environment and learning Resources were not appropriate. The school faced a lack of paying attention. A lack of 

instructional materials also existed. In addition, the conditions were not conducive to the learning management. 

   1.2 Regarding problems, it was determined that the Administration and management of the 

learning resources was inefficient. The teachers in charge of the leaning resources carried heavy teaching loads. 

They did not have enough time to spend for taking care of the leaning Resources mentioned at their full 

capacity. The uninteresting activities to Attract the students to use the leaning resources did not work. Moreover, 

A lack of continuous supervision made both teachers and students come to use The learning resources less. 

  2. The guidelines in developing the resources conducive to Learning management at the school 

were composed of a workshop, an Application of the leaning resource management as well as monitoring 

Supervision. In terms of monitoring supervision, assistance and advice were Used in the first spiral. In the second 

spiral, coaching supervision was applied. 
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  3. The results of the school learning resource development conducive to The learning management 

showed that: 

   3.1 In case of the application of the learning resources, it was found that the teachers gained a 

better understanding on development of the learning resources as well as guidelines in the development All 

teachers could apply knowledge to develop their own existing leaning resources. 

   3.2 The implementation of the learning resource development was Done by modification of 

management, care system as well as environment. The Evaluation of the monitoring supervision committee was 

at the high level. The Customers/users of the services provided gained satisfaction at the high level. The 

Statistics concerning the use of the learning resource become higher in every learning Resource eventually. 

Keyword: the Development of learning Resources 

ภูมหิลงั 

 จากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนนิการให้เด็กทุกคน

ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตัง้แต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย 

รัฐต้องดำเนนิการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 

วนิัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนเข้ามสี่วนร่วมในการดำเนนิการด้วย รัฐต้องดำเนนิการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความตอ้งการใน

ระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชวีติ และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศกึษาทุกระดับ โดยรัฐมหีนา้ที่ดำเนนิการ กำกับ สง่เสริม และสนับสนุนให้การ

จัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทัง้นี้ ตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างนอ้ย 

ตอ้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศกึษาแห่งชาต ิและการดำเนนิการและตรวจสอบการดำเนนิการให้เป็นไป

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติดว้ย การศึกษาทัง้ปวงตอ้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ

เชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้การจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึงได้อย่างมี ประสิทธิภาพยังคงตอ้งอาศัยแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรยีนรู้ท่ีสมบูรณ์ 

มากยิ่งขึน้ (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (2560, หนา้ 14) พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา 

ตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมจีรยิธรรม 

และวัฒนธรรมในการดำรงชวีติและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมคีวามสุข กระทรวงศึกษาธกิาร (2551, หนา้ 5) 

กล่าวถึง มาตรา 24 ได้บัญญัตแินวทางดำเนินการของสถานศกึษาไว้อย่างชัดเจนโดยระบุว่า “การจัดกระบวนการ

เรียนรู้” ให้สถานศกึษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนนิการจัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลและฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชญิ

สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกันและจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนจากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบัิตใิห้

ทำได้ คิดเป็นทำเป็น รักการอ่าน และเกดิการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้น

ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านยิมท่ีดงีามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา 

ส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อใหผู้้เรียน

เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ 
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ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและในมาตรา 25 “รัฐตอ้งส่งเสริมการดำเนนิงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชวีติ 

ทุกรูปแบบ” ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์ หอศลิป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์ การกีฬา และนันทนาการแหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพยีง  

และมีประสิทธิภาพ 

 จากสภาพดังกล่าวจึงได้มีหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลกัสูตร

แกนกลางของประเทศ ท่ีมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยมมีาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สมรรถนะ

สำคัญของผู้เรียน รวมท้ังคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ เป็นขอ้กำหนดคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธกิาร 

ได้กำหนดนโยบายการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  

และให้สถานศกึษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างความ

เชื่อม่ันให้ผู้ปกครองชุมชน และสังคมว่าโรงเรียนสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมี

คุณลักษณะเป็นท่ียอมรับของสังคม การใชแ้หลง่เรียนรู้ในการเรียนการสอน มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมาก เพราะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร และครูร่วมกันกำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาจัดสรา้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ในโรงเรียนพัฒนาบคุลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และการใชแ้หล่งเรียนรู้มุ่งเนน้ให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านการปฏบัิตจิรงิในสภาพแวดล้อมจรงิฝึกทักษะในการคิดการสังเกต การทำงาน

เป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ ผู้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตน และเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียน 

เป็นสำคัญท้ังยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้และเจตคติท่ีดตี่อสิ่งรอบตัวมีความรับผิดชอบในบทบาท 

หนา้ที่ของตนเองต่อสังคม รักและผูกพันกับท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (นงค์ศรี ราชมณ,ี 2553, หนา้ 3) 

