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บทคัดย่อ 

              การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบและเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการ
แหล่ง เรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 กลุ่มตัวอย่างคือโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 จ  านวน 24 โรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายคือวิธีการจบัฉลาก โดยผูใ้ห้
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน จ านวน 312  
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ส่วนสถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบและการวเิคราะห์ เน้ือหา   

ผลการวิจัย พบว่า  1) การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา พบวา่โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 มีการ
จดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วฒันธรรมและจารีตประเพณีและแหล่ง
เรียนรู้ประเภทอาคาร สถานท่ีและ ส่ิงก่อสร้าง ตามล าดับ ส่วนแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและ
องคก์รในชุมชนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 2) การเปรียบเทียบการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้
ของโรงเรียน มธัยมศึกษา พบว่า เม่ือเปรียบเทียบตามท่ีตั้ง ประเภทโรงเรียนและขนาดโรงเรียน 
ปรากฏวา่ โรงเรียน ประเภททัว่ไปกบัโรงเรียนประเภทมาตรฐานสากลและโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง
กบัขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ มีการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) แนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมระหวา่งโรงเรียนและชุนชน โรงเรียนเชิญบุคลากรหรือปราชญช์าวบา้น
ท่ีมีความรู้ความสามารถในชุมชนมาใหค้วามรู้แก่นกัเรียน พฒันาแหล่งเรียนรู้โดยการจดัท าทะเบียน

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการศึกษา วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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สารสนเทศ และจดัท าป้ายแนะน าแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการจดัหางบประมาณสนบัสนุนการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ 

 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to investigate, compare, and recommend the 
guidelines for the development of the community learning resources management among the 
secondary schools under the jurisdiction of the Secondary Education Service Area Office 3. The 
samples were 24 secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 3.  The 
informants were a total of 312 school directors, deputy directors, department heads, and teachers. 
The research instruments were questionnaires and interview questions.  The statistics used were 
percentage, means, standard deviation, t-test, and F-test. The findings were as follows: 

1) Overall, the practice of community learning resources management among the 
secondary schools sampled was found to be at the high level. The learning resources with highest 
average were the natural resources, followed by the resources within the domains of art, culture, 
tradition, premises and buildings respectively.  The resources under the categories of personnel 
and community organizations were those with the lowest average. 2)  For the comparison of the 
community learning resources management, it was found that the differentiation between the 
normal schools and the world-class standard schools and the juxtaposition among extra large, 
large, medium and small-size schools showed the differences at a significant level of .01.                        
3)  Overall, the guidelines for developing community learning resources management entail the 
following : creating school-community participation, working with the local scholars, establishing 
information register, posting signs or placards recommending the available learning resources, 
and providing supporting budgets for the resources maintenance.  
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1.ทีม่าและความส าคญัของปัญหา  
การเรียนรู้ในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แบบโลกไร้พรมแดน การเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสาร สาระการเรียนรู้และการติดต่อในดา้นต่างๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน จ าเป็น
จะตอ้งปรับตวัให้ทนัการเปล่ียนแปลงของวิทยาการใหม่ๆ ท่ีไม่เคยหยุดน่ิง การจดัการศึกษาใน
ปัจจุบนัจึงควรเปิดโอกาสให้มีการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน การ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมใหก้ารจดัการ
เรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
การเรียนรู้ในปัจจุบนัหากใช้กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียวจะไม่สามารถ
พฒันากรอบแนวคิดได ้

ดงันั้นแหล่งเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นและส าคญัต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียนเพราะแหล่งเรียนรู้เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรม สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้จากสภาพจริง ไดรั้บประสบการณ์ตรง ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเองท าให้การจดัการเรียนการสอนประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้องกับ
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2552 -2559) ท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งเน้นพฒันาชีวิตให้เป็น 
“มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” และพฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความเขม้แขง็และ
มีคุณภาพ 3 ดา้นคือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์
เอ้ืออาทรต่อกนั   

จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา การจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 เพื่อจะได้
น าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สอดคล้องกบันโยบาย 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ผูเ้รียน เป็นคนดี เป็น
คนเก่ง และมีความสุข  ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของการศึกษาไทย 

 

