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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ 

เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ และแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่าง คือ 
โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงไดม้าโดยวิธีการก าหนดหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย
เทียบตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกนและโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 66 โรงเรียน 
ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้ และคณะกรรมการสถานศึกษารวม 660 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ
วเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวจิยั พบวา่ 
1.ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน 

จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฎ
วา่การมีส่วนร่วมในการวางแผนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส่วนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ข มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนปรากฎว่าโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบัการมีส่วนร่วม

                                  
1 นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการศึกษา วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ประเภทห้องศูนยก์ารเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนประเภทหอ้งสมุด 
ประเภทหอ้งคอมพิวเตอร์ และประเภทสวนพฤกษศาสตร์ ไม่แตกต่างกนั  

3.แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ แหล่งเรียนรู้
หอ้งสมุด  

ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ และสวนพฤกษศาสตร์ พบว่าประเภทแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนตอ้งใชก้ระบวนการจดัการแบบวงจรเดมม่ิง  โดยให้ผูบ้ริหารเป็นผูท้  าความเขา้ใจ
กบัครูผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

Abstract 
The research’s objectives were to study the participational levels in managing of 

learning centers comparison at participational levels in managing of learning centers, and to study 
guideline of promotion of participation in managing learning centers in private schools in 
Samutprakan Province. The samples were private schools in Samutprakan province which 
obtained by specifying with Krejcie & Morgan formula on to 66 schools. Information given by 
school administrators, teachers who were in charge of school’s learning centers and schools board 
of committees amount 660 people. The instruments were questionnaire and interview, the 
percentage mean, and standard deviation employed to SPSS statistic program with F-test and 
content analysis were used as data analysis. The finding were that 

1) Participational levels in managing of learning centers in private schools in 
Samutprakan were moderate in overall. However when separating in categories found that 
participating in planning was the highest average whereas participating in checking, in doing, in 
acting were in moderate. 

2) Comparison at participatonal levels in managing learning centers classified by 
small, medium, and large size of private schools found that there was significantly difference in 
the learning center rooms at .01. While there were no difference in the libraries, the computer 
rooms, and the botanical gardens. 
3) Guidelines of promoting of participation in managing learning centers in schools which were 
the libraries, learning center rooms, and botanical gardens would be operated by the Deming 
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cycle system. In this sense, the school administrators would suggest and educate the teachers and 
the board of committees to cooperate participation for productive and effective outcomes. 
 

1.ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
ปัจจุบนัการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวตินั้นเป็นเง่ือนไขทางการศึกษาภาวะหลงัความ

ทนัสมยั (Post Modernity) ท่ีส่งเสริมให้บุคคลเขา้สู่ความเช่ียวชาญเฉพาะ (Mastery) อย่างไม่มีท่ี
ส้ินสุด ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้ตลอดชีวติเป็นแนวทางกระตุน้ใหบุ้คคลไปสู่วถีิทางท่ีมองวา่การเรียนรู้
เป็นส่ิงท่ีปราศจากขอบเขต การจดัการศึกษาท่ีจะตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวควรสอดคลอ้งกบั
ภูมิปัญญาสังคมของความเป็นชนชาติเป็นหลกั สาเหตุท่ีประเทศไทยไม่สามารถแข่งขนัดา้นความรู้
กบัต่างประเทศไดเ้พราะประเทศไทยขาดการจดัการความรู้และไม่มีแหล่งเรียนรู้ท่ีพอเพียงต่อความ
ตอ้งการของสังคม ดว้ยเหตุท่ีรัฐตอ้งให้การสนบัสนุนการศึกษาท่ีอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงัปรากฏ
ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 25   ท่ีก าหนดบทบาทรัฐในการการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้โดยการส่งเสริมการด าเนินงานและจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบ อย่าง
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นแหล่งเรียนรู้จึงเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงในการจดัการเรียนการสอน เพราะ
แหล่งเรียนรู้จะเป็นส่ือในการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้และเกิดการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการหรือกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ให้บงัเกิดผล ตอ้งเกิดจาก
การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร การด าเนินงานของครูนกัเรียน และความร่วมมือของทุกฝ่าย (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547: ค าน า) ซ่ึงการเรียนรู้ในวิถีชีวิตมีความส าคญัยิ่งต่อการ
ด ารงชีวิตเพราะเรียนรู้ท่ีมีอยู่ทั่วไปทั้ งในครอบครัว ชุมชน วดัและธรรมชาติรวมทั้ งผูใ้ห้การ
ถ่ายทอดการเรียนรู้ซ่ึงไดแ้ก่พอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย เพื่อน ครู พระ หมอพื้นบา้น ตน้ไมส้ัตวทุ์กคนทุกส่ิง 
ในโลกลว้นเป็นผูถ่้ายทอดการเรียนรู้จึงเกิดข้ึนไดทุ้กสถานท่ีในชีวติ ซ่ึงถือไดว้า่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมีความ
เก่ียวขอ้งกนั สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ไดก้ารเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (พจนีย ์ 
เทียมศกัด์ิ. 2543 : 57) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เร่ืองการมีส่วนร่วมในการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน จังหวดัสมุทรปราการ  เพื่อให้ได้มาซ่ึง
สารสนเทศท่ีสามารถน ามาเพื่อการวางแผนเพื่อจดัการการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนของโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ  ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึง
จะส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ เป็นคนดี เก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
2.1 เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียน

เอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของ

โรงเรียนเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและประเภทแหล่งเรียนรู้ 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของ

โรงเรียนเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ  
 

3. สมมติฐานของการวจิัย 
ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน จงัหวดั

สมุทรปราการ ระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกนั 
 

4. วธิีการด าเนินการวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)ประชากรในการวิจยั คือ 

โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ  จ านวน 80 โรงเรียน กลุ่มตวัอย่างคือ โรงเรียนเอกชน 
จงัหวดัสมุทรปราการจ านวน 66 โรงเรียนซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง ผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญัใน
แต่ละโรงเรียนประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 2 คน ครูผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้ 4 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 4 คน รวมทั้งส้ิน 660 คน เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนแบบสอบถามมีค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงค านวณจากผลการ
ประเมินของผูท้รงคุณวุฒิ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 0.80-1.00 และค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ตามวิ ธีของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่ าความ เช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัด าเนินการโดยส่งแบบสอบถามไป
ทางไปรษณีย์  แบบสอบถามท่ีส่งไป จ านวน 660 ฉบับได้รับคืนกลับมา จ านวน 580 ฉบับ 
แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนคิดเป็นร้อยละ 87.88 ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ และการวเิคราะห์เน้ือหา   
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5. สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิจยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียน

เอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ ปรากฎดงัน้ี 
5.1 การมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน  จงัหวดั

สมุทรปราการ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ส่วนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ข มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วม
ในการจดัการจ าแนกตามประเภทแหล่งเรียนรู้ ประเภทหอ้งสมุดและสวนพฤกษศาสตร์มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก ส่วนแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องศูนยก์ารเรียนรู้ และห้องคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ของโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ จ าแนกตามประเภทแหล่งเรียนรู้ 

 
5.2 การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของ

โรงเรียนเอกชนจงัหวดัสมุทรปราการพบวา่ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ประเภท
ห้องศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนจงัหวดัสมุทรปราการโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  ในขณะท่ีระดบัการมีส่วนร่วมในการวางแผน การประเมินผล และการแกไ้ข
ไม่แตกต่างกนั  ส่วนระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ประเภทอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ประเภท

รายการ หอ้งสมุด หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ หอ้งคอมพิวเตอร์ สวนพฤกษศาสตร์ สรุป 

x  SD แปล x  SD แปล x  SD แปล x  SD แปล x  SD แปล 
1. การมส่ีวนร่วมใน
การวางแผน 

4.03 0.67 มาก 3.46 0.83 กลาง 2.74 0.86 กลาง 3.75 0.51 มาก 3.50 0.71 มาก 

2. การมส่ีวนร่วมใน
การปฏบิัต ิ

3.86 0.66 มาก 3.31 0.97 กลาง 2.71 0.82 กลาง 3.88 0.65 มาก 3.44 0.78 กลาง 

3. การมส่ีวนร่วมใน
การประเมนิผล 

3.96 0.70 มาก 2.96 0.99 กลาง 2.67 0.83 กลาง 4.30 0.60 มาก 3.47 0.78 กลาง 

4. การมส่ีวนร่วมใน
การแก้ไข 

3.89 0.75 มาก 3.26 0.90 กลาง 2.68 0.87 กลาง 3.75 0.51 มาก 3.39 0.76 กลาง 

รวมเฉลีย่ 3.93 0.64 มาก 3.25 0.92 กลาง 2.70 0.79 กลาง 3.92 0.57 มาก 3.45 0.75 กลาง 
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ห้องสมุด  ประเภทห้องคอมพิวเตอร์ และประเภทสวนพฤกษศาสตร์ ทั้งภาพรวมและรายดา้น ไม่
แตกต่างกนั 
ตารางท่ี  2 เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องศูนยก์ารเรียนรู้
ในโรงเรียนเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ  ระหวา่ง โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่  
การมส่ีวนร่วมในการจดัการแหล่ง