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มนีักเรียนจำนวน 186 คน และครู จำนวน 

12 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน มแีหล่งเรียนรู้ท่ีจำเป็นในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง

พยาบาล แหล่งเรียนรู้การเกษตรซึ่งถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีความสำคัญอย่างหลากหลาย แตก่ารจัด

สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ขาดการดูแล เอาใจใสจ่ากครูผู้สอน มีสภาพไม่น่า

เรียน ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ขาดสื่ออุปกรณ์ และระบบการบริหารจัดการควบคุมดูแลช้ันเรียนและแหล่งเรียนรู้ 

ท่ีด ีทำให้แหล่งเรียนรู้ส่วนมากมสีภาพไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ (จำนงค์ รมย์วิชัย, สัมภาษณ์ : 2559) 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจยัซึ่งเป็นบุคลากรในโรงเรียนมคีวามสนใจท่ีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้

เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียนสามารถใชเ้ป็นแหล่งศกึษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้มบีรรยากาศท่ีดสีะอาดสะดวก ปลอดภัย มีระบบการบริหารจัดการควบคุมดูแลหอ้งเรียน และแหล่งเรียนรู้ท่ีดี

อันจะส่งผลที่ดีต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการจัดการศึกษาต่อไป 

คำถามการวิจัย 

 การวจิัยในครัง้นี้ผู้วจิัยได้กำหนดปัญหาการวจิัยไว้ดังนี ้

  1. สภาพและปัญหาดา้นแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นอย่างไร 

  2. แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าหนอง 

พันทา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีอะไรบ้าง 
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  3. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 

บ้านท่าหนองพันทา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 3. เพื่อติดตามผลของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่า 

หนองพันทา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  การวจิัยในครัง้นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทาสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผู้วิจัยศึกษาค้นควา้โดยใชว้ธีิการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม 

(Participated Action Research : PAR) โดยใชห้ลักกระบวนการ (PAOR) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ขั้นตอนการวางแผน 

(Planning) 2) ขั้นตอนการปฏบัิตกิาร (Action) 3) ขั้นการสังเกตการณ์ (Observation) 4) ขั้นการสะทอ้นกลับ (Reflection) 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวจิัยได้จำแนกการใชเ้ครื่องมือตามลักษณะของการดำเนนิงานดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

   1. ประเภทของเครื่องมอื เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

    1.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวางแผน ได้แก ่

     1.1.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤตกิรรมในการใชแ้หล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน  

     1.1.2 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามให้ผู้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาในการใชแ้ละบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนในการพัฒนา ให้เหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน 

     1.1.3 แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง มีท้ังหมด 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

สภาพและปัญหา และ 2) แบบสัมภาษณเ์กี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาครู ด้านการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนเมื่อ

เสร็จสิ้นกระบวนการแลว้ 

     1.1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

    1.2 เครื่องมือท่ีใชใ้นการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงห้องท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและกิจกรรม

พัฒนาแหล่งเรียนรู้การเกษตรของโรงเรียน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ สำรวจสภาพและปัญหาการส่งเสริมความตระหนัก ถึงความจำเป็น

ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดอบรม เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ นำมาประยุกตใ์ช ้สังเกตพฤตกิรรมการใชแ้หล่ง 
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เรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียนโดยใช้แบบสังเกต สัมภาษณ์สภาพและปัญหาการพัฒนา 

แหล่งเรียนรู้ แบบสอบสภาพและปัญหาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

  2. ประชุมสรุปผล หาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา กำหนดรูปแบบและกิจกรรมในการพัฒนาที่

เหมาะสมกับบริบทและสภาพความต้องการของครูและนักเรียน โดยใชแ้บบบันทึกการประชุมดำเนินกิจกรรมพัฒนา

ตามแผนการดำเนนิงาน ในระหว่างการดำเนนิการใชแ้บบสังเกตบันทึกพฤตกิรรมการพัฒนา 

  3. ใชแ้บบสอบถามระดับการพฒันาและความพงึพอใจในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในขอบข่ายเร่ืองท่ี

ต้องการศกึษา คือ ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง และแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  1. สถิตพิืน้ฐาน ใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปริมาณ ได้แก่ คำนวณ ค่ารอ้ยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยสูตร P (สมนึก ภัททิยธน,ี 2551, หนา้ 260)  

    𝑃 =
𝑓

𝑁
 𝑥 100 เมื่อ P แทน ร้อยละ f แทน ความถี่หรือคะแนนท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

N แทน จำนวนความถี่ท้ังหมดหรือคะแนนเต็ม 

   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) คำนวณจากสูตร (สมนึก ภัททิยธน,ี 2551, หนา้ 237)  

