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คํานํา 
 

 การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการกระจาอํานาจใหกับชมุชน  ผูปกครอง  และครูตลอดจน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดเขามามีสวนในการรับรูตัดสินใจ  และแกปญหาตามที่ตองการ   
ผูศึกษาไดตระหนักถึงหลักการดังกลาวจึงไดทําการศึกษาบทบาท  หนาที่ของชุมชน ผูปกครองและครู
เกี่ยวกับการมีสวนรวม เพื่อใชกําหนดกรอบในการพัฒนา 
 ขอขอบพระคุณนายนิคม   สุวพงษ  ศกึษานิเทศกเชีย่วชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
รอยเอ็ด เขต 3  นายพงษศกัดิ์  ช่ืนมณี  ศกึษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารอยเอด็ 
เขต  3  นายพรีพงศ  พงษศาสตร  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสลภมูิพิทยาคม  
นายวุฒิคุณ  ดวงออนนาม  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ นายศิวา  กาฬแสน  
ผูอํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ   และนางนงลักษณ  สุดแสวง ผูอํานวยการโรงเรียน 
เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรระยอง   ที่กรุณาชวยตรวจสอบ  ปรับปรุง  แกไขเครื่องมือ 
และใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงาน และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชุมชน  ผูปกครองและครูที่มีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน จนกระทั่งประสบผลสําเร็จ
ดวยดีทุกประการ 
 
 

                                                                                         เพ็ญพิไลลักษณ  มณภีาค 
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ช่ือเร่ือง                  การพัฒนารูปแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
โรงเรียนหนองพอกวิทยา  อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 

ผูศึกษา                    นางเพ็ญพิไลลักษณ    มณีภาค 
สถานศึกษา            โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา 
ปที่พิมพ                 2550          
 
 

บทคัดยอ 
 

 กระบวนการจดัการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ 
และเต็มศักยภาพ  ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งในหองเรยีนและจากแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน  การพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  จึงเปน 
ความจําเปนทีโ่รงเรียนตองดาํเนินการ  การศึกษามีความมุงหมาย  เพื่อดาํเนินการพัฒนา
สภาพแวดลอม  ใหเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน  โดยใชหลักการวจิัยเชิงปฏิบัติการ 
ตามแนวความคิดของ  Kemmis  และ  McTaggart  ดําเนินการเปน  2  วงรอบ  ประกอบดวย 
การวางแผน  การปฏิบัติการ  การสังเกตการณ  การสะทอนผล  กลุมผูรวมศึกษา  อาสาเขารวม 
ดวยความสมัครใจ  จํานวน  7  คน  กลุมผูใหขอมูล  จํานวน  35  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมลูไดแก   แบบบันทึก  แบบสงัเกต  แบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูล 
ใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา และเสนอผลการศึกษาโดยวิธีวิเคราะห และรายงาน 
แบบพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบวา  สภาพการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียน 
หนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอด็  กอนการพัฒนาทางดานกายภาพ 
มีแหลงเรียนรูไมเพียงพอ  สภาพแวดลอมธรรมชาติ  ไมเอื้อตอการเรียนการสอน  บริเวณบางแหง 
สามารถพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนได  โดยเฉพาะเปนบริเวณที่สามารถดําเนินการ 
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั   บริเวณที่ลุมรอบโรงเรียนเปนบริเวณ 
ที่สามารถใชเปนที่ทํานาในโรงเรียนไดเปนอยางดี  บริเวณสระน้ําจัดเปนบอเล้ียงปลา  โดยใหครู 
และนักเรียนเขามาจัดดําเนนิการโครงการตาง ๆ  จึงเหมาะสมที่จะเปนแหลงเรยีนรูใหแกนกัเรียน   
แตบริเวณนีย้ังรก เต็มไปดวยขยะและหญาคา  ไมเอื้อตอการเรียนรู  สงผลใหเกิดความสูญเปลา 
ทางทรัพยากรธรรมชาติ  นักเรียนไมสามารถเขาไปเสาะแสวงหาความรูใหเกดิประโยชน  บริเวณ
อาคารเรียนไมมีบรรยากาศทีร่มร่ืน   น้ําทวมขัง  ทําใหขาดบรรยากาศตอการอยากเรยีนรู  โรงเรียน 
อยูหางจากแหลงเรยีนรูเกีย่วกับความปลอดภัยดานสุขภาพ  สารเสพติด  และความปลอดภัย 
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ดานการจราจร  โรงเรียนจึงตองใชบริเวณใหเกิดประโยชน  จัดเปนแหลงเรียนรูฐานจัดที่พกัรูทัน
ปองกันความเสี่ยง  และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ  โรงเรียนมีหองและอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรบั
การเรียนการสอนไมเพยีงพอ  ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญใชการไมได  ทําใหนกัเรียน
ไมสามารถใชส่ือทางเทคโนโลยีไดดีเทาทีค่วร  หลังจากไดดําเนินการพัฒนา โดยจัดเปนฐานความรู
ใหนกัเรยีนและครูสามารถจัดการเรียนการสอนได  และการพัฒนากลุมผูรวมศึกษา  โดยใชกลยุทธ 
ในการพัฒนาคือ   การศึกษาดูงาน  การแสวงหาความรวมมือจากแหลงภายนอก  การสรางทีมงาน  
โดยใหมีกิจกรรมยอย  คือการใหความรู  การมอบหมายงาน  การนิเทศติดตามเพื่อพฒันาปรับปรุง  
วงรอบที่  1 พบวา  ผูรวมศึกษามีความรู  ความเขาใจ  สามารถดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู   
และสรางทีมงานจัดทําฐานความรูทั้ง 4  ฐานได  แตยังไมสมบูรณ  โดยมีประเด็นที่ตองพัฒนา  ไดแก  
ฐานชื่นชมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมที่จะตองทํานาใหเสร็จ  และฐานจัดที่พักผอนรูทันปองกัน 
ความเสี่ยง  ทีจ่ะตองทําฐานใหมั่นคงถาวร  กลุมผูรวมศึกษา  จึงไดการดําเนินการพัฒนาจนประสบ
ผลสําเร็จ  โดยไดรับความรวมมือจากแหลงเงินทุนภายนอก  และฐานจัดที่พักรูทันปองกันความเสี่ยง
ไดรับโลรางวัลดีเดน  จากสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3  และสาธสรณสุขอําเภอ 
หนองพอก  จงัหวัดรอยเอ็ด 
 โดยสรุปผลการดําเนินงาน  เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอน   
โดยใชกลยุทธการศึกษาดูงาน  การแสวงหาความรวมมือจากแหลงภายนอก  และการสรางทีมงาน 
ไดสงผล  ใหกลุมผูรวมศึกษา  มีความเขาใจ  สามารถดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียน
การสอน  ไดมทีักษะในการพัฒนาตามกระบวนการทํางานเปนทีมเปนผลใหนักเรยีน  ชุมชน 
พึงพอใจ  เห็นไดอยางชัดเจน ตลอดจนไดรับความรู  จากแหลงเรยีนรูที่รวมกันพฒันาขึ้น  สนใจ 
คนควาจากแหลงเรียนรูอ่ืน  ๆ  และเปนที่ช่ืนชมจากผูมาเยี่ยมชม 
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ABSTRACT 
 

 The process of educational management has to support students in order to develop 
themselves to be excellent persons.  It is necessary for school to have efficient knowledge sources 
for students to study.   
 The purpose of this study was to develop school’s surroundings into knowledge sources 
by using the action research according to the ideas of Kemmis and McTaggart.  The procedure 
consisted of planning, action, observation and reflection.  Seven volunteers and thirty-five persons 
who gave data participated in the study.  Four sets of research tools; Record Form, Observable 
Form, Interview Form, and Questionnaire, were used to collect data.  The results were presented by 
a critical method and were written in a descriptive report. 
 Before developing, there are not enough knowledge sources in the school.  The natural 
surroundings and some school areas are not suitable and cannot be developed into knowledge 
sources.  Most of school areas are low-lying and they are suitable for the project of His Majesty the 
King, fielding.  The students cannot get knowledge from the surroundings because they are full of 
garbage and rubbish.  Some school areas are very dry because there are no plants around here.   
 Since the school is far from the community, it is necessary to prepare some school areas 
for healthy, traffic and drug safety zones.  The most important thing is the school has not enough 
computer rooms so students cannot use technology well to communicate to each other. 
 After developing by giving knowledge and understanding to students, teachers and 
persons who are concerned, the results showed that the best strategies for developing were to study, 
to cooperate with the community and to make teamwork.  This made the school get the rewards 
from Roi-et Educational Area Office 3 and Nongporg Health Center, Roi-et Province.   
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 In summary, the best strategies to develop knowledge sources for learning and teaching 
process were studying, cooperating with the community and making teamwork.  They also helped 
the participants understand and can develop school’s surroundings into knowledge sources and the 
visitors felt appreciate when they came to visit our school. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

สารบัญ 
 
เร่ือง                      หนา 
 
บทที่  1  บทนํา  .......................................................................................................................... 1 
    ภูมิหลัง……..  ........................................................................................................... 1 
    ความมุงหมายของการศึกษา……............................................................................... 3 
                 ความสําคัญของการศึกษา……..................................................................................  4 
    ขอบเขตของการศึกษา..  ......................................................................................... 4 
    นิยามศัพทเฉพาะ  .................................................................................................... 6 
 
บทที่  2  เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  .................................................................................. 8 

   การบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน………………………………………………... 8 
   ขอบขายและภารกจิการบริหารและการจัดการสถานศกึษา....................................... 9 
    ภาวะผูนําสําหรับการบริหารสถานศึกษาในอนาคต……..........................................  15 
    บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม 
        ใหเปนแหลงเรียนรู  ..…....................................................................................... 18 
   การจัดการแหลงเรียนรู.............................................................................................. 20 
   กลยุทธในการพัฒนา  ............................................................................................... 39 
   บริบทของโรงเรียนหนองพอกวิทยา….  .................................................................. 44 

                 การวิจัยปฏิบัตกิาร………………………….............................................................   49 
         งานวิจยัในประเทศ  ........................................................................................... 56 

                       งานวิจยัตางประเทศ  ……................................................................................... 59 
 
บทที่  3  วิธีดําเนินการ  .............................................................................................................. 63 

กลุมผูรวมศึกษาและผูใหขอมูล.....................................................................................  63 
ขั้นตอนดําเนนิการศึกษา  …………………………………………………………….. 64 

              เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล.…………………………………………………. 71 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ……………………………………………………………….  74 

 



 8

สารบัญ  (ตอ) 
เร่ือง                      หนา 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล……………………….........……………. 75 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ……………………………………………………… 76 

        
บทที่  4  ผลการวิเคราะหขอมูล  ……………………………………………………………… 77 
      การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1  ..…………………………………………… 77 
      การสะทอนผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 …………………………………………. 85 
      การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2  ........................................................................ 86 
                   การสะทอนผลการพัฒนาในวงรอบที่  2  …………………………………………  88 
 
บทที่  5  สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  ……………………………………………….  89 
           ความมุงหมายของการศกึษา………………………………………………………  89 
      วิธีดําเนนิการศึกษา………………………………………………………………… 89 
          กลุมผูรวมศึกษาและผูใหขอมูล….…..…………………………………………. 90 
                      ขั้นตอนดําเนนิการศึกษา………………………………………………………...  90 
          เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล……………………………………………. 91 
                       การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………………………….  91 
                       การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล……………………………………  92 
                สรุป………………………………………………………………………………….  92 
      อภิปรายผล  ……………………………………………………………………….. 94 
      ขอเสนอแนะ  ........................................................................................................... 99 
 
บรรณานุกรม  ............................................................................................................................101 
 
ภาคผนวก  ................................................................................................................................. 106 
  ภาคผนวก  ก.  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ..........................................................107 
               ภาคผนวก  ข.  คะแนนจากแบบสอบถาม  ผลการประเมินความพึงพอใจ....................118 
  ภาคผนวก  ค.  ภาพประกอบ  ……………...................................................................128 