เรียนรู้ห้องศูนย์การเรียนรู้ 
ขนาดโรงเรียน จ านวน X  S.D. F sig 

 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ขนาดเลก็ 210 3.33 0.87  
2.630 

 
0.073 ขนาดกลาง 200 3.54 0.83 

ขนาดใหญ่ 170 3.51 0.77 
รวม 580 3.46 0.82 

 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 

ขนาดเลก็ 210 3.16 0.70  
5.253 

 
0.006** ขนาดกลาง 200 3.40 0.92 

ขนาดใหญ่ 170 3.38 0.92 
รวม 580 3.31 0.96 

 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ขนาดเลก็ 210 2.9 0.70  
0.814 

 
0.444 ขนาดกลาง 200 3.09 0.60 

ขนาดใหญ่ 170 2.88 0.94 
รวม 580 2.96 0.68 

 
การมีส่วนร่วมในการแกไ้ข 

ขนาดเลก็ 210 3.03 0.74  
1.872 

 
0.157 ขนาดกลาง 200 3.30 0.93 

ขนาดใหญ่ 170 3.46 0.84 
รวม 580 3.26 0.89 

 
รวม 

ขนาดเลก็ 210 3.11 0.70  
5.190 

 
0.006** ขนาดกลาง 200 3.33 0.98 

ขนาดใหญ่ 170 3.31 0.67 
รวม 580 3.25 0.62 

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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5.3  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าประเภทแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนควรใช้กระบวนการจดัการ
แบบวงจรคุณภาพเดมม่ิง โดยให้ผูบ้ริหารควรท าความเขา้ใจกบัครูผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้และ
คณะกรรมการเพื่อขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงมีวธีิการ คือ 

1. ผูบ้ริหารมีบทบาทในการเสนอแนะทางดา้นการวางแผนและคอยให้ความร่วมมือใน
ทุกดา้น 

2. ครูผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้เป็นผูล้งมือปฏิบติัให้เกิดความสอดคลอ้งกบัแผนงานท่ี
วางไว ้

3. ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นผูท่ี้มีส่วนช่วยในการประเมินผลและช่วย
ปรับปรุงผลงานให้ดีข้ึนตลอดจนแนะน าบุคลากรภายนอกเข้ามาให้ความร่วมมือในการจดัการ
แหล่งเรียนรู้ต่อไป 
 

6. อภิปรายผลการวจิัย 
จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ของผู ้บ ริหาร ครู และ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลการวิจยัได้
ดงัน้ี  

6.1  จากผลการวิจยัระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน  
ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงพบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของ
โรงเรียนเอกชน  จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นปรากฏวา่การมีส่วนร่วมในการวางแผนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนการมีส่วนร่วม
ในการในการประเมิน มีส่วนร่วมในการปฏิบติั  และการมีส่วนร่วมในการแก้ไข มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมตต์ เมตต์การุณจิต (2541: 
บทคดัย่อ)ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประจ าโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

นอกจากน้ียงัพบว่าการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียน
เอกชน จงัหวดัสมุทรปราการประเภทการ ข้อมูลต่างๆให้สามารถสืบค้นได้ ผูบ้ริหารและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  จึงใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการประเภทหอ้งสมุด  

การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนจังหวดั
สมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงวา่ความคิดเห็นในการจดัการแหล่งเรียนรู้
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ของผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้ และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความส าคญักบัการมี
ส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในการบริหารตามวงจรคุณภาพเดรมม่ิง( PDCA )ค่อนขา้งน้อย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นเรศ  ห้ินนุกุล ( 2544 ) ท่ีวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดันราธิวาส พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจงัหวดันราธิวาสมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานโดยรวมทุกประเภทและรายดา้นอยูใ่นระดบั
ปานกลางนอกจากน้ียงัพบวา่การมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีค่าเฉล่ีย
สูงกว่าดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การประเมินผล และการแกไ้ข  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การ
วางแผนจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นจุดเร่ิมตนัของการท างานท่ีจ าเป็นตอ้งระดมความคิดเห็น
จากผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงการระดมทรัพยากรต่างๆท่ีจะน ามาใชซ่ึ้งตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจในการ
คิดวเิคราะห์และวางแผนร่วมกนั 