    �̅� = 
∑ 𝑥

𝑁
 เมื่อ �̅� แทนคะแนนเฉลี่ย ∑ 𝑋 แทนผลรวมท้ังหมดของคะแนน  

N แทน จำนวนคนท้ังหมด 

    1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คำนวณจากสตูร (สมนึก ภัททธิยธน,ี 2551, 

หนา้ 249-250) 

     S.D. =  √
N ∑ 2−(∑ 𝑋)2𝑋

𝑁(𝑁−1)
 เมื่อ S.D. = คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน X = คะแนนของ 

แต่ละคน N = จำนวนคนท้ังหมด 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทาสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีดังนี้ พบว่า 

  1.1 สภาพ พบว่า มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล 

และแหล่งเรียนรู้การเกษตร เป็นต้น และการจัดสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ไม่เหมาะสม ขาดการดูแล 

เอาใจใส่จากครูผู้สอน มีสภาพไม่น่าเรียน ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ขาดสื่ออุปกรณ์ ขาดระบบการบริหารจัดการ

และควบคุมดูแลแหล่งเรียนรู้ท่ีด ีทำให้สภาพแหล่งเรียนรู้ส่วนมากมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

  1.2 ปัญหา พบว่า การบริหารและการจัดการใชแ้หล่งเรียนรู้ยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากงบประมาณ

ไม่เพยีงพอ  ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดแหล่งเรียนรู้ ครูท่ีรับผิดชอบมภีาระการสอนมาก จึงไม่มเีวลาดูแล

รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งอย่างเต็มท่ี ขาดกิจกรรมท่ีดงึดดูความสนใจในการเข้าไปใชแ้หล่งเรียนรู้ และขาดการ

นเิทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูและนักเรียนไปใชแ้หล่งเรียนรู้น้อย ส่งผลให้เกิดการใชแ้หลง่เรียนรู้แบบไม่เต็ม

ศักยภาพ และใชป้ระโยชน์ไม่ตรงตามความตอ้งการ 
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 2. แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 

  2.1 การประชุมเชงิปฏิบัตกิาร เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้จัดกาประเชิงปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนา

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทำการพัฒนาโดยใชก้ารประชุมเชงิปฏบัิตกิาร จากการสังเกต

และสอบถาม พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม มคีวามสนใจในการรับฟังบรรยาย เร่ือง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการร่วม

อภิปรายพูดคุยซักถามวิทยากรระหว่างประชุม ทำให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มากขึ้นและได้

แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ทำให้ทราบแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ท้ังกำหนดแหล่งเรียนรู้ท่ีจะดำเนินการพัฒนาท้ัง 4 จุด ได้แก ่หอ้งสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาลห้อง  

และแหล่งเรียนรู้การเกษตร 

  2.2 การดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัยได้ทำการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

เนื่องมาจากการประชุมเชงิปฏบัิตกิาร ทำใหผู้้ร่วมวิจัย มคีวามรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบ คือ การดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในแต่ละจุดให้มีความสะอาด ปลอดภัย และขออนุมัติ

จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการบริการให้ดขีึน้ ทำให้โรงเรียนมแีหล่ง

เรียนรู้ท่ีด ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลใหค้รูและนักเรียนมาใช้บริการ แหล่งเรียนรู้มากขึ้นอีกดว้ย 

  2.3 การนเิทศ ตดิตาม ประกอบด้วย 

   การนเิทศ ตดิตามในวงรอบท่ี 1 เป็นการให้ความช่วยเหลอืแนะนำแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ซึ่งสิ่งท่ีเกิดขึ้น คือ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยให้ความสนใจในการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ จึงทำให้แหล่งเรียนรู้

เหล่านัน้มคีุณภาพมากขึน้ 

   การนเิทศ ตดิตาม แบบให้คำชีแ้นะในวงรอบท่ี 2 เป็นกิจกรรมการนิเทศท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจยั 

และผู้นิเทศได้ช่วยเหลอืซึ่งกันและกันในเร่ืองท่ีมีปัญหา พร้อมแนะนำแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข โดยมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การอภปิราย เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน โดยกลุ่มผู้นิเทศและผู้ร่วมวิจัยใหก้ารนำช่วยเหลอืตลอด

ระยะเวลาท่ีดำเนนิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การนิเทศช้ีแนะเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย ส่งผลใหผู้้ร่วมวิจัย 

ลงมอืปฏบัิตกิารจัดบริการงาน ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ 

  3. ผลการตดิตามผลของการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า 

   3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลจากการปฏบัิตใินการสอบถามการมี

ส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจัยในการประชุมเชงิปฏบัิตกิาร เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า ครูมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น ทราบแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และครูทุกคนสามารถนำ

ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบได้ดีย่ิงขึ้น 

   3.2 ด้านการดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลจากการประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในแตล่ะ