 



 9

สารบัญ  (ตอ) 
 
เร่ือง                      หนา 
  
                 ภาคผนวก  ง   หนังสือรับโลรางวัลและหนังสือชมเชย……………………………  140 
                 ภาคผนวก  จ   หนังสือขอความอนุเคราะห……………………………………….   147 
 
ประวัติของผูศกึษา…………………………………………………………………………....  149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

สารบัญตาราง 
 
เร่ือง                      หนา 
 
1. แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ 
    ในเรื่องการใชแหลงเรยีนรู ในโรงเรียนหนองพอกวิทยา …………………………………   115 
2. แบบประเมนิผลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
    เร่ือง การใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนหนองพอกวิทยา ……………………………………   119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ                                                                                                                             หนา 
      
     1  ภาพรวมการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล...........................    9 
     2 โครงสรางการบริหารโรงเรียน………..….…………………………………………...  47 
     3  วงจรแสดงกระบวนการดําเนินการศึกษา…………………………………...................  55 
     4       กลุมผูรวมศึกษา  ศกึษาดูงาน  ณ  พระมหาเจคียชัยมงคล…………………...………   129 
     5       ผูศึกษาและทีมงานออกพบปะผูปกครองเพื่อแสวงหาความรวมมือจากชุมชน………. 130 
     6       พิธีทอดถวายผาปาเพื่อการศึกษาโรงเรียนหนองพอกวิทยา……………………………131 
     7       ผูศึกษาและผูรวมศกึษาดแูลการปลอยปลาลงบอที่  1………………………………….132 
     8       ผูศึกษาและผูรวมศกึษาดแูลการปลอยปลาลงบอที่  2………………………………….132 
     9       ผูศึกษาและนักเรียนกําลังกําจดัขยะ ……………………………..…………………….133 
    10     การทํานาเปนการดําเนินงาน  ฐานชื่นชมตามแนวเกษตรทฤษฎใีหม…………………. 134 

11     บรรยากาศสิ่งแวดลอมที่ดี  เปนสื่อการเรียนรูที่จําเปน………………………………… 135 
12 ดวยความรัก  ความภาคภูมิใจในรัว้  “เขียวแดง”……………………………………… 137 
13 แหลงเรียนรูฐานรูทันปองกนัความเสี่ยง……………………………………………… 138 
14 การจัดสภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร…………………………………………….  139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 
 จากขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบไปดวย 
การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ   การบริหารงานบุคคล   การบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานวิชาการถือเปนภารกจิหลัก  ในการบริหารงานวิชาการนั้น  ภารกจิทีสํ่าคัญอันหนึ่ง 
ก็คือการบริหารการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
และการนิเทศการศึกษา  ภารกิจหนึ่งทีเ่กีย่วของกันก็คือ  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
การประชาสัมพันธ  การบริหารจัดการแหลงเรียนรูเปนกระบวนการทีสํ่าคัญยิ่งที่โรงเรียนจะตอง 
ดําเนินการอยางเปนระบบและมีคุณภาพที่เอื้อตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  
การบริหารโรงเรียนในยุคปจจุบันหรือเรียกวายุคปฏิรูปการศึกษา มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัด 
ความพรอมใหเกิดขึน้ในโรงเรียนหลายๆ  ดานสําหรับใหนักเรยีนไดเรียนรูที่จะพัฒนาตนเอง 
ในทุกรูปแบบ  โรงเรียนที่สะอาด  รมร่ืน  มีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจดัการเรียนการสอน   
นับเปนบริบทที่มีความจําเปนไมวาจะเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติที่กลอมเกลาจิตใจเดก็ใหเปน 
คนละเอียดออนรักธรรมชาติหรือแหลงเรียนรูที่เปนสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เปนสิ่งที่จะชวย
ใหเดก็แสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไข) 2545 มาตรา 6  ไดกลาวไววา 
การจัดการศกึษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จติใจ  สติปญญา 
ความรูและคณุธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนได 
อยางมีความสขุและมาตรา 22  ไดกลาวไววา  การจดัการศึกษาตองยดึหลักวา  ผูเรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคญัที่สุด  กระบวนจดัการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ซ่ึงไปสอดคลองกับ 
หมวดที่ 4  แนวการจดัการศกึษา  มาตรา  24  การจัดกระบวนการเรียนรูขอ (5)  ใหสถานศึกษา
สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนการสอน 
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมคีวามรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวจิัย 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูเรียนและผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมๆ กัน 
จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  ไดแก  หองสมุดประชาชน 
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พิพิธภัณฑหอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  ศูนยกีฬาและนันทนาการ   เพื่อเปนแหลงขอมูลและแหลงเรียนรูอยางเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ ( พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช  2542.  2542  : 7-9)   
จากการวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4  เพือ่นําไปสู 
การปฏิบัติจริง  มีสาระสําคัญหลายประเด็นที่สําคัญประเด็นหนึ่ง  คือโรงเรียนตองจดัแหลงเรียนรู  
สภาพแวดลอม  ที่เหมาะสมหลากหลายและเพยีงพอตอการศึกษาคนควา  เพื่อกระตุนและสงเสริม 
ทั้งครูและนักเรียนใหรักการศึกษาคนควา (กรมสามัญศึกษา.  2540 : 47)  ในการจัดการศึกษา 
ใหมีคุณภาพตามกระบวนการเรียนรูในระบบ  โรงเรียนที่พึงประสงค  โรงเรียนตองมีการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดพฒันาตนเอง 
ตามศักยภาพ  มีการจัดการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายจากปญหาจริง  ประสบการณจริง 
ตามธรรมชาติเชื่อมโยงศาสตรตางๆ  ที่ไดศึกษาเลาเรียนสูการปฏิบัติจริงในชีวิต (กรมวิชาการ. 
2539  : 3) ซ่ึงสอดคลองกับ (นพพงษ  บุญจิตรดุลย.  2540  :  48 -  67) ที่กลาวถึงบรรยากาศ 
และสภาพแวดลอมสําหรับการเรียนรูของผูเรียนและสําหรับผูสอนวา  การเรียนรูเปนสิ่งที่มนุษย 
ทุกคนปรารถนาอยูเบื้องตน  ไมวาจะเปนสิง่ที่มีประโยชนหรือไม  เพราะเปนอุปนิสัยอยางหนึ่ง 
ของมนุษย  มนุษยจะเลือกเรียนแตส่ิงที่เปนประโยชนมากกวา ดังนัน้บรรยากาศสําหรับ 
การเรียนรูของผูเรียน  และสาํหรับผูสอนจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารในฐานะทีเ่ปนผูนําในสถาบันจะตอง 
เปนผูสรางขึ้น  เพื่อใหการเรียนรูซ่ึงจัดขึ้น  ภายในระบบโรงเรียนในระยะเวลาอันจํากดั 
ใหมีประสิทธภิาพอันสูงสุด โดยสอดคลองกับวิฑูรย  สิมะโชคดี (2539 : 162 – 163)  ที่กลาววา 
การพัฒนาการปฏิบัติงานหรือการปรับปรุงวิธีการทํางาน  (Improving Work Methods)  เปนหนาที ่
ที่สําคัญอยางหนึ่งของผูนําในยุคโลกาภวิฒัน  ที่จะกระตุนใหบุคลากรที่มีอยูในการดูแล เกิดการ
ปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเอง 
 แหลงเรียนรูในโลกปจจุบันนี้  มุงสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  โดยไมจําเปนตอง
เรียนรูหรือไดรับความรูจากครูในหองเรียนเทานั้น  แตสามารถเรียนรูไดจากแหลงเรยีนรูตางๆ  
ที่มีอยูรอบตัว  ไดแก  พอแม  ชุมชน   เพื่อน  สถาบันทางศาสนา  การอานหนังสือพิมพ  ดูโทรทัศน 
และที่ทันสมัยที่สุดคือ  การใชคอมพิวเตอรและเขาสูอินเตอรเน็ต  ซ่ึงทุกคนจะไดรับความรู 
ตามที่ตนเองตองการเรียนรูจงึสนุก  ไมเกดิความเครียด (ชัยพจน   รักงาม.  2542  :  31-32)   
การคืนผลผลิตสูสังคม  ซ่ึงไดแก  ตัวผูเรียน  ใหเปนผูทีม่ีคุณลักษณะอันพึงประสงค  คือ  เปนคนเกง  
คนดี และอยูในสังคมอยางมีความสุขเปนทรัพยากรมนษุยที่จะชวยสรางสรรคความเจริญรุงเรือง 
ใหแกชาติบานเมืองตอไปดวยเหตุผลนี้  โรงเรียนจึงตองสรางมาตรฐานและพัฒนาคณุภาพบุคลากร
ภายในโรงเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงขณะนี้คณุลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูตามมาตรฐานคุณภาพ
ทุกโรงเรียนตองไดรับการประเมินจาก  สมศ.  มาตรฐานดานผูเรียน 7  มาตรฐาน  30  ตัวบงชี ้
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  ปจจุบันโรงเรยีนหนองพอกวิทยา  เปนโรงเรียนขนาดใหญ  สถานที่ใชในการจดัการเรียน 
การสอนไมเพยีงพอ นักเรียนตองเดินเรียน โรงเรียนมีจาํนวนนักเรยีน 1,580  คน มีเนื้อที่  136 ไร   
บริเวณโดยทัว่ไปเปนปาธรรมชาติ  หลายจดุมีน้ําทวมขัง  แหลงเรียนรูยงัไมสวยงาม  ยังไมเอื้อตอ 
การเรียนการสอน บางแหงเปนปาหนามรกและเต็มไปดวยหญาคา และยังมีขยะมูลฝอย ขาดความ 
รมร่ืน สถานที่ที่ควรจะไดรับการปรับปรุงพัฒนาเปนแหลงเรียนรูยังมีอีกหลายแหง  แหลงเรียนรูทีมี
ความสําคัญและควรพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติคือ บริเวณรอบๆ อาคารเรียนที่เพิ่งซอมแซม
เสร็จ และบริเวณสระน้ําในโรงเรียน  ซ่ึงมีถึง  4  แหง  นอกจากแหลงเรียนรูทางธรรมชาติแลว   
แหลงเรียนรูทางเทคโนโลยียังขาดแคลน  โรงเรียนมีคอมพิวเตอรไมเพียงพอสําหรับการเรียนการสอน
ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับแหลงเรียนรูดานสื่อเทคโนโลยี  
 จากสภาพปจจบุันความจําเปนดังกลาวขางตน  ผูศึกษาจึงเกิดแรงบนัดาลใจ และเกิด 
ความตระหนกัวาตองศกึษาคนควาเพื่อพฒันาแหลงเรยีนรูในโรงเรียนหนองพอกวทิยา 
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  ใหเอื้อตอการเรียนการสอนมากที่สุด เปนระบบและมีคุณภาพ 
เพื่อใหสอดคลองกับ   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช  2542  และบทบาทหนาที ่
ในฐานะผูบริหารโรงเรยีน  โดยนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการแหลงเรียนรู 
ในโรงเรียน  ใหมีประสิทธิภาพและพอเพียง  สําหรับนักเรียนไดใชเรียนรูโดยการศึกษาคนควา 
หาความรูดวยตนเองตามความสนใจ  ตามความถนัด  จนกอใหเกดิคุณลักษณะการเปนบุคคล 
แหงการเรยีนรู ตลอดจนสามารถสรางจิตสํานึกรวมกันในการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเกิดคุณคา 
และมีจิตสํานกึดานการดูแลรักษาสภาพแวดลอม  รวมถึงการตอบสนองความตองการ 
ของนักเรียน  ครู  ชุมชน  และความตองการของโรงเรียนในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพสูสังคม 
และสถานศึกษาอื่นนําไปประยุกตใชตอไป  แนวทางในการพัฒนาผูศกึษาและผูรวมศึกษา 
ไดมีการระดมสรรพกําลัง การรวมคิด  รวมทําในการแสวงหาทรัพยากร  และทุนทรัพยในการจัดหา 
เครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งไดรวมกนัพัฒนาสภาพแวดลอม  แหลงเรียนรูรอบๆ อาคาร  บริเวณ 
สระน้ํา  4  แหง  และบริเวณที่ลุม  โดยในการศึกษาทําเปนฐานพัฒนา  4  ฐาน  ไดแก   
1) ฐานชื่นชมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม   2) ฐานปรับปรุงภูมิทัศนกําจดัขยะ   3) ฐานจัดที่พักผอน
และรูทันปองกันความเสี่ยง    4) ฐานจดัหาและจัดสภาพหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 
 