2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จ  าแนกตามท่ีตั้ง ประเภท และ
ขนาดโรงเรียน 
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3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ท่ีมีท่ีตั้ ง 

ประเภทและขนาดของโรงเรียนต่างกนั มีการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้แตกต่างกนั 
 

4. วธิีการด าเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ( Survey Research )  กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี 

คือ โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี และ
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 24 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน รอง
ผูอ้  านวยการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน รวมทั้งส้ิน 312 คน  
เคร่ืองมือในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากผู ้ทรงคุณวุฒิ   มีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 0.80 -1.00 และมีค่า ความเช่ือมัน่ (Reliability) ซ่ึงค านวณตามวธีิของครอ
นบาค (Cronbach's Alpha Coefficient ) เท่ากบั 0.97   ส่วนแบบสัมภาษณ์เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด 
สอบถามเก่ียวกบัการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ประเด็น
การสัมภาษณ์ประกอบดว้ย การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน และขอ้เสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และจดัส่ง
แบบสอบถาม ทางไปรษณีย ์โดยด าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี   
31 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560 แบบสอบถามท่ีส่งไป จ านวน  24 โรงเรียน ไดรั้บคืนจ านวน 22 
โรงเรียน แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนคิดเป็นร้อยละ 91.67    

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบและการวเิคราะห์เน้ือหา 
 

5. สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิจัยเก่ียวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 สรุปได ้ดงัน้ี 
5.1 การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบวา่ ระดบัการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
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การเรียนรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ด้านแหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ รองลงมา คือ ด้านแหล่งเรียนรู้ประเภท
ศิลปะ วฒันธรรม และจารีตประเพณี และดา้นแหล่งเรียนรู้ประเภทอาคาร สถานท่ีและส่ิงก่อสร้าง 
ตามล าดบั ซ่ึงทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นแหล่งเรียนรู้
ประเภทบุคคลและองคก์รในชุมชน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัรายละเอียด ในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจ าแนกตาม
ประเภท 
                 แหล่งเรียนรู้ 

การจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน X  S.D. แปลผล อนัดับ 
แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองคก์รในชุมชน 3.42 .77 ปานกลาง 5 
แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 3.55 .80 มาก 1 
แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคาร สถานท่ีและส่ิงก่อสร้าง 3.51 .75 มาก 3 
แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี 3.47 .83 ปานกลาง 4 
แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วฒันธรรม และจารีตประเพณี 3.52 .83 มาก 2 

รวม 3.55 .68 มาก - 
 

5.2  การเปรียบเทียบการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ าแนกตามที่ตั้ง ประเภท และ
ขนาดโรงเรียน  

5.2.1 การเปรียบเทียบการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้จ าแนกตาม
ที่ตั้งโรงเรียน พบว่า การจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในจงัหวดั
นนทบุรีกบัโรงเรียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยภาพรวมในตารางท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

219



6 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้  จ  าแนกตามท่ีตั้งโรงเรียน 
โดยใชก้ารทดสอบค่าที 
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา  

t - test 
 

Sig X  S.D. X    S.D. 
แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองคก์รใน
ชุมชน 

3.44 .71 3.38 .86 .621* .535 

แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 3.56 .79 3.54 .82 .231* .817 
แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคารสถานท่ีและ 
ส่ิงก่อสร้าง 

3.58 .70 3.42 .83 1.605* .110 

แหล่งเรียนรู้ ประเภทส่ือนวตักรรมและ 
เทคโนโลย ี

3.62 .77 3.26 .89 3.354** .001 

แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วฒันธรรม 
และจารีต ประเพณี 

3.54 .86 3.49 .81 .432* .666 

 เฉล่ียรวม 3.60 .66 3.47 .70 1.519* .130 
 

5.2.2  การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือการเรียนรู้  จ าแนกตามประเภทของ
โรงเรียน พบวา่ การจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ระหวา่งโรงเรียนทัว่ไปกบัโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 โดยโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีค่าเฉล่ีย สูงกวา่โรงเรียนทัว่ไปทั้งในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 5  ดา้น เม่ือพิจารณา
แยกเป็นรายดา้น พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีแหล่งเรียนรู้ 4 
ดา้น   ไดแ้ก่ ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน ประเภทอาคารสถานท่ีและ ส่ิงก่อสร้าง ประเภท
ส่ือนวตักรรมและ เทคโนโลยี  และประเภทศิลปะ วฒันธรรม และจารีต ประเพณี แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนประเภททรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 รายละเอียดตามตารางท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 