ห้องของผู้ร่วมวิจัย การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนและการสัมภาษณ์นักเรียนหลังจากการพัฒนาโดยการเข้า

ร่วมประชุมเชงิปฏบัิตกิาร และการนิเทศการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า มกีารดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

โดยปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการ ระบบดูแล และสภาพแวดลอ้มแต่ละแห่งให้ดขีึน้ จากการประเมินของ

คณะกรรมการนิเทศติดตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และมีสถิติ 

ในการเข้ามาใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึน้ทุกแหล่งเรียนรู้เช่นกัน 

 จากสรุปผลการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดบริการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ทั้งด้านความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และด้านการดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง คือ การประชุมเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

และการนเิทศ ตดิตาม 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดแหล่งเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีดังนี ้พบว่า 

  1.1 สภาพ มีแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล และแหล่งเรียนรู้ไม่เหมาะสม 

ขาดการดูแลเอาใจใส่ จากครูผูส้อน มีสภาพไม่น่าเรียนไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ขาดสื่ออุปกรณ์ ขาดระบบการ

บริหารจัดการและควบคุมดูแลแหล่งเรียนรู้ท่ีดทีำให้สภาพแหล่งเรียนรู้ส่วนมากมสีภาพไม่เหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอน ทัง้นี้เนื่องมาจากมีความตระหนักในระบบการบริหารจัดการและควบคุมดแูลแหล่งเรียนรู้ท่ีดนีอ้ย ทำให้

สภาพแหล่งเรียนรู้ส่วนมากมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  

และแหล่งเรียนรู้ไม่เหมาะสม ขาดสื่ออุปกรณ์ ขาดการดูแลเอาใจใส ่จากครูผู้สอน มีสภาพไม่นา่เรียนไม่เอื้อต่อการ 

จัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ผลการวจิัยของประสาน ศุภวทิยะ (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเชงิปฏบัิตกิาร

แบบมสี่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลการวจิัยดังนี ้สภาพปัญหาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกุสุมาลย์ พบว่า โรงเรียนมจีัด

บรรยากาศส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีไม่เอื้อต่อการเข้ารับบริการโรงเรียนมคีอมพิวเตอร์สำหรับสบืค้นหาความรู้ 

จากอินเตอร์เน็ตไม่เพยีงพอกับจำนวนนักเรียนครูรับผิดชอบกำหนดตารางส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนน้อย 

ครูผู้รับผิดชอบบางห้องให้บริการไม่ประทับใจต่อผู้เข้าใช้บริการ และโรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์เชญิชวนส่งเสริม 

การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ ส่วนด้านปัญหาพบว่าครูผู้รับผิดชอบยังไม่ได้รับการอบรมให้มคีวามรู้และทักษะเพ่ือนำมา

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบดำเนนิการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรยีนไม่สม่ำเสมอ

โรงเรียนดำเนนิการส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ไม่สม่ำเสมอและโรงเรียนไม่มีการนเิทศภายในเพ่ือนำมาปรับปรุง

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ส่วนความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของครูพบว่าครู 

ส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการให้ครผููรั้บผิดชอบมคีวามรู้และทักษะ เพื่อนำมาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ครู

ผู้รับผิดชอบได้รับการอบรมให้มคีวามรู้และทักษะเพ่ือนำมาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนดำเนนิการส่งเสริม

การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและใหโ้รงเรียนมกีารนเิทศภายในนำมาปรับปรุงส่งเสริมการใชแ้หล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียน สอดคลอ้งกับแนวคิด ผลงานวจิัยของนงค์ศรี ราชมณ ี(2553, หนา้ 114-118) ได้วิจัยการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านจาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธ์ุ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านจาน 

ก่อนการพัฒนาทางดา้นกายภาพมแีหล่งเรียนรู้ไม่เพยีงพอสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

บริเวณบางแห่ง สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้โดยเฉพาะบริเวณท่ีสามารถดำเนินการตามแนว

เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณท่ีลุ่มหนา้โรงเรียนท่ีสามารถใชเ้ป็นท่ีทำนาในโรงเรียน 

ได้อย่างบริเวณบ่อซีเมนต์จัดเป็นท่ีเลีย้งปลาและบริเวณรอบๆ อาคารเรียนท่ีปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยให้ครู 

และนักเรียนเข้ามาจัดดำเนินการโครงการต่างๆ จึงเหมาะสมท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนแต่บริเวณดังกล่าว ยังไม่

เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดความสุญเปล่าทางทรัพยากรธรรมชาตินักเรียนไม่สามารถเข้าไปเสาะแสวงหา

