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บทคัดย่อ

 การวจัิยคร้ังน้ีเป็นการวจัิยเชงิวจิยัและพฒันามวีตัถุประสงค์	1)	ศกึษาข้อมลูสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	2)	พัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	และ	3)	ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชร

พิทยาคม	การด�าเนินการวิจัยมี	2	ระยะ	ระยะที่	1	ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ	ระยะที่	2	พัฒนา

รูปแบบ	 ตรวจสอบและยืนยันคุณภาพรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	 และศึกษาผลการใช้โดยการน�ารูปแบบไปใช้

และประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มตัวอย่างที่	1	โดยเลือกแบบ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	ครู	เจ้าหน้าที่	จ�านวน	63	คน	กลุ่มตัวอย่างที่	2	

โดยการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	ประกอบด้วยนักเรียน	จ�านวน	342	คน	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยคือ	(1)	แบบสัมภาษณ์	(2)	แบบสอบถาม	และ	(3)	แบบประเมินความพึงพอใจ	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ผลวิจัยพบว่า	 1)	 สภาพปัญหาของการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 ขาดความตระหนักถึง

ความส�าคญัและประโยชน์ของแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	รวมถึงการจัดการแหล่งเรียนรู้ทีม่ปีระสทิธิภาพ	ด้าน

ความต้องการควรมีการก�าหนดนโยบายให้ชัดเจน	 โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม	 การก�าหนดบทบาทหน้าที่และ
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ก�ากับดแูลการใช้แหล่งเรยีนรูค้วรมีแนวปฏิบัติในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	2)	รูปแบบการจัดการ

แหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพทิยาคม	ประกอบด้วย	6	ขัน้ตอน	ได้แก่	(1)	การวเิคราะห์	(2)	การวางแผน	

(3)	การบูรณาการ	(4)	การให้บริการ	(5)	การพัฒนา	(6)	การรายงานผล	และ	3)	ผลการใช้รูปแบบการจัด

การแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรียน	จากการประเมนิความพงึพอใจของครู	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(x	=	4.64,	S.D.	

=	0.83)	และความพึงพอใจของนักเรียน	อยู่ในระดับมากที่สุด	(x	=	4.64,	S.D.	=	0.81)	

ค�าส�าคัญ : แหล่งเรียนรู้ รูปแบบ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

Abstract

 The purposes of this study were 1) to investigate the data, problems and needs 

regarding the learning resources management in Petpitayakom School, 2) to develop a 

learning resources management model for Petpitayakom School, and 3) to study the

outcomes of the implementation of the learning resources management model in Petpitayakom 

School. The research was divided into two phases: Phase One - the studying of data, problems 

and needs concerning the learning resources management, and Phase Two -developing 

a learning resources management model with three experts to validate it, studying the 

outcomes of the model application, and evaluating the satisfaction of the those involved.

The research population was divided into two groups: The first group of 63 persons,

derived through purposive sampling, consisted of administrators, teachers and staff members. 

The second group of 342 people, derived from simple random sampling. The research

tools were interviewing form, the questionnaire and the satisfaction evaluation form.

The data analysis were through percentage, mean and standard deviation.

 The study findings were as follows:

 1) As for the problems of learning resources management in the school, there was 

a lack of awareness for its importance and benefits as well as the effective management of 

the learning resources. As for the needs of the learning resources, there should be a clear 

policy for every party involved, with guidelines for assigning roles, duties and monitoring.

 2) The model of learning resources management in Petpitayakom School was

composed of six stages; namely (1) analyzing (2) planning (3) integrating (4) service 

providing (5) improving and (6) reporting.
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 3) The outcomes of the implementation of the model were as follows:

 The teachers’ overall satisfaction was very high (x = 4.64, S.D. = 0.83) and the 

students’ overall satisfaction was also at a very high level (x = 4.64, S.D. = 0.81).