ความมุงหมายของการศึกษา 
 
 เพื่อดําเนนิการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีนการสอนในโรงเรียน 
หนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก  จังหวดัรอยเอ็ด 
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ความสําคัญของการศึกษา 
 
 1. เปนการแกปญหาการดําเนินงาน เพื่อพฒันารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียน 
การสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก  จังหวดัรอยเอ็ด 

 2. เปนการพัฒนาใหเกิดแหลงเรียนรูดานสือ่เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูธรรมชาติ 
 3. เปนขอสนเทศเกี่ยวกับรูปแบบแหลงเรยีนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียน 

และหนวยงานที่ตองการพัฒนาแหลงเรยีนรู 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้   มุงเนนศกึษาเฉพาะการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีน 
การสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก  จังหวดัรอยเอ็ด เพื่อเปนการพัฒนา
หนวยงานที่ผูศึกษาทําหนาที่เปนผูบริหารสถานศึกษาอยูในปจจุบนั  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
     1. กลุมผูรวมศึกษาและผูใหขอมูล 
                      1.1  กลุมผูรวมศึกษา (Research  Participants)  จํานวน 7  คน  ประกอบดวย 
                             1.1.1  ผูศึกษา                                                          จํานวน 1  คน                        
                             1.1.2 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ                          จํานวน 1  คน   
                             1.1.3 รองผูอํานวยการฝายงบประมาณ                    จํานวน 1  คน   
                             1.1.4 รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป                  จํานวน 1  คน   
                             1.1.5 ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระฯ วิทยาศาสตร  จํานวน 1  คน   
                             1.1.6 ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
                            จํานวน 1  คน   
                             1.1.7 ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
                                                                                                            จํานวน 1  คน 
                    1.2  กลุมผูใหขอมูลจํานวน  35  คน  มีรายละเอียดดังนี ้
                            1.2.1  ครูในโรงเรียน                                                จํานวน 5  คน 
                            1.2.2  คณะกรรมการนักเรียน                                   จํานวน 10 คน 
                            1.2.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน            จํานวน 5  คน 
                            1.2.4  นักเรียน                                                          จํานวน 15  คน 
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  2.  กรอบการศึกษา 
          การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาและผูรวมศึกษามีความสนใจและคนควา  เพื่อเปนการพฒันา
รูปแบบแหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก  
จังหวดัรอยเอด็ โดยใชกรอบแนวคดิการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีนตามโครงสรางแหลงเรียนรู
ของกรมสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา.  2542   ค : 16)  2  ดาน  คือ  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
ดานวิชาการ และการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการสงเสริมและสนับสนนุดานวิชาการมาเปนกรอบ
การศึกษาดังนี ้

2.1 กรอบการพัฒนาแหลงเรยีนรู  ประกอบดวย 
2.1.1  การพัฒนาแหลงเรยีนรูดานการสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ 

หรือแหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติเนนการพฒันาแหลงเรยีนรูธรรมชาติ 
                                  2.1.2   การพัฒนาแหลงเรียนรูดานวิชาการหรือแหลงเรียนรูดานเทคโนโลย ี
เนนการจดัหาอุปกรณ และจดัสภาพหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 

2.2 กรอบกลยุทธ  ในการพัฒนาดังนี ้
2.2.1  การศึกษาดงูาน 
2.2.2  การแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก 
2.2.3  การสรางทีมงาน 
    2.2.3.1  การประชุมใหความรู 
    2.2.3.2  การมอบหมายงาน 
    2.2.3.3  การนิเทศติดตาม 

                 3.  วิธีการศึกษา 
                       วิธีการศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action  Research)  โดยผูศึกษา 
ไดนําเอาหลักการและขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวคดิของ Kemmis และ  McTaggart  
(Kemmis และ McTaggart. 1988 : 11- 15)  เปนกระบวนการดําเนนิการศึกษา  เพื่อพฒันารูปแบบ
แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา  อําเภอหนองพอก   
จังหวดัรอยเอด็  โดยดําเนินการ  2  วงรอบ  (Spiral)  ซ่ึงแตละวงรอบดําเนินการ  4  ขั้นตอน 
       ขั้นตอนที่  1  ขั้นการวางแผน  (Planning) 
                      ขั้นตอนที่  2  ขั้นการปฏิบัติการ  (Action) 
                      ขั้นตอนที่  3  ขั้นการสังเกตการณ (Observation) 
                      ขั้นตอนที่  4  ขั้นการสะทอนผล  ( Reflection) 
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                 4.  ระยะเวลาในการศึกษา 
                      ผูศึกษาจะดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล  ภายในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2549 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550   เร่ิมวันที่  1  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ.  2550  ถึง  วันที่   31   
เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  
 
 1.  การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอน  หมายถงึ  กระบวนการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางผูศึกษา  และผูรวมศึกษา  เพื่อปรับปรุงรูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อ 
ตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา  โดยการจัดทําฐานการเรียนรู  ดังนี ้ 
     ฐานที่  1  ฐานชื่นชมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  หมายถึง  การจัดสภาพบริเวณสระน้ํา 
ใหมีความสะอาด  สวยงาม  มีการเลี้ยงปลา  ปลูกผักบริเวณรอบสระน้าํ และปลูกขาวบริเวณที่นา 
                  ฐานที่  2  ฐานปรับภูมิทัศนกาํจัดขยะ  หมายถึง  การจัดทาํปายนิเทศใหมีความตระหนัก 
กระตุนถึงปญหาขยะ และเชญิชวนทิ้งขยะใหถูกที่  ใหเกดิประโยชน และปรับบรรยากาศ 
บริเวณอาคารเรียน 
                  ฐานที่  3  ฐานจัดที่พักผอนและรูทันปองกนัความเสี่ยง  หมายถึง  การจัดนิทรรศการ 
ถาวร  เกี่ยวกับความเสี่ยงดานอุบัติเหตุ  ดานสุขภาพอนามัย  ดานสารเสพติด  และมมีุมพักผอน 
ผอนคลาย เปนที่พักสนทนา  รวมกลุมเลนกิจกรรมฝกสมองสําหรับเด็ก 
                   ฐานที่  4   ฐานจัดหาและจดัสภาพหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร หมายถึง  การจดัหา
อุปกรณ ส่ือเทคโนโลยี และปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 2.  แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน  หมายถึง  สถานที่หรือแหลงความรูที่นักเรยีน 
เขาไปศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง  ตามอัธยาศัย  ไดแก  แหลงเรยีนรูดานเทคโนโลยี   
คือหองคอมพิวเตอร  และแหลงเรียนรูธรรมชาติ  คือ   สวนหยอม  สระน้ํา  แหลงทํานา   
ปลูกผัก  ความรูดานความปลอดภัยจากความเสี่ยง 
              3.  การพัฒนาแหลงเรยีนรูดานการสงเสริมและสนับสนุนดานวชิาการ  หมายถึง   การจัด 
บริเวณโรงเรียนใหมีบรรยากาศที่รมร่ืน สะอาด  และจดับริเวณสระน้ํา  4  แหง  ใหเปนแหลงเรยีนรู 
ทางธรรมชาติ  ดานระบบนเิวศ  ดานการปลูกผัก  เล้ียงปลา  ปลูกขาว  และเปนทีพ่ักผอนอานหนังสือ  
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  และจัดนิทรรศการถาวร  เกีย่วกับการรูทันปองกันความเสี่ยง  ดําเนนิการ
ตามฐานที่ 1-3 
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 4.  การพัฒนาแหลงเรียนรูดานวิชาการ  หมายถึง  การจดัและจดัสภาพหองปฏิบัติการ 
ทางคอมพิวเตอรใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรู และสบืคนทางอินเตอรเน็ตได  ดําเนินการตาม 
ฐานที่  4  
 5.  กลยุทธในการพัฒนา  หมายถึง  กิจกรรมหรือวิธีการที่นํามาใชในการพัฒนาบุคลากร 
ใหสามารถปฏิบัติ  หรือพัฒนาแหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค 
ของการศึกษา 
                    5.1  การศึกษาดูงาน  หมายถึง การนําบุคลากรในโรงเรียนไปศึกษาดูสภาพจริง 
เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มทํางาน   เกิดความรู  นาํความรูและประสบการณทีไ่ดรับมาพัฒนา 
แหลงเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ 
       5.2  การแสวงหาความรวมมือ  หมายถึง  กระบวนการใหบุคคลภายนอกเขามา 
ชวยเหลือการดําเนินงานพัฒนาแหลงเรยีนรูในดานทนุทรัพย  ดานแนวคิด  ส่ิงของ  โดยการสํารวจ 
หาแหลงเงนิทนุ  แลวเขยีนโครงการประสานขอความอนุเคราะหสนับสนุน 
                    5.3  การสรางทีมงาน  หมายถึง  การใชวิธีการกระบวนการกลุมใหรวมกันทํางาน 
เปนทีมใหทุกคนในทีมมีสวนรวมในการพฒันางานของทีม  มีการตัดสินใจ  โดยยึดความคิดเหน็ 
ของสมาชิกสวนใหญ  โดยมีกิจกรรมยอย  ดังนี ้
                            5.3.1  การประชุมใหความรู  หมายถึง  การจัดกจิกรรมเสริมสรางความรู   
ความเขาใจ   เกี่ยวกับการทํางานเปนทีม   ใหแกผูรวมศึกษา  โดยเชิญวทิยากรและผูศกึษามาให 
ความรู  ดวยวธีิการบรรยาย  อภิปรายและรวมกนัแสดงความคิดเห็น  และเลือกทีมงานของกลุม 
                            5.3.2  การมอบหมายงาน  หมายถึง  การใหทีมงานรวมกันเลือกฐานในการพัฒนา 
ใหเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอนตามความสนใจ  และความถนัดโดยจดัใหรับผิดชอบ
ดําเนินการพัฒนาจนฐานประสบผลสําเร็จ 
                            5.3.3  การนิเทศติดตาม  หมายถึง  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานทีด่ําเนินการ
พัฒนาการ  ปรึกษาหารือ  ชวยเหลือ  ใหกาํลังใจในการดําเนินการพัฒนา ชวยแกปญหาสําหรับ 
ฐานที่ประสบปญหา  เพื่อใหผูรวมศึกษาและทีมงานดําเนินงานทีไ่ดรับมอบหมายใหมีความสมบรูณ 
ยิ่ง ๆ  ขึ้น  ซ่ึงนิเทศโดยผูศึกษา 
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บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การพัฒนารูปแบบแหลงการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษานั้น ผูศึกษาไดศึกษาเอกสาร และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ
ดังตอไปนี ้
 1. การบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
    1.1  ขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
    1.2  ภาวะผูนําสําหรับการบริหารการศึกษาในอนาคต 
    1.3  บทบาทของผูบริหารการศึกษาในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงการเรียนรู 
 2.  การจัดการแหลงการเรยีนรู 
 3.  กลยุทธในการพัฒนา 
 4.  บริบทในโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
 5.  การวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
 6. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
     6.1 งานวิจยัในประเทศ 
     6.2 งานวิจยัตางประเทศ 
 