ความรู้ให้เกิดประโยชน์บริเวณอาคารเรียนไม่มีบรรยากาศ  ท่ีร่มร่ืนทำให้ขาดบรรยากาศต่อการเรียนรู้โรงเรียนจึงต้อง
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ใชบ้ริเวณเกิดประโยชน์จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนมหี้องและ

อุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพยีงพอทำให้นักเรียนไม่สามารถใชส้ื่อทางเทคโนโลยไีด้ดี

เท่าที่ควร  

   1.2 ปัญหา การบริหารและการจัดการใชแ้หล่งเรียนรู้ยังขาด ประสิทธิภาพ เน่ืองจากงบประมาณ 

ไม่เพยีงพอ ครูท่ีรับผิดชอบมภีาระการสอนมาก จึงไม่มเีวลาดูแลรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งอย่างเต็มท่ี  

ขาดกิจกรรมท่ีดงึดูดความสนใจในการเข้าไปใช้แหลง่เรียนรู้ และขาดการนเิทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูและ

นักเรียนไปใชแ้หล่งเรียนรู้น้อย ส่งผลให้เกิดการใช้แหล่งเรียนรู้แบบไม่เต็มศักยภาพ และใชป้ระโยชน์ไม่ตรงตามความ

ตอ้งการ ทัง้นี้เนื่องมาจาก การบริหารและการจัดการใชแ้หล่งเรียนรู้ยังขาดประสิทธิภาพ งบประมาณไม่เพยีงพอ ครูท่ี

รับผิดชอบมภีาระการสอนมาก ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวจิยัของทศพร สิทธิธนชัย  

(2552: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอุ้มเหมา้

ประชาสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจบัุนและปัญหาในการ

ดำเนนิการใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อุ่มเหมา้ประชาสวรรค์สภาพปัญหาพบว่า โรงเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า 

ในการจัดแหล่งเรียนรู้มีนโยบายแผนการดำเนนิงานและโครงการในการจัดแหล่งเรียนรู้ปัญหาที่พบขาดการนเิทศ 

และตดิตามการจัดแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องงบประมาณที่จัดสรรให้กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน 

ยังน้อยไม่พอต่อการพัฒนาแหลง่เรียนรู้บุคลากรท่ีรับผิดชอบมภีาระงานมากทำให้ไม่มี่เสลาในการให้บริการยังขาด

การสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตามงานท่ีรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมมีสภาพแวดลอ้มสะอาด

และปลอดภัยในการศึกษาหาความรู้ปัญหาที่พบยังมีหอ้งโสตทัศนศกึษาเป็นสถานท่ีท่ียังไม่เหมาะสมในการฝึกปฏิบัต ิ 

  2. แนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย  

   2.1 การประชุมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้จัดการประชุมเชงิปฏบัิตกิาร 

เพื่อพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ทำการพัฒนาโดยใชก้ารประชุม 

เชงิปฏบัิตกิารจากการสังเกตและสอบถาม พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม มคีวามสนในในการับฟังบรรยาย เร่ือง การพัฒนา 

แหล่งเรียนรู้ มีการร่วมอภปิราย พูดคุยซักถามวิทยากรระหว่างประชุม ทำให้มีความรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้

ยังได้ทำให้ทราบแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ทำให้ทราบแนวทางในการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังกำหนดแหล่งเรียนรู้ท่ีจะดำเนินการพัฒนาทัง้ 4 จุด ได้แก ่ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  

หอ้งพยาบาล และแหล่งเรียนรู้การเกษตร ทัง้นี้เนื่องมาจาก บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และแนวทางการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

สมเกียรต ิศรีจักรวาล (2542, หน้า 3-7) อ้างถึงในทัศนีย์ เปินสูงเนนิ, 2552, หน้า 28) สรุปได้ว่าการประชุมเชงิ

ปฏบัิตกิาร (Workshop)  หมายถงึ การจัดประชุมขึ้นเพื่อเพิ่มหรือเสริมทักษะบางเร่ืองให้แก่ผู้เข้าประชุม โดยเฉพาะ

วธีิการอาจประกอบด้วยการบรรยายหรืออภิปรายเนื้อหาต่างๆ ตดิตามดว้ยการลงมอืปฏบัิตภิายใตก้ารดูแล 

และให้คำแนะนำของท่ีปรึกษาเช่นการประชุมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ือง “เทคนิคการติดตามงาน” หรือการประชุม 

เชงิปฏบัิตกิารเร่ือง “พฤติกรรมกลุ่มกับการทำงานร่วมกัน” เป็นต้น 

   2.2 การดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัยได้ทำการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ท้ังนีเ้นื่องมาจากการประชุมเชงิปฏบัิตกิารทำให้ผู้ร่วมวิจัยความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการพัฒนา 

แหล่งเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบ คือ การดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในแต่ละจุดให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีสสีัน 