Keywords : Learning Resources, Model, Petpitayakom School
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บทน�ำ 

	 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับจากรัฐที่มีหน้าที่ต้องด�าเนินการให้เด็ก

ทกุคนได้เข้ารบัการศึกษาเป็นเวลา	12	ปี	ตามทีบั่ญญัติให้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศักราช	

2560	 มาตรา	 54	 และตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 28/2559	 เรื่อง	 ให้จัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	15	ปี	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช,	2560:	13)

รัฐต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้าน	 เพื่อเป็นต้นทุน

ทางปัญญาที่ส�าคัญในการพัฒนาทักษะ	 คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพและ

ด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขอันจะน�าไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแส

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกในศตวรรษที	่21	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา,	2560:	ก)	

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2545	และ

แก้ไขฉบับเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2553	มาตรา	24	(5)	รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน	สามารถ

จัดบรรยากาศ	สภาพแวดล้อม	สือ่การเรยีนตลอดจนสิง่อ�านวยความสะดวกเพือ่ให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีน

รู้	 และมีความรอบรู้	 รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้	 ทั้งนี้ผู้สอนและ

ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง	ๆ	มาตรา	25	บัญญัติว่ารัฐต้อง

ส่งเสรมิการด�าเนนิงานและการจัดต้ังแหล่งเรยีนรูต้ลอดชีวติทกุรปูแบบซ่ึงหมายถงึห้องสมดุประชาชน

พิพิธภัณฑ์หอศิลป์	สวนสัตว์	และเทคโนโลยีศูนย์กีฬาและนันทนาการ	แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้

อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2553:	 4-5)	 สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่	 3	 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560-2579	 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	เป้าหมายข้อที่	3.4	แหล่งเรียนรู้	สื่อต�าราเรียน	นวัตกรรมและสื่อ

การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่	

ซ่ึงมีตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญคือแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2560:	ญ)	สอดคล้องกับนโยบายของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปีงบประมาณ	2561	นโยบายที่	5	ด้านการจัดการศึกษา

เพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม	ข้อท่ี	1.2	ส่งเสรมิสนับสนนุให้สถานศึกษาพฒันา

หลกัสตูร	กระบวนการเรยีนรู	้แหล่งเรยีนรู	้และสือ่การเรยีนรูต่้าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างเสรมิคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2560:	 7)	 จากความ

สอดคล้องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นเง่ือนไขส�าคัญในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	
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	 แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่นักเรียนจะศึกษาค้นคว้าหาค�าตอบที่สนใจใฝ่รู้	 แหล่งเรียนรู้	 มีทั้ง

ภายในโรงเรียนและชุมชน	แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนนอกจากห้องเรียน	ห้องปฏิบัติการต่าง	ๆ	แล้ว	

สถานที่ทุกแห่งในบริเวณโรงเรียนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้	 และบางครั้งโรงเรียนอาจจัดเพิ่มเติมสิ่งที่มี

อยู่เช่น	 จัดเป็นจุดศึกษา	 สวนการเรียนรู	้ ค่ายการเรียนรู้	 โดยโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้เช่ือมโยง

กิจกรรมอย่างต่อเนื่องระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 แนวคิดในการ

จดัการเรยีนการสอนโดยใช้แหล่งเรยีนรูท้ีก่ล่าวในเบือ้งต้นนัน้	จะบงัเกดิประสทิธภิาพในเชิงปฏิบติัต้อง

ยึดหลักปรัชญาการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ	 โดยเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ซ่ึงครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดได้ปฏิบัติงานด้วยเอกลักษณ์ของตัวเอง	 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา,	2550:	3)

	 โรงเรยีนเพชรพทิยาคม	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	40	เป็นโรงเรยีน

มัธยมศึกษาประจ�าจังหวัด	ได้รับความยอมรับจากชุมชน	ผู้ปกครอง	หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและ

เอกชน	 ในด้านผลส�าเร็จของการจัดการศึกษา	 ส�าหรับด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้	 โรงเรียนจัดให้มี

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท้ังที่อยู่ภายในอาคารที่ประกอบด้วย	 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการของแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ห้องคอมพิวเตอร์	 ห้องสมุด	 และแหล่งเรียนรู้ภายนอกอาคาร	 ประกอบด้วย

สนามกฬีา	ลานคุณธรรม	ลานอเนกประสงค์	สวนเกษตร	ซ่ึงโรงเรยีนจัดไว้เพือ่ให้คร	ูบคุลากร	นกัเรยีน