220



7 
 

ตารางท่ี 3 การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อการเรียนรู้ จ  าแนกตามประเภทของ
โรงเรียน 

การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทัว่ไป มาตรฐานสากล t - test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองคก์รใน
ชุมชน 

3.10 .67 3.55 .77 4.400 .000 

แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 3.38 .78 3.62 .80 2.171 .031 
แหล่งเรียนรู้ประเภทอาคาร สถานท่ีและ
ส่ิงก่อสร้าง 

3.18 .75 3.65 .71 4.696 .000 

แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลย ี

2.92 .72 3.70 .77 7.460 .000 

แหล่งเรียนรู้ประเภทศิลปะ วฒันธรรม และ
จารีตประเพณี 

3.21 .69 3.64 .86 3.900 .000 

เฉล่ียรวม 3.21 .53 3.69 .69 5.399 .000 
 

5.2.การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือการเรียนรู้ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
การจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็ก - กลาง  ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษ  โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาแยก
เป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4  การจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน   
การจัดการแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. แหล่งเรียนรู้ประเภท
บุคคลและองคก์รในชุมชน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

22.509 
127.080 
149.589 

2 
250 
252 

11.255 
.508 

 

22.141*** .000 

2. แหล่งเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

27.743 
132.787 
160.530 

2 
250 
252 

13.872 
.531 

 

26.116*** .000 
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การจัดการแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. แหล่งเรียนรู้ประเภท
อาคาร สถานท่ีและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

30.302 
112.900 
143.202 

2 
250 
252 

15.151 
.452 

33.549*** .000 

4. แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยี 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

69.390 
105.693 
175.083 

2 
250 
252 

34.695 
.423 

82.065*** .000 

5. แหล่งเรียนรู้ประเภท
ศิลปะ วฒันธรรม และ
จารีตประเพณี 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

46.141 
129.029 
175.170 

2 
250 
252 

23.071 
.516 

44.700*** .000 

รวม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

45.246 
71.386 

116.632 

2 
250 
252 

22.623 
.286 

79.228*** .000 

           
5.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ  าแนกตามประเภทแหล่งเรียนรู้ 
ปรากฏ ดงัน้ี 

1.ประเภทบุคคลและองคก์รในชุมชน พบวา่ โรงเรียนควรเชิญบุคลากร ปราชญช์าวบา้น
ท่ีมีความรู้ความสามารถในชุมชนมาให้ความรู้แก่นกัเรียน เช่น ธรรมศึกษา ให้พระอาจารยจ์ากวดั
ใกลเ้คียงมาช่วยสอน รวมทั้งจดัท าทะเบียนสารสนเทศเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

2.ประเภททรัพยากรธรรมชาติ พบว่าโรงเรียนควรวางแผนร่วมกับชุมชนในการจดั
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและให้ความรู้แก่นกัเรียนในดา้นแนวทางการปฏิบติัตนขณะ
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อใหป้ฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง  

3.ประเภทอาคาร สถานท่ีและส่ิงก่อสร้าง พบว่า ควรจดัหางบประมาณสนับสนุน 
ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ จดัท าป้ายแนะน าแหล่งเรียนรู้ใหช้ดัเจนและเพียงพอ 

4.ประเภทส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี พบว่า  องค์กรต่างๆ ในชุมชนควรสนับสนุน
ดา้นงบประมาณในการผลิต ส่ือนวตักรรมและ เทคโนโลยใีหม่ๆ และแนะน านกัเรียนในเร่ืองการใช้
ส่ือท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมและใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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5.ประเภทศิลปะ วฒันธรรม และจารีตประเพณี พบว่า ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ วฒันธรรมและจารีตประเพณี เพื่อให้ผูเ้รียนตระหนกั
เห็นความส าคญั ช่วยสืบทอดและอนุรักษใ์หค้งอยูต่่อไป  

 