สวยงาม และขออนุมัตจิัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการบริการให้ดขีึน้ 
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ทำให้โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ท่ีด ีมคีุณภาพมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้ครูและนักเรียนมาใช้บริการ แหล่งเรียนรู้มากขึ้นอีกดว้ย 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมติ สัชฌุกร (2543, หน้า 23-24, อา้งถึงในทัศนีย์ เป่ินสูงเนนิ, 2552, หนา้ 28)  

การประชุมเชงิปฏบัิตกิารจะเป็นการรวมกลุ่มของคน จำนวน 12 คน หรือมากกวา่นั้นท่ีมีความสนใจหรือมปัีญหา

ร่วมกันมาพบปะกัน เพื่อใชเ้วลาในการปรับปรุงความสามารถความเข้าใจและความชำนชิำนาญการประชุม 

เชงิปฏบัิตกิารสามารถนำมาใชเ้มื่อต้องการท่ีจะได้รับผลอย่างใดอย่างหน่ึงตามวัตถุประสงค์ ดงัต่อไปนี้ 1) เพื่อทำ

ความเข้าใจปัญหา 2) เพื่อสำรวจปัญหา 3) เพ่ือพยายามหาข้อแก้ไขปัญหา 4) เพื่อศกึษาปัญหาด้วยการสอบถาม  

5) เพื่อพจิารณาด้วยการสอบถาม 6) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคล 7) เพื่อส่งเสริมการศึกษารวมถึง 

การแก้ไขและค้นคดิวธีิการต่างๆ สรุปได้ว่าประชุมเชงิปฏบัิตกิาร เป็นการให้ความรู้กลุ่มผู้วจิัยเกี่ยวกับการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ดา้นวชิาการและแหล่งเรียนรู้ได้ดี เป็นท่ียอมรับและสามารถนำความรู้จากวิทยากรมาเป็นแนวทางในการ

ปฏบัิตไิด้ และสอดคล้องกับผลงานวจิัยสำราญ พลยะเรศ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนใน

สถานศกึษาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ อำเภอเมยวดีี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าการพัฒนาโดยใชก้ลยุทธ์การประชุม

เชงิปฏบัิตกิาร การศกึษาดูงานและการระดมสรรพกำลัง ในการดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สามารถพัฒนา

ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ให้มีสภาพบรรยากาศเอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน ทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2.3 การนเิทศติดตาม ประกอบด้วย การนเิทศ ตดิตามในวงรอบท่ี 1 เป็นการให้ความช่วยเหลอื

แนะนำแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ซึ่งสิง่ท่ีเกิดขึ้นคือกลุ่มผู้วิจัยให้ความสนใจในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ และสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ จงึทำให้แหล่งเรียนรู้

เหล่านัน้มคีุณภาพมากขึ้นการนเิทศ ตดิตาม แบบให้คำชีแ้นะในวงรอบท่ี 2 เป็นกิจกรรมการนิเทศท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ร่วม

วจิัยและผู้นิเทศได้ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกันในเร่ืองท่ีมีปัญหาพร้อมแนะนำแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข โดยมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การอภปิราย เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน โดยกลุ่มผู้นิเทศและผู้ร่วมวิจัยใหม้กีารแนะนำช่วยเหลอื

ตลอดระยะเวลาท่ีดำเนนิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การนิเทศช้ีแนะเป็นรายบุคคล และกลุ่มย่อย ส่งให้ผู้ร่วมวิจัย

ลงมอืปฏบัิตกิารจัดบริการงานประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฉลิมชัย พันธ์เลิศ (2549,  

หนา้ 43) กลา่วว่า การนเิทศแบบให้คำชีแ้นะ ทำให้เข้าใจขอบเขตเป้าหมายของงาน และความตอ้งการท่ีผู้นเิทศ

คาดหวังได้รับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค ของการจัดการศกึษาในสถานศึกษา และภารกจิ 

ท่ีสถานศึกษากำลังดำเนินการในปัจจุบัน และจะดำเนินการต่อไปในอนาคต ได้รับรู้ถึงปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ในการจัดการเรียนรู้กับผู้นิเทศ และมีส่วนร่วมกับผู้นิเทศในการพจิารณา แกไ้ข ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีโอกาสรูถ้ึง 

จุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพื่อสามารถนำไปพัฒนา และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

และสอดคล้องกับผลงานวจิัยของ นงค์ศรี ราชมณ ี(2553, หนา้ 114-118) ได้วิจัยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านจาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธ์ุ เขต 3 ผลการวจิัย 

พบว่า วิธีการในพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านจานผู้วิจัยใชก้ลยุทธ์ในการพัฒนา คือ 

การศึกษาดูงาน การแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งเงินทุนภายนอก การสร้างทีมงานโดยให้มีกจิกรรมย่อยคือการให้