1.  การบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่บริการศึกษาแกประชาชน และเปนสถานศึกษา 
ของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไป 
วา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบรหิารและการจดัการศึกษา เพือ่เสริมสรางความเข็มแข็ง 
ใหกับโรงเรียนในฐานะทีเ่ปนนิติบุคคลดวยหลักการดังกลาว ไดแก 
 1. หลักนิติธรรม 
 2. หลักคุณธรรม 
  3. หลักความโปรงใส 
 4. หลักการมีสวนรวม 
 5. หลักความรบัผิดชอบ 
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 6. หลักความคุมคา 
 หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ  ของสถานศึกษา ซ่ึงไดแก  
การดําเนนิงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป และเปาหมาย 
ในการจดัการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข ดังภาพประกอบ 1 
  
               
                                           หลักนิติธรรม 
 
 
     หลัก                                            หลัก 
          ความคุมคา หลัก                        หลัก                  คุณธรรม 
           วิชาการ                         งบประมาณ 
                               ผูเรียน 
                             เปนคนดี  เกง 
      หลัก                                           มีความสุข          หลัก 
ความรับผิดชอบ         หลัก     หลัก                  ความโปรงใส 
                    บริหารทั่วไป                          บริหารงานบุคคล 
 
 
                                       

                                                                        หลัก 
                                      การมีสวนรวม 
   
 ภาพประกอบรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนติิบุคคล 
 
   1.1  ขอบขายและภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
 การบริหารวิชาการ 
    1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
    3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
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    4. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
    5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
     7. การนิเทศการศึกษา 
    8. การแนะแนวการศกึษา 
    9. การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 
   10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
   11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอืน่ 
   12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัวองคกร หนวยงาน  
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 การบริหารงบประมาณ 
    1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
    2. การจัดสรรงบประมาณ 
    3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
    4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
    5. การบริหารการเงิน 
    6. การบริหารบัญชี 
    7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 การบริหารงานบุคคล 
    1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
    2. การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
    3. การสงเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    4. วินัยและการรักษาวินยั 
    5. การออกจากราชการ 
 การบริหารทั่วไป 
    1. การดําเนนิงานธรุการ 
    2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    3. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
    4. การประสานและพัฒนา 
    5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
    6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    7.  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บคุลากรและบริหารทั่วไป 
    8.  การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม 
     9.  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
    10. การรับนักเรียน 
    11. การสงเสริมและประสานงานการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
    12. การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
    13. งานสงเสริมกิจกรรมของนักเรียน 
    14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
    15. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน 
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
    16. การประสานราชการกบัเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
    17. การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 
    18. งานบริการสาธารณะ 
    19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
 การบริหารวิชาการ 
  แนวคดิ 
       งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกจิหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เติม (แบบที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการม ี
สวนรวม  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง ในการบริหาร และการจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวดัผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจยั
เกื้อหนนุการพฒันาคุณภาพของนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ขอบขาย/ภารกิจ 
      1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
      2. การพัฒนากระบวนการเรยีนรู 
      3. การวัดและประเมินผล และเทียบโอนผลการศึกษา 
      4. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
      6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
      7. การนิเทศการศึกษา 
      8. การแนะแนวการศึกษา 
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      9.  การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
          10. การสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน 
          11. การประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
      12. การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 แนวทางปฏิบัติจะนําเสนอเฉพาะ 
      1. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    1.1  ศึกษา วเิคราะห ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียน 
การสอน และบริหารงานวิชาการ 
    1.2  สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวตักรรมการเรียนการสอน 
    1.3  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
งานดานวิชาการ 
    1.4 ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส่ือ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานสถาบันอื่น 
    2. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
       แนวทางการปฏิบัต ิ
    2.1  สํารวจแหลงเรียนรูที่เกีย่วของกับการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพืน้ที่การศึกษาใกลเคียง 
    2.2  จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบนัอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคยีง 
    2.3  จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพฒันาใหเกิดองคความรู และประสาน
ความรวมมือกบัสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษา 
ในการจดัตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรยีนรูที่ใชรวมกัน 
    2.4  สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรยีนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจดั
กระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3. การนิเทศการศึกษา 
       แนวทางการปฏิบัติ 
    3.1  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
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    3.2  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบ หลากหลาย  
และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
    3.3. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
    3.4   ติดตาม ประสานงานกบัเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ   
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
    3.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศกึษาภายใน
สถานศึกษากบัสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 
 การบริหารทั่วไป 
    แนวคดิ 
  การบริหารทั่วไป เปนงานที่เกี่ยวของกับการจดัระบบบรหิารองคกร ใหบริการ
บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลัก 
ในการสงเสริม  สนับสนุน  และอํานวยความสะดวกตางๆ  ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ 
มุงพัฒนาสถานศึกษา  ใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบรหิารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนน
ความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน 
และองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ขอบขายและภารกิจ 
     1.  การดําเนินงานธุรการ 
     2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     3. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
     4.  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
     5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
     6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     7.  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
     8.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
      9.  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
     10. การรับนักเรียน 
     11. การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
     12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
     13. งานสงเสริมกิจกรรมของนักเรียน 
     14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
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     15. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
     16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศกึษาและหนวยงานอื่น 
     17. การจัดระบบการควบคมุในหนวยงาน 
     18. งานบริการสาธารณะ 
     19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
 แนวทางการปฏิบัติ จะนําเสนอเฉพาะ 
     1. งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
        แนวทางการปฏิบัติ 
   1.1  สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
   1.2  วางแผน กําหนดนโยบายและแนวทาง  การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
เพื่อการศึกษา มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.3  ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหงานตาง  ๆ ของสถานศึกษา 
   1.4   สนับสนุนใหบุคลากรนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
   1.5  สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรู  ความสามารถและทักษะ 
ในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   1.6  สงเสริมใหมีการวจิัย และพัฒนาการผลิต  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   1.7  ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา 
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู 
    ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 
       1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2545 
       2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
       3. กฎหมายกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการในถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอืน่ พ.ศ. 2546 
   1. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
    แนวทางการปฏิบัติ 
       1.1  สํารวจปญหา  ความตองการ  ความจําเปนของงานดานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และบริหารทั่วไป 
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       1.2  จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน 
ดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป 
       1.3  จัดหาสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน และอํานวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกดาน 
       1.4   ติดตามประเมินผลการสนับสนุน  และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในดานตางๆ 