6. อภิปรายผลการวจิัย 
ผลการวิจยัการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 สามารถน ามาอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
6.1 จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่า การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฏวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นแหล่งเรียนรู้ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสมาธิ  พินิจกิจ( 2547) ท่ีได้
ศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงพบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดับมากท่ีสุด   

6.2 จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่า การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ระหว่างโรงเรียนท่ีมีท่ีตั้งในเขตจงัหวดันนทบุรีกบัโรงเรียนท่ีมีท่ีตั้งในเขต
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนในจังหวดันนทบุรีซ่ึงตั้ งอยู่ในเขต
ปริมณฑล มีความพร้อมในด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ประเภทส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยี มากกวา่   

ส่วนผลการเปรียบเทียบการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ระหวา่งโรงเรียนประเภททัว่ไป กบัโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงพบวา่ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ การท่ี
โรงเรียนมธัยมศึกษา ประเภททัว่ไปกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อการเรียนรู้แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจดัการแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้มากกวา่โรงเรียนทัว่ไป เน่ืองจากโรงเรียนมาตรฐานสากลมีระบบการประกนั
คุณภาพก ากบัและควบคุม และมีความพร้อมในดา้นงบประมาณและบุคลากร ท าให้สามารถจดัการ
แหล่งเรียนรู้ไดม้ากกวา่โรงเรียนทัว่ไป  

นอกจากน้ี ผลการเปรียบเทียบการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ซ่ึงพบวา่ โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการ
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เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ การท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีการจดัการแหล่งเรียนเพื่อ
การเรียนรู้แตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจากความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร
ของโรงเรียนกล่าวคือ โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษมกัมีความพร้อมทุกดา้นสูงกวา่โรงเรียนขนาด
อ่ืน ๆ และความพร้อมดงักล่าวยอ่มส่งผลให้การจดัการแหล่งเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
มีการก าหนดนโยบาย และแผนงานชัดเจน มีการจดัสรรงบประมาณ มีระบบสารสนเทศแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายบริหาร ครูผูส้อน นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการ จดัการแหล่ง
เรียนรู้ เป็นตน้  
 

7. ข้อเสนอแนะ   
จากผลการวจิยั การจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3  ซ่ึงพบว่า การจดัการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เพื่อการ เรียนรู้ ประเภทบุคคลและองคก์รในชุมชน และประเภทส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี โดย
ภาพรวม ทั้ง 2 ประเภทอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่แหล่งเรียนรู้ประเภทอ่ืนๆ ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงมี  ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี     

1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองคก์รในชุมชน  
1.1 ควรก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจดัการแหล่งเรียนรู้ประเภท

บุคคลและ   องคก์รในชุมชนใหค้รอบคลุมทุกโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง  
1.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรส ารวจและจดัท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ

แหล่ง เรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นเขตพื้นท่ีความรับผดิชอบให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
โรงเรียนและง่ายต่อการจดัการแหล่งเรียนรู้  

1.3 ควรน ารายงานผลการจดัการแหล่งเรียนรู้ในปีก่อนๆ มาใชใ้นการจดัการวางแผน
ในคร้ังต่อไปดว้ยทุกคร้ัง เพื่อปรับปรุงและพฒันาการจดัการแหล่งเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

1.4 ควรมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน เพื่อให้การจดัการแหล่งเรียนรู้และ
การเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี 
2.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนและชุมชนควรส ารวจแหล่งเรียนรู้

ประเภทส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีแล้วจดัท าทะเบียนสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้
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โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตความรับผิดชอบและสามารถน าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลส าหรับวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ของครู 

2.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนและชุมชนควรจดัอบรมให้ความรู้เร่ือง
การใช้ส่ือประเภทนวตักรรมและเทคโนโลยีแก่ผู ้ท่ี เก่ียวข้อง เช่น ครูและบุคลากร นักเรียน 
ผูป้กครอง เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจตรงกนัในการใชแ้ละจดัการแหล่งเรียนรู้ร่วมกนั 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 เป็นแนวทางการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครู
และนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ควรมีการคน้ควา้วิจยัเพิ่มเติมและท าการวิจยัใน
ประเด็นต่อไปน้ี 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของแหล่งเรียนรู้กบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน 
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