ความรู้การมอบหมายงานการนเิทศติดตาม เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลการพัฒนาท้ัง 2 วงรอบ พบว่าผู้ร่วมวิจัยมีความรู้

ความเข้าใจสามารถดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสรา้งทมีงานจัดทำจุดความรู้ท้ัง 4 ชุด การเรียนรู้ได้แต่ยังไม่

สมบูรณ์โดยมีประเด็นท่ีต้องพัฒนาได้แก่จดุช่ืนชมตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีงจะตอ้งกำจัดหอยเชอร่ีก่อนปักดำ 

และจุดปรับภูมิทัศน์กำจัดขยะต้องดำเนินการให้ต่อเนื่องและสรา้งความตระหนักให้เกิดกับนักเรียนเกี่ยวกับการดูแล 

รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนกลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จ 
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  3. ผลการตดิตามผลของการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 

บ้านท่าหนองพันทาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า 

   3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลจากการปฏบัิตใินการสอบถามการมี

ส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจัยในการประชุมเชงิปฏบัิตกิาร เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า ครูมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น ทราบแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และครูทุกคนสามารถนำ

ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมติ สัชฌุกร (2543, 

หนา้ 23-24, อา้งถึงในทัศนีย์ เป่ินสูงเนนิ, 2552, หน้า 28) การประชุมเชงิปฏบัิตกิารจะเป็นการรวมกลุ่มของคน 

จำนวน 12 คน หรือมากกว่านั้นท่ีมีความสนใจหรอืมีปัญหาร่วมกันมาพบปะกัน เพื่อใชเ้วลาในการปรับปรุง

ความสามารถความเข้าใจและความชำนิชำนาญการประชุมเชงิปฏบัิตกิารสามารถนำมาใชเ้มื่อตอ้งการท่ีจะได้รับผล

อย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อทำความเขา้ใจปัญหา 2) เพื่อสำรวจปัญหา 3) เพื่อพยายามหา

ข้อแก้ไขปัญหา 4) เพ่ือศกึษาปัญหาด้วยการสอบถาม 5)เพื่อพิจารณาดว้ยการสอบถาม 6) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างบุคคล 7) เพื่อส่งเสริมการศึกษารวมถึงการแก้ไขและคน้คิดวธีิการต่างๆ สรุปได้ว่าประชุมเชงิปฏบัิตกิาร  

เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้นวชิาการและแหล่งเรียนรู้ได้ด ีเป็นท่ียอมรับ

และสามารถนำความรู้จากวิทยากรมาเป็นแนวทางในการปฏบัิตไิด้ และสอดคล้องกับผลงานวจิัยของสำราญ  

พลยะเรศ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศกึษาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์  

อำเภอเมยวด ีจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาโดยใชก้ลยุทธ์การประชุมเชงิปฏบัิตกิาร การศึกษาดูงาน 

และการระดมสรรพกำลัง ในการดำเนนิการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ พบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นควา้มคีวามรู้ความเข้าใจ 

ด้านการจัดการและการใชแ้หลง่เรียนรู้ พบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นควา้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการและการใชแ้หล่ง

เรียนรู้ สามารถพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ให้มีสภาพ

บรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน ทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคลอ้งกับ

ผลงานวจิัยสำราญ พลยะเรศ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศกึษาโรงเรียนบ้านโป่ง

ประชาพัฒน์ อำเภอเมยวด ีจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ก่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้หอ้งเรียน ห้องปฏบัิตกิารทาง

วทิยาศาสตร์ ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ทำให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสนองตอบ

ต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่รอบๆ ตัว จึงได้

ดำเนนิการพัฒนาโดยปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ ให้มีวัสดุ

ครุภัณฑ์ประจำห้องเพยีงพอต่อการเรียนรู้ จัดระบบควบคุมดูแลรักษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดทำแหล่งเรียนรู้ 

3 แห่ง คือ แหล่งเรียนรู้ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น การพัฒนาโดยใชก้ลยุทธ์การประชุมเชงิปฏบัิต ิการศึกษาดูงานและการ

ระดมสรรกำลัง ในการดำเนนิการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ พบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นควา้มีความรู้ความเข้าใจด้านการ

จัดการและการใชแ้หล่งเรียนรู้ สามารถพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏบัิตกิาร

คอมพิวเตอร์ให้มีสภาพบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3.2 ด้านการดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลจากการประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในแตล่ะ

ห้องของผู้ร่วมวิจัย การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนและการสัมภาษณ์นักเรียนหลังจากการพัฒนาโดยการเข้า

ร่วมประชุมเชงิปฏบัิตกิาร และการนิเทศการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า มกีารดำเนนิการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

โดยปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการ ระบบดูแล และสภาพแวดลอ้มแต่ละแห่งให้ดีขึน้ จากการประเมินของ