       1.5  นําผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไข เพื่อใหการสนบัสนุนและอํานวย 
ความสะดวกดานตาง  ๆ ใหมีความยืดหยุน  คลองตัว  และมีประสิทธิภาพ 
   2. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
    แนวทางการปฏิบัติ 
                2.1  กําหนดแนวทางวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษา 
    2.2  บํารุง   ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
ใหอยูสภาพทีม่ั่นคง ปลอดภยั เหมาะสมพรอมที่จะใชประโยชน 
    2.3  ติดตาม  และตรวจสอบอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
ตามพระราชบญัญัติบริหารราชการ ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการใชอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2546  
 ภาวะผูนําสําหรับการบริหารสถานศึกษาในอนาคต 
  งานที่เปนภารกิจใหมของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  จากการ
วิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณาขอกําหนดเฉพาะที่เกีย่วกับภารกิจ 
ของสถานศึกษา ปรากฏวามีประเด็นทีเ่ปนภารกจิ  ที่สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีถึง  
33   ประเด็นและไดพบวาภารกิจที่เปนภารกิจใหมที่ไมเคยปรากฏมากอน ซ่ึงเปนสิ่งจาํเปนที่
สถานศึกษาจะตองดําเนินการที่แตกตางไปจากเดิมดังนี ้
     ดานวิชาการ 
        1. สถานศึกษาอาจจัดการศกึษาไดทั้ง  3  รูปแบบ (ม. 15) 
        2. เนนการปฏรูิปการเรียนรู (ม. 22 ม. 23 ม. 24) 
        3. โรงเรียนตองประเมินผูเรียนดวยวิธีการแบบประสมประสาน (ม.26 วรรค 1)  
และใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาในโรงเรียน (ม.26 วรรค 2) 
        4. มีบทบาทโดยตรงในการจัดทําสาระของหลักสูตร (ม.26 วรรค 2) 
        5. มีบทบาทโดยตรงในการเรียนรูและการพิจารณาของชมุชน (ม.29) 
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        6. พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหผูสอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
     ดานบริหาร 
        1. ตองจัดระบบการประกันคุณภาพ ใหเปนสวนของระบบบริหารของสถานศึกษา 
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ และเปดเผยตอสาธารณชน (ม.48) 
        2. ระดมทรัพยากรมาใชจัดการศึกษา (ม.58) 
        3. ดูแล จัดการและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาได (ม.59)  
        4. จัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณตามแนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน (ม.62) 
        5. พัฒนาบุคลากร ในดานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ม.65) 
     ดานการบริการ 
        1. จัดบรรยากาศและกระบวนการที่เอื้อตอการเรียนรูตามแนวทางที่ระบุในมาตรา 24 
        2. ใชประโยชนจากคลื่นความถี่ ส่ือตัวนํา โครงสรางพื้นฐานการสงวิทยกุระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อประโยชนสําหรับการศึกษา 
ในระบบ (ม.63) 
        3. จัดใหผูเรียนพัฒนาขีดความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา (ม.66) 
   ภาวะผูนําและความคิดสรางสรรคสําหรับผูนําโรงเรียน 
       ผูบริหารจะเปนผูนําอยางไร แบบไหน จะใชอิทธิพลอยางไรนั้น ขึน้อยูกับภูมิหลัง 
ความรู การศึกษา คานิยม และประสบการณ กับส่ิงที่เปนผลจากการไดรับการหลอหลอมมาในการ
บริหารแบบความเปนผูนําทีด่ีนั้นไมมีรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง ที่แนนอนตายตวั ผูนาํที่มีประสิทธิผล 
จึงมักจะเปลี่ยนพฤติกรรมการนําไปตามสถานการณ นัน่คือ ตัวผูนําจะตองเปนผูมีความสามารถ 
ตองมีความรู มีความคลองตัว ฉลาด มีประสบการณเพยีงพอ และจะตองมีปฏิภาณไหวพริบ 
ในการตัดสนิใจและปรับตวัใหเหมาะสมกบัสถานการณ 
     ในการเลือกรปูแบบของความเปนผูนําที่เหมาะสมนั้น ผูบริหารจําเปนจะตองประเมิน
สถานการณ พจิารณาบรรยากาศขององคการ ประเมินปจจัยตางๆ ที่เกีย่วของ  ตองรูลักษณะทีมงาน
ลักษณะงานของกลุมรูถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่อาจมีผลตอทัศนคติที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
เกี่ยวของกับผลประโยชน อํานาจ บทบาทของสมาชิก โดยมีคานยิมของตนเองเปนตัวกําหนด  
เชน ผูบริหารที่เนนคานยิมในเรื่องเสรีภาพสวนบุคคลเปนสําคัญ ก็มักจะเปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชามีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานมากขึน้ แตสําหรับผูบริหารที่มีความเชื่อมั่นวา
ความตองการสวนบุคคลตองเปนรองจากความตองการขององคกรแลว ผูบริหารจะใหความสําคัญ 
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กับการสั่งการ การควบคุมและกํากับกิจกรรมของผูใตบังคับบัญชาเปนหลัก 
  การบริหารดานอาคารสถานที่แหลงเรียนรู จุดที่สําคัญ 
       1. การกําจดัขยะ (Refuse Disposal) ขยะหรือมูลฝอย (Refuse or Solid Waste)  
หมายถึง ส่ิงปฏิกูลในรูปของแข็งซ่ึงอาจจะมีน้ําหรือความชื้นปะปนมาดวย 
  ตามพระราชบญัญัติสาธารณสุข “ขยะมูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ  เศษผา เศษสินคา 
เศษอาหาร  เถา มูลสัตว ซากสัตว รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตว 
หรือที่อ่ืนๆ ขยะเปนของเสียที่ไมตองการและกอใหเกิดปญหาในชุมชน  กอใหเกิดความสกปรก 
เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค ทําใหแลดไูมงามตา และกอใหเกิดโรค ความเคยชินกับการทิ้งขยะ 
ไมเลือกที่  โรงเรียนจึงควรจะเปนแหลงปลูกฝงสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะใหเปนที ่
เปนทาง  ทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดให  ปจจบุันนี้พบวา บางโรงเรียนมีการจัดถังขยะแยกประเภทไว
อยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับสังคมในปจจุบันเพราะมีขยะจํานวนมากและบางสวนควรนํากลับมาใช
ใหมเพื่อประโยชนอยางอืน่ตอไป 
   1.1 ขยะในโรงเรียน แบงออกเปน 2  ประเภทใหญๆ  คือ 
       1.1.1 ขยะเปยก (Garbage) ไดแก เศษอาหาร พืชผัก ผลไม เนื้อสัตวตาง  ๆ ซ่ึงมีน้ํา
หรือความชื้นมาก  เนาเปอยและสงกลิ่นงาย ไดเปนแหลงเพาะพนัธุแมลงวัน และที่อยูของแมลง 
และสัตวนําโรค 
       1.1.2 ขยะแหง (Rubbish) ไดแก เศษกระดาษ  เศษผา กระปอง ขวด  ใบไม  
พลาสติก โลหะตาง  ๆ สลายตัวยาก ส้ินเปลืองเนื้อที่ในการเก็บ เปนแหลงของเชื้อเพลิง และที่อยู 
ของแมลงและสัตวนําโรค 
            1.2 การเก็บรวบรวมขยะ ถึงเวลาแลวที่โรงเรียนใหความสนใจตอการเก็บรวบรวม
ขยะแบบ “Three – Can System” คือ การเก็บขยะแตละชนิดใสภาชนะคนละใบไมปะปนกนัเพื่อ
สะดวกในการนําไปกําจดั  โรงเรียนมีขยะไมหลากหลายสามารถคัดแยกใสขยะเปน 3 ประเภท ดังนี ้
       1.2.1 ถังขยะใสขยะเปยก จําพวกเศษอาหาร ซ่ึงมักจะเปนขยะสวนใหญที่อยู
บริเวณโรงอาหารและหองครัว บริเวณดังกลาวควรมีถังขยะประเภทนี้ไว เปนสวนใหญ แตก็ควรม ี
ถังขยะประเภทอื่น ๆ ตั้งกระจายไวดวย ลักษณะของถังขยะที่ถูกสุขลักษณะควรมีลักษณะ ดังนี ้
     1)  ทําดวยวัสดุไมร่ัวซึมน้ําได เชน พลาสตกิ โลหะ ยางลอรถยนต 
     2)  ทําความสะอาดงาย ไมมสีนิม ไมร่ัวซึม 
     3)  มีฝาปดมิดชิดและมีรูสําหรับหิ้ว 
     4)  มีขาตั้งใหสูงจากพื้นดนิ ประมาณ 30 ซ.ม. 
     5)  มีขนาดพอเหมาะ เมื่อบรรจุขยะแลว ไมควรหนกัเกนิ 30 กิโลกรัม 
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       1.2.2  ถังขยะใสขยะแหงที่กําจัดทิ้ง จําพวกเศษกระดาษ เศษหญา เศษใบไม  
เลือกใสถังขยะที่ถูกสุขลักษณะตามขอที่ 1 หรือ จะใสเขงหรือกระบุงชัว่คราวเพื่อเตรียมไปกําจัด 
โดยการเผาหรอืหมักทําปุย 
       1.2.3  ถังขยะที่ใสขยะนําไปรีไซเคิล จําพวกพลาสติก เชน ถวยน้าํอัดลม โลหะ  
เชน กระปองน้ําอัดลม  เศษโลหะในโรงฝกงาน  แกว เชนขวดน้ําปลา ฯลฯ ขยะสวนนี้ถึงจะมีไมมาก 
แตถาแยกเก็บรวบรวมไวใหมากสามารถนําไปรีไซเคิลไดโดยโรงเรียนไมตองทําเอง เพียงสงใหผูรับ
ซ้ือของเกามารับไป โรงเรียนอาจมีรายไดเปนผลพลอยไดเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อใชประโยชนตอไป 
            1.3  จุดรวบรวมขยะ ควรจัดใหมีจดุรวบรวมขยะ ยอยแยกไวแตละประเภทไวแตละ
อาคารทุกหองเรียน ควรมีถังขยะใบเล็กที่มหีูหิว้ มีฝาปดมดิชิด ขนาดพอเหมาะสําหรับนักเรียน 
ยกไปรวมกันตามจุดรวบรวมขยะ 
            1.4  การกําจัดขยะ วิธีการกําจัดขยะมีหลายวิธีดวยกัน ความเหมาะสมของแตละวิธี
ขึ้นอยูกับองคประกอบและความพรอมของโรงเรียน วธีิกําจัดขยะ ไดแก 
       1.4.1  การนําขยะไปเลี้ยงสัตว (Hog Feeding) 
       1.4.2  การเผา (Burning) ในหลุมหรือเตาเผาขยะ(Incineration) อยางงาย 
       1.4.3  การฝง (Burial) 
       1.4.4  การหมกัขยะ (Composting) เพื่อทําปุย 
 Brayboy – Locklear (2003 : 1158) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจของสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนที่มีตอการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรยีนเชื้อสายอเมริกา จากโรงเรยีนรัฐแคโรไรนา 
โดยยดึกรอบความคิดจาก Resiliency ของ Theory Henderson และ Milstein เนื่องจากนักเรียน 
กลุมดังกลาวมผีลการเรียนลาหลังกวานักเรยีนกลุมอ่ืน โดยเลือกการศึกษากับนกัเรียน  นักศึกษา 
จํานวน 50 คน จาก 3 โรงเรียน การเก็บขอมูลใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ และแบบวดัแรงจูงใจสําหรับการเรียนใหดีที่สุด และใชการสัมภาษณ  ผลการศึกษา
ดังกลาว พบวา มีคะแนนจูงใจในการเรียนใหดีที่สุดแตกตางกัน และจากการสัมภาษณก็ไดผล 
อยางเดยีวกัน ดังนั้น การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความเอือ้อาทร และมีการสื่อสาร 
ความคาดหวังที่ดีตอนักเรยีนเชื้อสายอเมริกาดั้งเดิม จะเพิม่ใหนกัเรียนมโีอกาสปรับตัวกับการเรยีน 
ใหดีขึ้น 
 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจดัสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู 
     การจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จไดหรือไม
ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษานั้น ทั้งผูบริหาร ครู หรือ  
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คณะกรรมการสถานศึกษา แตส่ิงที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการดําเนนิงานสําเร็จไดก็คอื ผูบริหารนั่นเอง 
เอกสารกรมสามัญศึกษา ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมใหเปน
แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอนไวดังนี ้
    1. ปฐมนิเทศคณะครู นกัเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหทราบถึงแนวทาง 
จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศกึษา 
    2. ขอความรวมมือคณะครู อาจารย ทุกหมวดวิชา และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรยีน 
    3. ปรึกษาหารือคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและครู อาจารย เพื่อกําหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัตติอไป 
    4. จัดตั้งคณะทํางานพัฒนาสื่ออุปกรณทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา เพือ่ชวยใหครูและ
นักเรียนมีขอมูลเพียงพอและทันสมัยเกีย่วกบัสิ่งแวดลอม 
    5. กําหนดใหมีการประชมุปฏิบัติการในหัวขอสําคัญ ๆ ทางสิ่งแวดลอม เชน สถานการณ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน 
    6. จัดปายนิเทศขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูโดยขอความรวมมอืจากครู
บรรณารักษ 
    7. ใหครูและนักเรียนมีขอมูลแหลงเรียนรูเปาหมายในทองถ่ิน 
    8. สนับสนุนครูและนักเรียนจดัสภาพแวดลอมใหเปนแหลงการเรียนรูในสถานศกึษา
จัดสรรงบประมาณหรือชวยเหลือในดานตางๆ 
    9. สรางกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน เพื่อรณรงคดานแหลงการเรยีนรู 
    10. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอนที่ด ี
ในโรงเรียน เพราะบรรยากาศที่ดีนั้นเปรยีบเหมือนครูพดูไมได แตมีบทบาทอยางลึกซึ้ง 
ในการเสริมสรางความคิด  และเอื้อใหนักเรียนพัฒนาไดเต็มความสามารถ กลอมเกลาจิตใจใหเปน  
คนออนโยน รักธรรมชาติ  รับผิดชอบตอโรงเรียน 
    11. รวมกับบุคคลากรในโรงเรียนและชมุชนวางแผนการจัดการนักเรียนออกไปศกึษา
สภาพแวดลอม  และปญหาที่เกี่ยวของกับชุมชน 
    12. ขอความรวมมือจากบุคคลสําคัญในชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐตลอดจนองคกร
เอกชนตาง ๆ ในการจดัสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรยีนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอนใหนักเรยีน 
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2.  การจัดการแหลงเรียนรู 
 