ในการจัดการเรียนรู้	 และยังจัดไว้ส�าหรับให้บริการแก่หน่วยงาน	 องค์กรและบุคคลภายนอกที่มีความ

ต้องการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ด้วยสภาพของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่	 มีครู	 บุคลากร	 และนักเรียน	 จ�านวนมาก	 ความต้องการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 ปัญหาของข้อจ�ากัดในด้านสภาพของแหล่งเรียนรู้	 การให้บริการในการ

ใช้แหล่งเรียนรู้	 และปัญหาในด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ขาดระบบการจัดการ

แหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้การวางแผนในการก�าหนดนโยบายของผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ในด้านการแก้ไขปัญหาการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น

ในการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเพชรพิทยาคม	 ปีพ.ศ.	 2561-พ.ศ.	 2563	 จึงได้

ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไว้ในกลยุทธ์ที่	4	พัฒนา	ส่งเสริม	สนับสนุนสื่อ	นวัตกรรม	

เทคโนโลยี	นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ	ตัวชี้วัดที่	3	สถานศึกษามีการ

จัดการด้านสื่อ	 เทคโนโลยี	นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพ	เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้	 โดยก�าหนดค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีมาก	 มีการจัดท�าโครงการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

พัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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◆ ชัชฎา อุดมสิทธิ์ ไพรัช สู่แสนสุข ทิวัตถ์ มณีโชติ จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ ◆

	 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของโรงเรียน

ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนให้มปีระสทิธภิาพ	ผู้วจัิยจึงมุง่ทีจ่ะศึกษาการพฒันารปู

แบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	 เพื่อน�าข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยมา

ใช้เป็นแนวทางในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	 บรรลุเป้าหมายของแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 โดยให้แหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรยีนได้รบัการพฒันาให้มคีวามพร้อมและเหมาะสม	สามารถน�าไปเป็นแบบอย่างและปรบัใช้ในแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียนต่าง	ๆ	ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	40	อันจะส่งผล

ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

เพชรพิทยาคม	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	40	

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	40	

	 3.	 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	40	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา	โดยแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

	 กำรวิจัยระยะที่	1	การศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	

	 กลุ่มที่	1	เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน	ครู	ประกอบด้วย	หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	ตัวแทนครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	

ทีส่อนในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที	่1-ปีที	่6	ระดับช้ันละ	1	คน	และเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบติัหน้าทีป่ระจ�าแหล่ง

เรียนรู้	รวมกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่	1	จ�านวน	63	คน	โดยการใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ในการศึกษา	

ที่ได้รับการตรวจสอบเที่ยงตรงของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	คน	ผลการตรวจสอบคุณภาพ

ที่เป็นแบบสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ	0.83	ผ่านเกณฑ์การประเมิน	

 กลุ่มที่	2	ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม	ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง	โดยการสุ่มอย่าง

ง่าย	ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ	Taro	Yamane	จ�านวน	342	คน	และใช้แบบสอบถามแบบ
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ◆

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ที่ได้รับการตรวจสอบเที่ยงตรงของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	

5	 คน	ผลการตรวจสอบคุณภาพที่เป็นแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ	

0.92	ผ่านเกณฑ์การประเมิน

	 กำรวิจัยระยะที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 40	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น	 2

ขั้นตอน	ดังนี้

 ขั้นตอนที่	 1	 การร่างรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคมน�าข้อมูล

ที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จากการวิจัยระยะที่	 1	 เป็นแนวทางในการด�าเนินการร่างรูปแบบการ

จัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนเพชรพทิยาคม	โดยใช้วธิกีารระดมสมอง	จากกลุม่ตัวอย่างกลุม่ที	่1	

ประกอบด้วย	ผู้บริหารโรงเรียน	ครู	ประกอบด้วย	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	

ตัวแทนครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-ปี

ที่	 6	 และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าแหล่งเรียนรู้	 จ�านวน	 63	 คน	 โดยน�าหลักการจัดการวงจร