6.2 จากผลการวิจยัซ่ึงพบว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของ
โรงเรียนเอกชนระหว่าง โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่
แตกต่างซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้

 การท่ีโรงเรียนซ่ึงมีขนาดต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั
อาจเน่ืองมาจากบริบทของโรงเรียนเอกชนและการบริหารจดัการของโรงเรียนเอกชนทุกขนาดได้
น าระบบวงจรคุณภาพมาใชใ้นการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเหมือนกนั สอดคลอ้ง 
ชลธิชา ประทุม (2555) ท่ีวจิยัเร่ืองการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 27 พบว่า สถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ฯ ไม่แตกต่างกนั   ยกเวน้ในภาพรวมของการมีส่วน
ร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ซ่ึงมีเพียงประเภทเดียวท่ีระดับการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ประเภทห้องศูนยก์ารเรียนรู้ โดยคู่ท่ีต่างกนั ได้แก่  1)โรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง 2)โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่ และ3)โรงเรียน
ขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลาง ซ่ึงทั้ง 3 คู่ มีระดบัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงเรียน มีรูปแบบการ
ด าเนินการแตกต่างจากประเภทแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และสวน
พฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนั้น การมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้มีนอ้ยกวา่
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดหรือความพร้อมในด้าน
ทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ และปัจจยัอ่ืนๆ สอดคล้องกบั งานวิจยัของชลธิชา   ประ
ทุม  (2555 )ท่ีวิจยัพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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7. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจยัซ่ึง พบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของ

โรงเรียนเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นการประเมินผลและการแกไ้ขมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัต ่า
ท่ีสุด อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง 3 กลุ่มยงัไม่มาก
พอท่ีจะท าให้เกิดการจดัการแหล่งเรียนรู้ ให้สามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี  

7.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1)  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผูเ้ก่ียวข้องกล่าวคือ 

ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้ และคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น 
องคก์รในทอ้งถ่ิน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ เพื่อร่วมมือกนัจดัการแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนของโรงเรียนเอกชน โดยออกเป็นนโยบายให้ชดัเจนและมีการติดตามประเมินผลนโยบาย
ดงักล่าวดว้ย 

       2) ควรท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
การจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน ดงักล่าวขา้งตน้ และอาจท าเป็นแผนงาน
หรือคู่มือการด าเนินงานให้กบัสถานศึกษาเอกชน โดยอาจมีผูป้ระสานงานให้ค าแนะน าและเป็นพี่
เล้ียง รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานดงักล่าวดว้ย  

7.2 ขอ้เสนอแนะระดบัปฏิบติั 
       1) สถานศึกษา ควรให้ความส าคญัต่อการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้ และคณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
เช่น องค์กรในท้องถ่ิน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นตน้โดยท าเป็นแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติของสถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม  มีผู ้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามแผนฯชดัเจน มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

   2) ในการด าเนินงานของโรงเรียนเอกชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจดัการ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนฯ  ระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผิดชอบแหล่งเรียนรู้ และ
คณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ควรเน้นการด าเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพเดม
ม่ิง (PDCA) เป็นแนวทางกล่าวคือ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัการแหล่งเรียนรู้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแผนฯ ตามบทบาทหน้าท่ี
อยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละท่ีส าคญั คือ 
มีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและระดบัความร่วมมือของกลุ่มต่างๆใหมี้มากข้ึน  
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7.3  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1) ควรมีการวจิยัเชิงเปรียบเทียบระหวา่งการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ ใน

โรงเรียนเอกชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 2) ควรมีการวิจยัเชิงเปรียบเทียบระหว่างการมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งเรียนรู้ 

ระหวา่งโรงเรียนในเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล  
 3) ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบของการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของประเทศ

ไทยเพื่อเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียนทัว่ประเทศน าไปใชใ้นการจดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของตน
ในอนาคต 
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