 การเรียนรูในโลกปจจุบันนัน้ มุงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจําเปนตอง
เรียนรูหรือไดรับความรูจากครูในหองเรียนเทานั้น แตสามารถเรียนรูไดจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ ที่มอียู
รอบตัว ไดแก พอแม  ชุมชน เพื่อน สถาบันทางศาสนา การอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศนและที่
ทันสมัยที่สุดคอื การใชคอมพิวเตอรและเขาสูอินเตอรเนต็ ฯลฯ ซ่ึงทุกคนจะไดรับความรูตามที่ตนเอง
ตองการ การเรียนรูจึงสนุก ไมเกิดความเครียด (ชัยพจน รักงาม 2542 : 31 – 32 ) 
 1. ความหมายของแหลงเรียนรู 
  ผูรู นักการศึกษา และผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เรียกชื่อแหลงเรียนรู 
ในลักษณะทีแ่ตกตางกัน อยางไรก็ตาม ความหมาย วิธีการดําเนินการ และเปาหมายในการดําเนินการ 
เกี่ยวกับแหลงเรียนรูตางก็คลายคลึงกัน ดังนี้ 
      กรมสามัญศึกษา (2542 ก : 9) ใหความหมายคําวาแหลงเรียนรู  วาแหลงเรียนรู หมายถึง 
ถ่ิน ที่อยู บริเวณ บอเกดิ สถานที่ หรือศูนยรวบรวมความรูที่ใหเขาไปศกึษาหาความรู ความเขาใจ 
และความชํานาญ 
      กูด (Good 1959 : 114) ใหความหมายของคําวา แหลงความรูในชุมชนหมายถึง  
ทุกสิ่งทุกอยางอยูในชุมชน เปนสิ่งที่มีคุณคาทางการศึกษาที่สามารถนําเอามาใชประโยชนในการเรียน 
การสอนได เชน พิพิธภณัฑ โรงมหรสพ หองสมุด สวนสาธารณะ เปนตน นอกจากนีย้งัรวมถึงบุคคล
หรือกลุมคนทีอ่ยูในชุมชนดวย 
      วิททิชช และ สคัลเลอร (Wittich and Schuuler. 1962 : 229) ใหความหมาย คําวา  
แหลงเรียนรูในชุมชน หมายถึง ประชาชน สถานที่ และสิ่งที่อยูในชุมชน ซ่ึงสามารถนําเอามาใช
เพื่อใหผูเรยีนมีประสบการณตรง 
      สันทัด  ภิบาลสุข และพิมพใจ ภิบาลสุข (2525 : 200) ใหความหมาย คําวา ศูนยการ
เรียนรู หมายถึง สถานที่ซ่ึงจัดบรรยากาศใหผูเรียนสามารถเขาศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตาม
หมวดหมูของเนื้อหาวิชา และประสบการณตาง ๆ ภายใตการชวยเหลือของครู ซ่ึงทําหนาที่
ประสานงาน และที่ปรึกษาการเรียน 
      แสงจันทร   อินทนนท (2532 : 25) ใหความหมายวา แหลงความรูในชุมชน หมายถงึ 
สถานที่รวมของสื่อทุกชนิด ที่ใหบริการเพือ่การเรียนรูดานขอมูลขาวสาร สรรพวิทยาการในรูปแบบ
ของความบันเทิงและเนื้อหาสาระแกประชาชนที่ตองการศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา 
      บุญเลิศ   มาแสง (2543 : 29) ใหความหมายคําวา แหลงความรู หรือแหลงวิทยาการ 
หมายถึง สถานที่รวมกจิกรรมที่กระตุนเตอืนใหเกิดความสํานึก และตระหนกัถึงความจําเปนที่จะตอง
ศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา แหลงการเรยีนรูจะอยูไหน  รูปรางหนาตาอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับ 
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ความเหมาะสม  สอดคลองกับสภาพความจําเปนในแตละทองถ่ิน 
       นฤมล   ตันสุรเศรษฐ (2533 : 6) ใหความหมายวา แหลงวิทยาการในชุมชน หมายถึง  
ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเรา สามารถกระทบไดดวยประสาทสัมผัส ทั้งทางตา ทางจมูก ทางหู  
ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ทําใหเกิดความรูความเขาใจ ความเทากนั ความเปนไปและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว ชวยใหเปนคนทนัโลกแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข
ตามสมควรแกอัตภาพ 
 จากความหมายของแหลงเรยีนรู ซ่ึงอาจใชช่ือเรียกตาง  ๆ กัน ที่กลาวมาขางตน จะเห็น 
ไดวา นักการศกึษาสวนใหญจะใชคําวาแหลงเรียนรูในชมุชนหรือแหลงวิทยาการในชุมชนเนื่องจาก
ในอดีตหรือแมแตปจจุบนั การจัดแหลงความรูหรือแหลงเรียนรูนั้น มวีตัถุประสงคใชกับการจัด
การศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ิน หรือ ชุมชนตาง ๆ ที่ไมมี
โอกาสเขาศึกษาในระบบโรงเรียน ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ  
ในชุมชน 
 สรุปไดวา แหลงเรียนรู หรือแหลงความรูในชุมชน หรือแหลงวิทยาการในชุมชน ตางก็มี
ความมุงหมายเหมือนกนั เพยีงแตใชช่ือเรียกตางกัน ซ่ึงหมายถึง ส่ิงมีชีวิตและไมมีชีวติ ไดแก บุคคล 
สถานที่ สถาบันตาง  ๆ ส่ิงของ ธรรมชาติแวดลอม สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม  
และเทคโนโลยีตาง  ๆ ที่ผูเรียนเขาไปปฏิสัมพันธและเรยีนรูไดดวยตนเอง โดยประสบการณตรง 
และไดความรูใหม  ๆ ที่มีคุณคา สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัได 
    2. ประเภทของแหลงเรียนรู 
   มนุษยทกุคนไดสัมผัสสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว เชน ธรรมชาติ ปาไม ภูเขา แมน้ํา ดวง
อาทิตย นก เปนตน การเรยีนรูเกิดขึ้นไดดวยตนเองเพื่อความอยูรอด และการมีชีวิตรวมกับผูอ่ืนได 
การเรียนรูจึงชวยพัฒนารางกาย และจิตใจใหมีคุณภาพมากขึ้นในปจจุบนั  ดวยความเจริญ 
ดานเทคโนโลยี  มนุษยสรางแหลงเรียนรูที่ชวยใหสามารถเรียนรูไดตามความตองการของทุกเพศ  
ทุกวยั ทุกสถานที่ เชน วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร ฯลฯ แหลงเรียนรูที่เปนบุคคลหรือกลุมคน 
ที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะเปนผูถายทอดใหผูเรียนมีทักษะ 
ในการพัฒนาชีวิตตอไป (กรมสามัญศึกษา 2542 ก : 3) 
      เนื่องจากแหลงเรียนรู หรือแหลงความรูในชุมชน หรือ แหลงวิทยาการในชุมชน  
มีความหมายที่กวางขวางมาก จึงมีนกัการศึกษาจําแนกประเภทแหลงเรยีนรูไวแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 
     รามิเรช (Ramirez.  1954  : 386) จําแนกแหลงความรูในชมุชนออกเปน  4 ประเภท 
ดังนี ้
   1. แหลงความรูที่เปนธรรมชาติ อาทิ แสงแดด อากาศ ดนิ น้ํา เปนตน 
   2. แหลงความรูที่เปนบุคคล ไดแก บุคคลที่มีความรูความสามารถในชุมชน 
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   3. แหลงความรูทางดานเทคโนโลยี ไดแก แหลงความรูทีเ่กิดจากความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตร การคิดประดษิฐส่ิงตาง ๆ เชน เครื่องยนต 
   จาโรลิเม็ค (Jarolimek.  1969 : 189) จําแนกแหลงความรูเปน 2 ประเภท คือ 
      1. ประเภทที่เปนวัสดุในการอาน (Reading Materrials) ไดแก หนังสือ จุลสาร 
วารสาร  หนังสือพิมพ และสิ่งพิมพตาง ๆ 
   2. ประเภทที่ไมใชวัสดใุนการอาน (Non – Reading Materials) ไดแก ภาพยนตร 
รูปภาพ  ฟลมสตริป  เครื่องบันทึกเสียง แผนที่ ลูกโลก และแหลงวิทยาการอื่น ๆ  
 ประเภทของแหลงเรียนรูที่มอียูในชุมชน ดงันี้ 
   1. ผูเชี่ยวชาญ เชน นักดนตรี จิตรกร ผูชํานาญงานพิเศษ นกักีฬา พนักงานซื้อขาย
บริการ พอคา นักธุรกิจ นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม ชาวนา 
   2. พอแม หรือผูปกครอง 
   3. ตัวแทนขององคกรตาง ๆ ไดแก ตัวแทนของสังคม เทศบาล ศูนยวัฒนธรรม  
หรือหนวยงานอื่น ๆ 
   4. ตัวแทนทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ไดแก บุคคลที่ทํางานทางดานธุรกิจ   
การคาขายหรอืโรงงานอุตสาหกรรม เชน  บริษัทขนสง  เหมืองแร  บริษัทหางรานตาง ๆ 
   5. ผูแทนรัฐบาล เชน ตํารวจ เทศมนตรี เจาหนาที่อนามยั เปนตน 
   6. คณะกรรมการที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกประชาชน เชน กรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน  คณะทีป่รึกษาโรงเรียน  คณะครภูายในโรงเรียน เปนตน 
   7. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบไปดวย พชื สัตวปา น้ํา ดิน แร และวัสดุ ชนิดตาง ๆ 
ทางธรรมชาติ 
   8. ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น เชน อาคารสถานที่ เครื่องบิน ถนน รถไฟ หองสมุด 
พิพิธภัณฑ  ปชูนียสถาน เปนตน 
    นฤมล ตันสุรเสรษฐ (2533 : 13) ไดจําแนกแหลงวิทยาการที่มีอยูในชุมชนที่จะสามารถ 
นําประกอบการเรียนการสอนได ดังนี ้
   1. ประเภทบุคคล หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ที่อาศัย 
อยูในชุมชนนัน้ 
   2. ประเภททรพัยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติ 
   3. ประเภทสื่อตางๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐชนิดตาง ๆ 
   สรุปไดวา แหลงเรียนรูที่อยูรอบๆ ตัวเราทุกคนทุกหนทกุแหง จะมีลักษณะแตกตาง
กันออกไปมากมายหลายประเภท ซ่ึงสามารถแยกเปนประเภทใหญ ๆ ไดดังนี ้
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   1. แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล เชน ครู เพื่อนในหองเรยีน เพื่อนตางหองเรียน  
เพื่อนตางระดบั  บุคคลากรในโรงเรียน  ผูปกครอง  คนในชุมชน เปนตน 
   2.  แหลงเรียนรูที่เปนแหลงวชิาการ ไดแก สถานที่ตาง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน 
เชน หองสมุด วัด ตลาด รานคา สถานีตํารวจ สถานีอนามัย โบราณสถาน สวนสัตว เปนตน 
   3. แหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติ เชน หวย หนอง คลอง สวนสาธารณะ ปา ตนไม 
ใบไม  อุทยานแหงชาติ รวมทั้งสัตวตาง ๆ เชน สัตวเล้ียง สัตวปา เปนตน 
   4. แหลงเรียนรูที่เปนสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีตาง ๆ เชน หนังสือ ตํารา วารสาร 
นิตยสาร ส่ิงพิมพ แผนปลิว ปายโฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เสียงตามสาย เกมคอมพิวเตอร 
และโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เปนตน 
 3. วัตถุประสงคการจัดตั้งแหลงเรียนรู 
     บุญเลิศ มาแสง (2532 : 29) ไดกลาวจัดตั้งแหลงเรียนรูของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
ซ่ึงกําหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งไว 5 ประการ คือ 
  1. เพื่อพัฒนาแหลงวิทยาการของหมูบาน เชน ที่อานหนงัสือพิมพประจําหมูบาน  
และที่อานหนงัสือที่วัดหรือโรงเรียน ใหเปนแหลงความรูหมูบาน สามารถใหบริการแกประชาชนได 
ทุกกลุม  ทุกเพศ  ทุกวยั 
  2. เพื่อจัดตั้งแหลงความรูของหมูบานขึ้น ในพื้นที่ซ่ึงยังไมเคยมีการจดัตั้ง  
แหลงวิทยาการรูปแบบใด ๆ มากอน 
  3. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในหมูบานและในชุมชนทีใ่กลเคียง ไดมโีอกาสศึกษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง ไดอยางกวางขวาง ไดรับการบริการทางการศึกษาในรูปแบบของกิจกรรม
ตางๆ  ที่ชวยพฒันาทักษะ ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพชวีิตตามความพรอม  
และความตองการของตนเอง 
  4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจกรรมการศึกษาดวยตนเอง  
โดยอาศัยองคกรทองถ่ินหรือตัวแทนของประชาชนในหมูบาน เชน กลุมนักศึกษาทางไกล กลุมพลัง
มวลชน และอาสาสมัครในหมูบาน 
  5. เพื่อสงเสริมใหเกิดการระดมทรัพยากรและการทํางานรวมกัน ระหวางหนวยงานตางๆ 
ของรัฐ ตั้งแตระดับจังหวดั ตาํบล หมูบาน และหนวยงานภาคเอกชน ตามแนวนโยบาย 
การพัฒนาชนบทแหงชาต ิ
  สรุปไดวา การจัดตั้งแหลงความรู มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อใหประชาชนไดรับ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยเรียนรูดวยตนเองจากสื่อและกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ 