เดมมิ่ง	(PDCA)	ที่ประกอบด้วย	1.	การวางแผน	(Plan)	2.	การลงมือปฏิบัติตามแผน	(Do)	3.	การ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน	(Check)	และ	4.	การปรับปรุงแก้ไข	(Active)	ที่เป็นวงจรคุณภาพใน

การบรหิารจัดการ	มาใช้ในกระบวนการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงร่างรปูแบบการจดัการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน

เพชรพิทยาคม	ที่ประกอบด้วย

	 1.	หลักการของรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม

	 2.	วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม

	 3.	กระบวนการของรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	

ที่ประกอบด้วยวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบ

 ขั้นตอนที่	 2	การตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบ	มีรายละเอียดในการด�าเนินการ	

แบ่งออกได้	ดังนี้

	 1.	การตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 40	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 40	ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และศึกษานิเทศก์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา	เขต	40	ได้ตรวจสอบและยืนยนัคุณภาพรปูแบบ	โดยใช้เครือ่งมอืการประเมนิรปูแบบทีไ่ด้

รบัการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืแบบประเมนิคุณภาพรปูแบบจากผู้เช่ียวชาญ	ได้รบัข้อเสนอแนะใน

การแก้ไขปรบัปรงุแบบประเมนิจากผู้เช่ียวชาญ	ผลการประเมนิค่าดัชนคีวามสอดคล้องของแบบประเมนิ

คุณภาพรูปแบบ	 มีดังนี้	 ด้านความเป็นไปได้เท่ากับ	 0.95	 ด้านความเป็นประโยชน์	 เท่ากับ	 0.90
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◆ ชัชฎา อุดมสิทธิ์ ไพรัช สู่แสนสุข ทิวัตถ์ มณีโชติ จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ ◆

ด้านความเหมาะสมเท่ากับ	0.95	ด้านความถูกต้องและครอบคลุมเท่ากับ	0.85

	 2.	การศึกษาผลการใช้รูปแบบจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบ	ประกอบด้วย	ครูจากกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ตัวแทนครูที่สอนในแต่ละระดับช้ันและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเพชร

พิทยาคม	โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบ	ที่ได้รับการ

ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ	 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของครูเท่ากับ	0.96	แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเท่ากับ	0.96	

สรุปผลกำรวิจัย

	 ผลการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

เพชรพิทยาคม	 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 ครู	 เจ้าหน้าที่ประจ�าแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 ในด้าน

สภาพปัญหาพบว่า	คร	ูนกัเรยีนขาดความตระหนกัถงึความส�าคัญและประโยชน์ของแหล่งเรยีนรูภ้ายใน

โรงเรียน	แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนขาดระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	นักเรียนขาด

โอกาสในการใช้แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	ด้านความต้องการในการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	

ควรมีการก�าหนดนโยบายในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ชัดเจน	 ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 และต้องมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่และก�ากับดูแลการใช้

แหล่งเรียนรู้ให้กับครู	เจ้าหน้าที่	รวมถึงควรมีแนวปฏิบัติในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพและสนองต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

	 ผลการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในจาก

การสอบถามตัวแทนนักเรียนพบว่า	 ความคิดเห็นด้านสภาพทั่วไปของโรงเรียนและปัญหาของ

การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 มีค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	 3.47	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เท่ากับ	

1.04	 อยู่ในระดับมาก	 ความคิดเห็นด้านความต้องการของนักเรียนในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรยีน	มค่ีาเฉลีย่	เท่ากับ	4.10	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	เท่ากบั	0.87	อยูใ่นระดับมาก	และตัวแทน

นกัเรยีนได้ให้ข้อเสนอแนะ	ดังนี	้ด้านสภาพปัญหาการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	แหล่งเรยีนรู้

ภายในโรงเรยีน	ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของนักเรยีน	ไม่สามารถใช้แหล่งเรยีนรูน้อกเวลาเรยีนได้	

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบางกลุ่มสาระมีสภาพแออัด	อุปกรณ์ไม่พอเพียง	ไม่ทันสมัย	ไม่ได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 บุคลากรที่ควบคุมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีน้อย

ท�าให้บางครัง้นกัเรยีนท่ีเข้าใช้มจี�านวนมากท�าให้การใช้แหล่งเรยีนรูข้าดการควบคุม	ตารางการใช้แหล่ง