คณะกรรมการการนิเทศ ตดิตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจอยู่นะดับมาก และมีสถิตใิน

การเข้ามาใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึน้ทุกแหล่งเรียนรู้เช่นกัน สรุปผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการ

จัดบริการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และด้านการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าพัฒนาแหล่ง
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เรียนรู้ในโรงเรียนมแีนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง คือ การประชุมเชงิปฏบัิตกิาร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และนเิทศ 

ตดิตาม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวจิัยของประสาท ศุภวทิยะ (2553: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเชิงปฏบัิติการแบบมสี่วนร่วม

เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกุสุมาลย์วทิยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกบทคัดย่อ) ได้วิจัยเชงิ

ปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกุสุมาลย์วทิยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 ผลการวิจัยดังนี้ การติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียนปรากฏว่าผู้ร่วมวิจัยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนปรากฏว่าผู้ร่วมวจิัยได้รับ

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมและ จากการศกึษาดูงาน และผลจากการนิเทศติดตามพบว่าผู้วิจยัได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ในระดับดีมากและผลจากการประเมินความพงึพอใจของนักเรียนพบว่านักเรียนมคีวามพงึพอใจ

ในบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากส่วนผลการประเมินความพงึพอใจของครู 

ท่ีประเมินแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด และสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ ทศพร สิทธิธนชัย 

(2552: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอุ้มเหมา้

ประชาสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวจิัยพบว่า ผลการพัฒนาการ

บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ท้ังสภาพแวดลอ้ม จำนวน

ทรัพยากรและคณะกรรมการดำเนินงานอยู่ระดับมากสถิติการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในแต่ละแห่งมีจำนวนเพิ่มมาก

ขึน้ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ผลการดำเนนิงานตามขัน้ตอนต่างๆ 

ทำให้คณะครูในโรงเรียนได้รู้จักและเข้าใจกระบวนการวจิัยปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมนำไปสู่การดำเนนิการบริหาร

จัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามความตอ้งการ

ความสามารถความสนใจและความถนัดจนก่อให้เกิดคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสอดคลอ้งกับ

ผลงานวจิัยของบุษบา ช่วยแสง (2553, หน้า 77-79) ได้ศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมในโรงเรียนบ้าน 

หนองออ้น้อย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบว่า 1) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหนองออ้นอ้ยท่ีได้รับการ

พัฒนา คือ 1.1) สวนสมุนไพรในครัวจำนวน 1 แปลงพื้นท่ี 150 ตารางเมตรมป้ีายอธิบายช่ือสามัญ ช่อวิทยาศาสตร์วงษ์

ของพืช สรรพคุณทางยาการใชป้ระโยชนในการประกอบอาหารและใชเ้ป็นยารักษาโรค 1.2) สวนหย่อมเรขาคณิต

จำนวน 1 สวนพืน้ท่ี 90 ตารางเมตร ประกอบด้วย รูปเรขาคณิตทำเป็นสวนหนิพืน้กรวดมป้ีายบอกช่ือและคุณสมบัติ

ของรูปเรขาคณิตต่างๆ โรงเรียนร่มร่ืนสวยงาม 2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

บ้านหนองอ้อนอ้ยของผู้ร่วมวิจัยโดยรวมพบว่าผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมกันสังเกตการณ์มคี่าเฉลี่ยตำ่กว่าทุกด้าน  

3) ความพงึพอใจต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหนองอ้อนอ้ยของผู้ร่วมวิจัยโดยรวมพบว่ามีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าทุกด้านอยูใ่นระดับ มากที่สุดและดา้นร่วมกันสะทอ้นผลท่ีมี

คา่เฉลี่ยสูงกว่าทุกดา้นส่วนดา้นการร่วมกันสังเกตการณ์มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าทุกดา้น 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 โรงเรียนควรจัดให้มีการนิเทศ ตดิตาม ในการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

เพ่อช่วยบุคลากรในการปฏบัิตงิาน 

  1.2 ควรสร้างความตระหนักในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนและผูส้นใจ 

จะศกึษาความรู้ และควรดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบ ให้คงสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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  1.3 ผู้บริหารควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู่ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสรุปผลการวจิัย

พบว่าบุคลากรการศึกษาในโรงเรียนต้องให้ความสำคัญดแูลเอาใจใสโ่ดยเฉพาะครูผู้รับผิดชอบแหล่งรู้ของตนเอง 

ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน นอกจากการศึกษาเอกสารการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร  

การฝึกปฏบัิต ิการนิเทศ ตดิตามแลว้ ควรนำวิธีการอ่ืนๆ เช่น การศึกษาดูงาน เป็นต้น  

  2.2 ควรมกีารจัดทำวิจัยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบัิตกิาร หรอืรูปแบบอื่นๆ  
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