ความรู ความสามารถ และคุณภาพชวีิต ตลอดจนสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  
มาใช ในการทํางานรวมกนัระหวางภาครัฐ เอกชน และชมุชน 
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 4. ความสําคัญของแหลงเรียนรู 
     ปจจุบันความเจริญกาวหนาในวิทยาการสาขาตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ 
การศึกษาหรือการเรียนรูจะหยุดเพียงการศึกษาภาคบังคับในรั้วของโรงเรียนเทานั้นไมได  ทุกคน
จะตองศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องตอไปตลอดชีวิต ดังนัน้แหลงความรูตาง ๆ จึงมีความสําคัญ  
และจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหบุคคลสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ความตองการ ความสนใจ 
ความถนัด และความพรอม ดังที่ผูรูและนกัศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของแหลงเรียนรู 
ไวดังตอไปนี ้
  นิวัติ   อรรถบลยุคล (2536 : 15 - 16) กลาวไววา แหลงความรูมีความสําคัญคือ  
เปนสถานที่ที่ประชาชนในหมูบานไดรวมแรง  รวมคิดรวมทํา โดยไดมีการบริจาคทรัพยส่ิงของ
รวมมือ  เสียสละกําลังกายในการจัดสรางอาคารสถานที่ขึ้นมา สําหรับเปนสถานที่ใหความรูขาวสาร 
ขอมูลตาง ๆ แกประชาชน โดยมีส่ือประเภทสิ่งพิมพ และอาจมีส่ือเทคโนโลยี วิทยุ โทรทัศน  ของจริง 
ของจําลอง การแสดง การสาธิตตาง  ๆ ไวบริการ ส่ือบางสวนไดรับความรวมมือจากหนวยงาน 
ของราชการ และเอกชนตาง ๆ และสื่ออีกบางสวนไดรับการบริจาคจากประชาชนทั่วไปทั้งนี้เพื่อให
ประชาชนในหมูบานไดมีโอกาสฝกอาน เขียน ไดปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชวีิตใหดีขึ้น 
     นฤมล   ตันสุรเสรษฐ (2533 : 6-7)  กลาวไววา แหลงความรู หรือ แหลงวทิยาการใน
ชุมชน มีความสําคัญ คือ 
  1. เปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธเพื่อหาความรูตาง ๆ  
ไดดวยตนเองตลอดเวลา โดยไมจํากัดเพศและวยั 
  2.  เปนแหลงที่ชวยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ 
  3.  เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพื่อหาความรูจากแหลงกําเนิดได เชน การ
เขาไปศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศาสนสถาน การศึกษาพนัธุไม หรือการศึกษา 
พันธุสัตว สภาพชีวิตความเปนอยูตามธรรมชาติของสัตวชนิดตาง ๆ ถึงแหลงที่อยูอาศัยในปา 
  4.  เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพื่อใหเกดิประสบการณตรง 
หรือลงมือปฏิบัติจริง เชน การแกเครื่องยนต การประดิษฐเครื่องใชตาง ๆ เชน โตะ เกาอ้ี การทําอาหาร 
ขนม หรือ ดอกไมประดษิฐ เปนตน 
  5. เปนแหลงทีป่ระชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพื่อใหความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ ที่มี
การคิดคนขึ้น และยังไมมีของจริงใหเห็น เชน การศึกษาถึงประดิษฐกรรมขึ้นใหม โดยดูจาก 
วีดีทัศน ภาพยนตร นิทรรศการ หรือส่ิงพิมพตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงวิทยาการประเภทนี ้
จะเปนสื่อตาง ๆ ซ่ึงมีความสัมพันธในหลาย ๆ ดาน คือ 
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      5.1 เปนแหลงใหขาวสาร เปดโลกทัศนของผูศึกษาใหกวางไกลกวาเรื่องราว 
ที่เกิดขึ้นในทองถ่ินของตน ชวยใหเกิดความสนใจในเรือ่งสําคัญ ชวยยกระดับความมุงมั่น โดยการ
เสนอภาพในอดุมคติหรือเสนอผลสําเร็จ และความกาวหนาของงานและบุคคลตาง ๆ ซ่ึงจะชวย 
สรางบรรยากาศของการพัฒนาดวย  
     5.2  เปนสิ่งชวยเปล่ียนทัศนคติและคานยิมเพื่อใหเกดิการยอมรับสิ่งใหมๆ 
แนวความคิดใหม ๆ ขึ้น 
     5.3  เปนสื่อการสอนสมัยใหม ที่ใหทั้งความรู กอใหเกิดทักษะ ชวยใหการเรียนรูเร็วขึ้น 
     สรุปไดวา ความสําคัญของแหลงเรียนรูจะอยูที่ความหลากหลาย ที่สามารถตอบสนอง 
ความตองการของแตละบุคคลในการแสวงหาความรูดวยตนเอง เพราะบุคคลมีความตองการแตกตาง
กันไปตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดและความพรอมที่จะเรียนรู  หากสามารถดําเนินการ
จัดแหลงความรูอยางเพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ  ก็สามารถสงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิตและเกิดสงัคมแหลงเรียนรูไดทั่วทกุหนแหง 
  แสงจันทร  อิทนนท (2532 : 68) กลาววาการจัดการแหลงความรูหมูบานเปนการสราง 
พื้นฐานเบื้องตนที่จะชวยพัฒนาประชาชนในทองถ่ินดานตาง ๆ ดังนี ้
     1. ชวยพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในชนบท มุงพฒันาดานความเปนอยูให “อยูด”ี 
สามารถดํารงชีวิตในชมุชนไดอยาง “มีความสุข” มีความประพฤติที่ถูกตองมีความมัน่คงปลอดภัย 
ในชีวิต การใหบริการทางการศึกษา เปนการชี้แนะใหเขารูวา ทําอยางไรจะทําใหชีวติ อยูดี มีความสุข  
และนําความรูที่ไดรับนั้นมาปรับใชใหเหมาะสมกับตน โดยขึ้นอยูกับพืน้ฐานของแตละบุคคล 
เปนสําคัญ 
     2. ชวยใหประชาชนรูจักการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาชุมชน มีความมุงมัน่ใหประชาชน 
ไดชวยตนเองมากที่สุด และเปนการสงเสริมใหประชาชนมีความเชื่อมัน่ และความสามารถในการ  
จัดแหลงความรูในชุมชน  จึงเปนการชวยใหประชาชนมสีวนรวมในการชวยเหลือชุมชน 
ของตนเอง ในรูปแบบการจดัสรางแหลงความรู การชวยเหลือมีหลายดาน เชน ดานแรงงาน ดานวัสดุ
และทรัพยสิน ที่จะนําพัฒนาชุมชนของตนเอง เปนการชวยใหแหลงความรูนั้นไดรับการพัฒนาไดดี
ขึ้นอีกดวย 
     3. ชวยใหคิดเปน คนที่คิดเปนนั้นเปนผูที่สามารถปรับปรุงตนเอง และสิง่แวดลอม 
ใหผสมกลมกลืนกัน เมื่อปญหาเกิดขึน้ก็สามารถมองเห็นปญหา วิเคราะหปญหา และหาทางแกไข
ปญหานั้น โดยเลือกทางตัดสินปญหาไดอยางเหมาะสมกับสภาพปจจบุันของตนเองและสิ่งแวดลอม 
การศึกษาเปนเครื่องมือที่ทําใหเขาไดรับพจิารณาทางที่ดีทีสุ่ดและเหมาะสมที่สุดในการตัดสินปญหา 
     4. ชวยแกปญหาเศรษฐกิจในชุมชน อันเปนการพัฒนาคณุภาพชวีิตอีกประการหนึ่ง
ปญหาความยากจนเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของประเทศ และมีความเกี่ยวของกบัปญหาเรื่อง
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ความไมรูของประชาชน ไมรูวาจะทําอยางไรที่จะชวยสงเสริมรายไดใหแกครอบครวัไมรูจักใช
เทคโนโลยีตางๆ  เพื่อปรับปรุงผลผลิตในไรนา และไมรูวาจะนําวัสดุพืน้บานมาทําประโยชน
อะไรบาง เปนตน ดังนัน้การมีศูนยรวมความรูในหมูบานก็เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยช้ีนําใหเขามีโอกาส 
รูเร่ืองตาง  ๆ เพิ่มขึ้น และหาทางชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนได 
  สรุปไดวา แหลงความรูจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหดีขึ้น เพราะการเรียนรู 
ไมจําเปนทีจ่ะตองเรียนในโรงเรียนเทานัน้ การดํารงชีวิตประจําวนัก็สามารถเกิดการเรียนรู 
ไดจากสิ่งที่อยูรอบ ๆ  ตัว โดยที่ผูเรียนไมรูสึกวากําลังเรียนอยู ชวยใหผูเรียนเกดิความสนุกสนาน  
มีความสนใจที่จะเรียน  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได  
ทําใหการเรยีนมีคุณคาสงเสริมสภาพการเรียนรูตลอดชวีิต ใหแกผูเรยีน  ผูเรียนมีความรูและสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนปกติสุข  ทุกคนจึงตองชวยพฒันาแหลงความรู ใหมีจํานวนมาก  
และหลากหลายขึ้นเพื่อกอใหเกิดประโยชนในการเรยีนรูแกทุกคนตลอดชีวิต 
 5. รูปแบบการจัดแหลงเรียนรู 
     แหลงเรียนรู เปนสวนหนึง่ของการจัดประสบการณเรียนรูเพื่อกระตุน สงเสริม 
และสนับสนนุใหบุคคลเกดิการเรียนรูตนเอง การจัดแหลงความรูจะตองอาศัยความรวมมือ 
และประสานงานกันทั้งภาครัฐ  เอกชน และชุมชน การจัดแหลงความรูสามารถดําเนินการได 
ในหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพความเปนอยู  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ  
ที่แตกตางกันในแตละทองถ่ิน จึงควรคํานงึถึงประโยชนที่ประชาชนในทองถ่ินจะไดรับ 
     บุญเลิศ  มาแสง (2532 : 140 - 145)  ไดกลาวถึงการจัดรูปแบบแหลงเรยีนรู 
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนซ่ึงกําหนดรูปแบบแหลงความรูไว 4 รูปแบบ คือ 
  1. แหลงความรูที่พัฒนาจากที่อานหนังสือประจําหมูบานเปนแหลงขาวสารขอมูล 
ที่สําคัญยิ่งของชุมชนแหงหนึ่งนอกเหนือไปจากโรงเรียน ซ่ึงกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบาย 
ที่จะขยายที่อานหนังสือประจําหมูบานออกไปทั่วถึงทุกหมูบาน โดยยดึหลักการเดิมที่ใหชาวบาน 
เปนผูดูแลและจัดการอานหนังสือประจําหมูบาน  กรมการศึกษานอกโรงเรียนจะสนับสนุนในดาน
หนังสือพิมพและวารสาร  จากหลักการนี้ทาํใหเปนแนวทางที่จะพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบาน 
ใหเปนแหลงความรูหมูบานในความรวมมอืของหมูบาน เชน คณะกรรมการที่อานหนังสือประจํา
หมูบาน กลุมนักศึกษาทางไกลหรือกลุมพลังอ่ืน ๆ รวมทั้งกลุมอาสาสมัครซึ่งสามารถที่จะใหบริการ
ความรูดานตาง ๆ แกประชาชน ในขอบเขตเนื้อหาที่กวางขวางมากขึ้นกวาเดิม เพื่อเพิ่มความรู 
ที่จะปรับปรุงคุณภาพชวีิตของคนในหมูบานที่ดีขึ้น 
  2. แหลงความรูหมูบานที่จัดขึ้นในวัด วัดในชนบทโดยทัว่ไปถือเปนศนูยกลาง 
ที่สําคัญแหงหนึ่งในชุมชนเปนสถานที่ที่ประชาชนมาพบปะกนั เพื่อประกอบศาสนกิจรวมกัน  
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โดยมีพระเปนผูใหการอบรมเทศนา ซ่ึงเปนกระบวนการศกึษาเรียนรูประการหนึ่ง หากพัฒนาใหวัด
สามารถบริการความรู ใหกบัประชาชนในรูปแบบแหลงความรูก็กระทําได เพราะวดัมีบริเวณ
กวางขวางรมร่ืนมีพระภิกษแุละสามเณรทีป่ระชาชนเคารพนับถือและมีเวลาพอที่จะทําใหประโยชน
ใหกับชุมชนไดอยางดี ประกอบกับการสามารถดูแลและประสานงานกบัคณะกรรมการหมูบาน  
หรือคณะกรรมการแหลงความรูไดอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ 
  3.  แหลงความรูที่จัดขึ้นในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันที่จดัการศึกษาใหแก
ประชาชนในชุมชนอยูแลว โดยเฉพาะมีอาคารสถานที่พรอม มีหองสมุดโรงเรียนหรือจัดทําหองสมุด
โรงเรียนใหเปนแหลงความรูสําหรับประชาชนในชุมชนได โดยจดัทําเปนแหลงความรูใหแกชาวบาน
เขามาใชบริการ โดยไมจํากัดเวลา เพศ และวัย 
     สุจิต ศิลารักษ (ม.ป.ป. : 24) ไดกําหนดรูปแบบแหลงความรูออกเปนแหลงตาง ๆ ดังนี้ 
  1. แหลงเสนอขอมูลขาวสารคือเปนที่รวบรวมขาวสารที่เปนประโยชนและเหมาะสม 
กับความตองการของประชาชนในชนบท ซ่ึงอาจปะกอบดวยหนังสือพมิพ ส่ิงพิมพตาง ๆ แผนปลิว 
แผนพับ  และเอกสารทุกอยางที่เปนประโยชนตอการเรียนรู 
  2. แหลงที่เปนสถานที่ตางๆ ที่ใหคุณคาทางวัฒนธรรม เชน โบสถ วัด และศิลปะ 
ที่มีคุณคาที่ควรอนุรักษไว  ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนการสงเสริมการเรียนรูชวยใหเกดิการหวงแหน 
ในคุณคาทางวฒันธรรมอันเปนมรดกของคนไทย 
  3. แหลงที่เปนบุคคลหรือชุมชน  หมายถึงบุคคลที่มีความรู ความสามารถ   
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน บุคคลเหลานี้สําคัญมาก เพราะมคีวามเชี่ยวชาญ
และชํานาญ  มคีวามสําเร็จในการประกอบอาชีพ บุคคลเหลานี้สามารถหาไดในทองถ่ิน ควรนําเขามา
ชวยใหความรูแกบุคคลอื่น 