เรียนรู้ซ�้ากัน	ต้องการให้ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	ครูไม่เปิดโอกาสให้เข้าไปใช้แหล่งเรียนรู้	

แหล่งเรียนรู้ไม่มีสื่อ	อุปกรณ์เพียงพอและล้าสมัย	ด้านความต้องการของนักเรียนในการจัดการแหล่ง

เรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนเพชรพทิยาคม	นกัเรยีนต้องการให้มกีารจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนให้ดี
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ◆

และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนควรมกีารจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่สงัเกตความ

สามารถของนักเรียน	 ควรเพิ่มอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 ให้มี

แหล่งข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อใช้ค้นคว้าหาข้อมูล	เพิ่มเวลาของการเรียนรู้ในแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มากขึ้นและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	

	 ผลการพฒันารปูแบบการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนเพชรพทิยาคม	สงักดัส�านักงานเขต

มัธยมศึกษา	เขต	40 

 รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	40	มีองค์ประกอบของรูปแบบที่ประกอบด้วย

	 1.	หลกัการของรปูแบบการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนเพชรพทิยาคมสงักดัส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	40	ที่ประกอบด้วย	ความเป็นมาของรูปแบบพัฒนาจากการศึกษา

สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนเพชรพทิยาคม	โดยน�าแนวคิด	

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ	 และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารจัดการ	 PDCA	

นโยบายที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ	มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ	

	 2.	วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	

	 	 2.1	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	

	 	 2.2	เพือ่พฒันาศักยภาพและทกัษะการแสวงหาความรูข้องนักเรยีนโรงเรยีนเพชรพทิยาคม	

	 3.	กระบวนการของรูปแบบ	ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	

	 	 3.1	การวิเคราะห์	 (Analysis)	 คือการด�าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา

ของการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 ที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความคิดเห็น	 สภาพปัญหา	

อุปสรรคและความต้องการในการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	ความพร้อมของการใช้แหล่งเรยีนรู้

ภายในโรงเรยีน	ความส�าเรจ็ของการใช้แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนในอดีต	ปัจจุบนั	แนวโน้มในอนาคต	

และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

	 	 3.2	การวางแผน	 (Planing)	 คือการวางแผนการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดย

การน�าผลการวิเคราะห์มาด�าเนินการ	 ที่ประกอบด้วยการวางแผนก�าหนดแนวทางในการจัดการ

แหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 การวางแผนก�าหนดกิจกรรมในการสร้างความรู้	

ความเข้าใจและความตระหนกัให้กบัคร	ูนกัเรยีน	ในการใช้แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	และการวางแผน

ก�าหนดเป้าหมายของความส�าเร็จที่เกิดจากการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
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◆ ชัชฎา อุดมสิทธิ์ ไพรัช สู่แสนสุข ทิวัตถ์ มณีโชติ จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ ◆

	 	 3.3	การบรูณาการ	(Integration)	คือการน�าหลกัการบรูณาการและเช่ือมโยงความรู	้มาใช้

ในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์	 สะดวกในการจัดการเรียนรู้	 ซ่ึงประกอบด้วย

การบูรณาการระหว่างความรู้	 กระบวนการ	 และการปฏิบัติ	 การบูรณาการระหว่างวิชา	 การบูรณาการ

เพื่อลดความซ�้าซ้อนของเนื้อหาต่าง	 ๆ	 และการบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างความคิด

รวบยอดของวิชาต่าง	ๆ	เพื่อท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย

	 	 3.4	การให้บริการ	 (Service)	 คือการให้บริการด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ประกอบด้วย	การให้บรกิารด้านสือ่	อุปกรณ์	ข้อมลูแหล่งเรยีนรู	้

เพื่อสนองความต้องการของครูนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้	 การให้บริการในการ

ประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข้อมูล	 ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ครู

นกัเรยีน	การให้บรกิารแก่คร	ูนกัเรยีน	ในการจัดกจิกรรมต่าง	ๆ 	ในแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนและการ

ประเมินผลการให้บริการของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

	 	 3.5	การพฒันา	(Development)	คือการพฒันา	เพือ่ส่งเสรมิการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายใน

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งประกอบด้วย	 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อม

ในด้านสือ่	อุปกรณ์และเทคโนโลยี	การพฒันา	ปรบัปรงุ	แหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	ให้มคีวามทนัสมยั	

ทันกับสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน	การพัฒนาการให้บริการของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

	 	 3.6	การรายงานผล	(Report)	การรายงานผลเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม	

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของผู้บริหาร	 ที่จะท�าให้กระบวนการบริหารเกิดประโยชน์และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด	ประกอบด้วย	การรายงานผลด้านการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนใน

ด้านการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	การรายงานผลด้านการจัดการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรูภ้ายใน

โรงเรยีน	ด้านปัญหา	อุปสรรคของการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน	และการสรปุรายงานผลและ

ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	

	 ผลการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพของรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

เพชรพิทยาคม	แบ่งออกเป็น	2	ขั้นตอน	

	 ขั้นตอนที่	 1	 ผลการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ	 แยกเป็นรายด้าน	

พบว่า	ด้านความเป็นไปได้	 มีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความสอดคล้อง	 เท่ากับ	0.90	อยู่ในเกณฑ์	น�าไป

ใช้ได้	ด้านความเป็นประโยชน์	มีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความสอดคล้อง	เท่ากับ	0.85	อยู่ในเกณฑ์	น�าไป

ใช้ได้	ด้านความเหมาะสม	มค่ีาเฉลีย่ของค่าดัชนคีวามสอดคล้อง	เท่ากบั	0.95	อยูใ่นเกณฑ์	น�าไปใช้ได้	

และด้านความครอบคลุม	ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีความสอดคล้อง	เท่ากับ	0.85	อยู่ในเกณฑ์	น�าไปใช้ได้	
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ◆

	 ขั้นตอนที่	 2	 ผลการการศึกษาการใช้รูปแบบจากผู้เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบจากการใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูจ�านวน	90	คน	มีค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	4.64	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

เท่ากบั	0.83	ความพงึพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ดุ	จากกลุม่ตัวอย่างทีเ่ป็นตัวแทนนกัเรยีนจ�านวน	60	คน	

มีค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	4.64	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	0.81	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	

	 ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนเพชรพิทยำคม	

	 พบว่ำ	 รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 40	 ประกอบด้วย	 6	 ขั้นตอนคือ	 1)	 การวิเคราะห์	 (Analysis)	

2)	การวางแผน	(Planing)	3)	การบูรณาการ	(Integration)	4)	การให้บริการ	(Service)	5)	การพัฒนา

(Development)	6)	การรายงานผล	(Report)	ซึ่งผู้วิจัยได้น�าหลักทฤษฎีหลักการบริหารจัดการวงจร

เดมมิ่ง	(PDCA)	ที่ประกอบด้วย	1.	การวางแผน	(Plan)	2.	การลงมือปฏิบัติตามแผน	(Do)	3.	การ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน	 (Check)	 และ	 4.	 การปรับปรุงแก้ไข	 (Active)	 ที่เป็นวงจรคุณภาพ

ในการบริหารจัดการ	 มาใช้ในกระบวนการพัฒนารูปแบบ	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพยุง

ใบแย้ม	(2557)	กล่าวถงึรปูแบบการใช้แหล่งเรยีนรูใ้นท้องถิน่ท่ีเหมาะสมเพือ่การจัดการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา	 มีวิธีการของรูปแบบ	 7	 ขั้นตอน	 ประกอบด้วย	 1)	 การวางแผน	 2)	 การวิเคราะห์	

3)	การจัดการเรียนรู้	4)	การให้บริการ	5)	การเชื่อมโยงความรู้สู่สากล	6)	การพัฒนา	7)	การประเมิน

และเผยแพร่	 โดยมีหลักการตามแนวพระราชด�าริ	 บันได	 3	 ขั้น	 สู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	 คือเข้าใจ	

เข้าถึง	และพัฒนา	สอดคล้องกับงานวิจัยของมินตรา	งามทรัพย์	(2553)	โดยได้น�าเสนอขั้นตอน	ดังนี้	

1)	ขั้นวางแผน	(Plan)	ก�าหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	2)	ขั้นการด�าเนินงาน	สร้างและ

พฒันาแหล่งการเรยีนรู	้(Do)	3)	ขัน้ตรวจสอบ	ทบทวน	ก�ากบัติดตาม	(Check)	4)	ขัน้สรปุและรายงาน

ผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	(Action)	

	 จากผลการใช้รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	40	พบว่าการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	

มีความเป็นระบบ	มีการจดัการเรียนรูท้ีม่ีประสิทธิภาพมากขึน้	การตดิตามและประเมินผลการใช้แหลง่

เรยีนรูส้ามารถนเิทศ	ก�ากบั	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ครแูละนกัเรยีนทีใ่ช้รปูแบบการจัดการแหล่งเรยีนรู้

ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 ผลกำรพัฒนำกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนเพชรพิทยำคม	

	 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	แยกออก
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ได้	 ดังนี้	 ด้านสภาพปัญหาการจัดการแหล่งเรียนรู้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 ครู	 และเจ้าหน้าท่ี	 มี

สภาพปัญหาด้านระบบการจดัการแหล่งเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ	ไม่มกีารก�าหนดบทบาทหน้าทีท่ีชั่ดเจน

ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งเรียนรู้	 ด้านความต้องการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน	 ต้องมีการก�าหนดนโยบายในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ชัดเจน	 ให้ทุกฝ่าย

มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 และต้องมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่และก�ากับ

ดูแลการใช้แหล่งเรียนรู้ให้กับครู	 เจ้าหน้าที่	 รวมถึงควรมีแนวปฏิบัติในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและสนองต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ

มินตรา	 งามทรัพย์	 (2553)	 ได้กล่าวว่า	 ปัญหาการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ยังเป็นไปโดยไม่เป็นระบบ

และกระบวนการที่ชัดเจน	 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ถูกใช้

และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	ผู้บรหิารโรงเรยีนจึงต้องเป็นผู้น�าการด�าเนินการสูค่วามส�าเรจ็โดยก�าหนดเป็น

นโยบายที่ชัดเจน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิระพล	พู่กัน	(2559)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	ปัญหาและ

แนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีนในกลุม่เครอืข่ายโรงเรยีนที	่35	สงักดัส�านกั

การศึกษา	กรุงเทพมหานคร	ได้กล่าวว่า	การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียนที่	 35	 กรุงเทพมหานคร	 มีปัญหาในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	

แนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน	ควรให้ความส�าคัญทีตั่วผู้เรยีนเป็นส�าคัญ	

โดยงบประมาณที่จัดสรรนั้น	ควรได้รับจัดสรรให้มากที่สุดจึงจะเป็นแนวทางพัฒนามากที่สุด	ควรปรับ

ภูมทัิศน์	ภายในบรเิวณการจดัแหล่งเรยีนรูใ้ห้มคีวามสวยงาม	ความสะอาดภายในบรเิวณจัดแหล่งเรยีนรู	้

และสร้างสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสม	 ควรส่งเสริมการท�างานเป็นทีม

ของเจ้าหน้าที	่คร	ูควรมกีารอบรมในเรือ่งให้บรกิารและเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที	่คร	ูและควรจดัให้มจี�านวน

เจ้าหน้าที่	ครู	 ให้บริการค�าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ	ผู้บริหารควรมีแผนงาน	หรือโครงการ

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้	 ควรมีการตรวจสอบ	 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการแหล่ง

เรียนรู้ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการและควรมีการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนในการใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง	 ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	และความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว	อภิปรายได้ว่า	สภาพปัญหา

และความต้องการการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนนั้น	 การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน	 มีแผนงานและโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ

แหล่งเรียนรู้	ต้องมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดการแหล่งเรียนรู้	ควรมีการอบรมครู	 เจ้าหน้าที่

ในเรื่องการให้บริการในการใช้แหล่งเรียนรู้	การตรวจสอบ	ปรับปรุงการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้	

การจัดหาสือ่	อุปกรณ์ควรให้มเีพยีงพอ	เหมาะสม	และควรท�าอย่างต่อเนือ่งควรจดัให้มจี�านวนเจ้าหน้าที	่

ครู	 ให้บริการค�าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ	 ครูที่เกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งเรียนรู้	 ควรมีการ

ประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนในการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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	 ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนเพชรพิทยำคม	

	 รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	40	ประกอบด้วย	6	ขั้นตอนคือ	1)	การวิเคราะห์	 (Analysis)	2)	การ

วางแผน	 (Planing)	 3)	 การบูรณาการ	 (Integration)	 4)	 การให้บริการ	 (Service)	 5)	 การพัฒนา	

(Development)	6)	การรายงานผล	(Report)	สอดคล้องกับงานวิจัยของพยุง	ใบแย้ม	(2557)	กล่าว

ถงึรปูแบบการใช้แหล่งเรยีนรูใ้นท้องถ่ินทีเ่หมาะสมเพือ่การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา	มวีธิกีาร

ของรูปแบบ	7	ขั้นตอน	ประกอบด้วย	1)	การวางแผน	2)	การวิเคราะห์	3)	การจัดการเรียนรู้	4)	การ

ให้บริการ	5)	การเชื่อมโยงความรู้สู่สากล	6)	การพัฒนา	7)	การประเมินและเผยแพร่	โดยมีหลัการ

ตามแนวพระราชด�าริ	บันได	3	ขั้น	สู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	คือเข้าใจ	เข้าถึง	และพัฒนา	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของมินตรา	 งามทรัพย์	 (2553)	 ที่กล่าวว่าการพัฒนาแหล่งการเรียนรู	้ ผู้บริหารโรงเรียน

ต้องเป็นผู้น�าในการด�าเนินการสู ่ความส�าเร็จซ่ึงได้เสนอแนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู ้	 ดังนี	้

1)	 ขั้นวางแผน	 (Plan)	 ก�าหนดนโยบายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้	 2)	 ขั้นการด�าเนินงาน	

สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	 (Do)	 3)	 ขั้นตรวจสอบ	 ทบทวน	 ก�ากับติดตาม	 (Check)	 และ	

4)	ขั้นสรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	(Action)	

	 ผลการใช้รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	 การจัดการแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	 มีความเป็นระบบ	 มีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

การติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้สามารถนิเทศ	 ก�ากับ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ครูและ

นกัเรยีนทีใ่ช้รปูแบบการจัดการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนเพชรพทิยาคม	มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับ

มากที่สุด	 และผลจากการน�ารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม	 ไปใช้ใน

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้	 มีผลการนิเทศ	 ก�ากับติดตามการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 40	 ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัด

การเรียนการสอน	อยู่ในระดับมากที่สุด	และนอกจากนั้นผลการสรุปการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติ

การในการขยายผลการอบรมให้กับโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 องค์การมหาชน	

ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ด้านคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการขยายผลการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม

ศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการ

ใช้แหล่งเรียนรู้ในการอบรม	อยู่ในระดับดีมาก	 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของรูปแบบที่สามารถน�า

ไปใช้ในการจดัการแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนและโรงเรยีนอ่ืน	ๆ 	ในสงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	40	ได้เป็นอย่างดี	
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ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้	

	 1.	ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหารโรงเรียน	ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนผู้บริหาร

ควรด�าเนินการตามกระบวนการของรูปแบบ	 ให้ครบทั้ง	 6	 ขั้นตอนเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการ

จัดการแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง	

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 ควรด�าเนินการตาม

นโยบายของผู้บรหิารในการน�ารปูแบบการจัดการแหล่งเรยีนรูม้าใช้ในการก�ากบัติดตาม	การจัดการเรยีน

การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	

	 3.	ข้อเสนอแนะส�าหรับครูที่ปฏิบัติหน้าท่ีสอนและใช้แหล่งเรียนรู ้ในการจัดการเรียนรู ้	

ควรใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียนในด้านการใช้รูปแบบการจัดการแหล่ง

เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้	

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรมีการวิจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนในพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูที่จะส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ	และการวิจัยรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่

จะสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ	 ที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนในภาพ

รวมของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 40	 ให้เป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ◆
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