  4. แหลงทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน  ตลอดจนหัตถกรรมพื้นบาน จะเหน็ไดวามีอยู
กระจัดกระจายทั่วไปและแตกตางออกไปแตละหมูบาน แหลงความรูชนิดนี้ชวยใหมองเห็น
ความสําคัญของทองถ่ินของตนเอง ชวยใหเกิดความอนุรักษทรัพยากรเหลานั้นใหมีประโยชนสืบไป 
  5. แหลงสงเสริมกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมทางอนามัย อาชีพ นิทรรศการ  
การอภิปราย การใหความรู  เพื่อสงเสริมความเขาใจ และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวัน  
เปนการเพิ่มเตมิความรูเดิมใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
  สรุปไดวา การจัดแหลงความรูสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบแตทั้งนี้จะตองอาศยั 
ความรวมมือจากทุก ๆ ฝายทีเ่กี่ยวของ และตองคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับจากการใชความหลากหลาย
และความคุมคา หากจดัแหลงความรูแลว แตไมมีผูสนใจเขาไปศึกษาหาความรู แหลงความรูนั้น  
ก็จะเสื่อมสภาพลงไปและไมกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด 
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  6. โครงสรางแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
      กรมสามัญศึกษา (2542 ก : 16) ไดแบงโครงสรางแหลงเรียนรูในโรงเรยีนออกเปน 
 2 ลักษณะ คือ 
   6.1 ดานวิชาการ ประกอบดวยหองสมุด หองโสตทัศนศึกษา หองสมุด หองหมวด
วิชา  ศูนยการเรียน หองปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ 
ทางภาษา ศนูยการเรียนรูดวยตนเอง หองดนตรี หองคหกรรม ฯลฯ 
   6.2  ดานการสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ ประกอบดวย หองแนะแนว  
หองพิพิธภณัฑ  หองดนตรี  หองคหกรรม  หองพยาบาล  อุทยานการศกึษา สวนสมนุไพร  
สวนวรรณคดี ฯลฯ 
        7. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
      กรมสามัญ (2542 ข : 20 – 24 ) ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ในโรงเรียนดังตอไปนี ้
   7.1  ขอมูลพื้นฐานในการพฒันาแหลงเรยีนรูในโรงเรียน 
         การพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนจําเปนตองศึกษารวบรวม  และวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานทีจ่ําเปนเพื่อการจดัสรางหรือปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเหมาะสม 
และนําขอมูลสารสนเทศมาศึกษาทบทวน วิเคราะหสภาพปจจุบันเปรียบเทียบกับในอดีต วิเคราะห
แนวโนมความเปนไปไดในการดําเนนิการและกําหนดวสัิยทัศน เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนา 
แหลงเรียนรูในโรงเรียน ดังนี้ 
       ขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
         1. แนวโนมการพัฒนา เชน ขอมูลสถานภาพทางเศรษฐกจิสังคม สภาพภูมิศาสตร 
ประชาชน ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ทั้งในระดบัทองถ่ิน 
มีความสัมพันธกับระดับชาติ  ที่เอื้อตอการพัฒนาแหลงเรียนรู 
         2. ความตองการของผูปกครอง ชุมชน เชน ความตองการบริการของโรงเรียน 
ที่ใหตอชุมชน ในดานตางๆ  การรวมพัฒนาแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
         3. แนวทางการจัดการศึกษาของรัฐ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของกระทรวงศึกษา 
ที่อางอิงการกาํหนดใหมกีารพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน 
         4. ศักยภาพของโรงเรียน ในดานความพรอมของทรัพยากร  และขอจํากดัดาน
สภาพแวดลอมภายในโรงเรยีน รวมทั้งโอกาสที่ดีและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มี
ผลกระทบ ตอการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
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   7.2  แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
       การพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนอาจจะนาํยุทธศาสตรมาใชในการดําเนินงาน
ดังนี ้
    7.2.1 ยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมการจัดและการใชแหลงเรียนรู 
เปนวิธีการกระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการจัด และใชแหลงเรียนรูโดยมแีนวทาง 
การดําเนนิงาน ดังนี ้
     บุคลากร ประกอบดวย คณะครู นักเรียน เจาหนาที่ ผูปกครอง กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 
         วิธีการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการใชแหลงเรียนรู 
     1. จัดประชุมสัมมนา ใหความรู  และแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 
     2. จัดทัศนศกึษาดูงานแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ นอกโรงเรียน 
     3. สงเสริมใหรวมกิจกรรมกบัหนวยงาน / องคกรของรัฐ/เอกชนที่จดัโครงการ 
/ กิจกรรมใหความรูโดยใชแหลงเรียนรูตาง ๆ 
     4. จัดศูนยวิชาการรวบรวมความรูไวใหผูเรยีนศึกษาดวยตนเอง 
     5. จัดการแขงขันประกวดการจัดแหลงเรยีนรูในโรงเรียนตามความสนใจ 
และความตองการจําเปนเพื่อเสริมสูตรปกติ 
     6. จัดนิเทศภายในเพื่อการพฒันาแหลงเรยีนรูในโรงเรียน 
     7. จัดประเมนิและติดตามผลการพัฒนาบุคลากรดานการจัด  และการใช 
แหลงเรียนรูในโรงเรียน 
         เนื้อหาสาระในการพัฒนาบคุลากรดานการจัดและการใชแหลงเรียนรู 
     1. ขาวสาร ขอมูลที่ทันสมัยเปนปจจุบัน 
     2. จิตสํานึกในการสงเสริมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู 
     3. วิธีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูดวยตนเอง 
     4. กิจกรรมที่ควรจัดในแหลงเรียนรู 
     5. การเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนศูนยกลาง 
     6. วิธีการใชแหลงเรียนรูใหคุมคา 
     7. การประเมนิผลการจัดและใชแหลงเรียนรู 
   7.2.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนวิธีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู โดยมแีนวทางการดําเนินงานสรุปดงันี้ 
    สารสนเทศ ประกอบดวย วสัดุอุปกรณ ส่ือการสอน คอมพิวเตอร อินเตอรเนต็ 
ฯลฯ 
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    วิธีการพัฒนาแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        1. จัดระบบขาวสารขอมูลใหทันสมัยเปนปจจุบัน 
        2. บํารุงรักษาพัฒนาวัสดุอุปกรณทุกชนิดใหอยูในสภาพใชการไดเสมอ 
        3. สรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
        4. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหยกระดบัทันสมัยตลอดเวลา 
        5. สงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
        6. ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาแหลงเรยีนรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    เนื้อหาสาระในการพัฒนาแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        1. ขาวสารขอมูลที่ทันสมัย 
        2. จัดโดยคํานงึถึงวุฒิภาวะของผูเรียน 
        3. ตรงตามความสนใจและความตองการจําเปนของผูใช 
        4. แปลกใหม ทาทาย ชวนใหติดตาม และคิดคนสรางสรรคเอง 
  7.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงกิจกรรมที่สงเสริมการใชแหลงเรยีนรูในโรงเรียนโดย
มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
       ลักษณะโครงการ/กิจกรรม 
          1. การศึกษาคนควาขอมูลขาวสาร 
          2. การจัดทําโครงงาน 
                      3. การประดิษฐ 
          4. การผลิตส่ิงของ 
          5. การพัฒนาและอนุรักษ 
          6. การแสดงละคร/บทบาทสมมติ 
          7. การสรางสถานการณจําลอง 
          8. การฝกทักษะการปฏิบัต ิ
          9. การฝกกระบวนการทํางานรวมกนั 
          10. การฝกคานิยมและจิตสํานึก 
          11. การฝกทักษะอาชีพ 
          12. การฝกการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 การพัฒนากจิกรรมที่สงเสริมใชแหลงเรยีนรูในโรงเรียน 
  1. วิเคราะหพฤติกรรม/คุณลักษณะที่ตองการใหเกดิในผูเรียนตามสาระการเรียนรู 
  2. กําหนดสถานการณการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพแหลงเรียนรูที่มอียูในโรงเรียน 
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  3. รวมกับผูเรียนออกแบบกจิกรรมใหผูเรยีนปฏิบัติจริงดวยตนเอง โดยใชแหลงเรียนรู 
ในโรงเรียน 
     4. สงเสริมและกระตุนใหผูเรียนแสวงหาและรวมกิจกรรมในแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  
ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนตามความสนใจ  เพือ่สรุปเปนขอความรูที่นําไปใชในชวีิตจริง 
     5. ใหนกัเรียนมีสวนรวมประเมินตนเองในการศึกษาจากแหลงเรยีนรูโดยเนน 
การประเมินสภาพจริงใหสามารถสรุปเปนความกาวหนาและผลสําเร็จของตนเอง 
     6. ใหนกัเรยีนนําเสนอผลงานที่เปนผลจากการเรียนรูจากแหลงเรียนรูเพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณซ่ึงกันและกัน 
 สรุปไดวา การพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน มีเปาหมายสําคัญ คือ เพื่อใหโรงเรียน 
มีแหลงเรียนรูที่ใชประโยชนไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางคุณลักษณะของนกัเรียน
ใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนือ่ง ตามความตองการ ความสนใจ และความถนัด  
และนําความรูไปใชในชวีิตประจําวนั โดยผูสอนและผูเรียนจะตองชวยกันออกแบบและพัฒนา
กิจกรรมที่ใชการเรียนรูจากแหลงเรียนรูรวมกัน 
 การศึกษาการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีนกรมสามัญศึกษา จึงกําหนดความหมาย 
และประเภทของแหลงเรียนรูในโรงเรียน ดังนี ้
 1. แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล ไดแก ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
 2. แหลงเรียนรูที่แหลงวิชาการ ไดแก สถานที่ตาง ๆ ภายในโรงเรียน เชน หองสมุดโรงเรียน 
หองคอมพิวเตอร  หองโสตทัศนศึกษา  หองสมุดหมวดวิชา หองปฏิบตัิการวิชาตาง ๆ หองมัลติมิเดีย 
(Multimedia) หองจริยธรรม  หองดนตรี และนาฏศิลป หองกิจกรรมตางๆ หองพลานามัย  
หองแนะแนวการศึกษา หองวัดผลการศึกษา หองพยาบาล หองสหกรณโรงเรียน หองพิพิธภัณฑ
การศึกษา ศูนยส่ือ ศูนยบริการเครือขายอินเตอรเน็ต ศูนยสารสนเทศ ศูนยศิลปวัฒนธรรม โรงอาหาร 
โรงฝกงาน สนามกีฬา เปนตน 
 3. แหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติ ไดแก บรรยากาศ และสภาพแวดลอมตางๆ ในโรงเรียน 
ที่ชวยใหเกิดความรมร่ืน สวยงาม เชน สวนหยอม สวนปา  สวนเกษตร สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ 
สระน้ํา แองน้าํ บอน้ํา ฯลฯ 
 4. แหลงเรียนรูที่เปนสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดแก หนังสือ ตํารา วารสาร 
นิตยสาร ส่ิงพิมพ แผนปลิว ปายโฆษณา การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมโครงงาน การจัด 
มุมหนังสือในหองเรียน เกมคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ 
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  7.3  การบริการจัดการแหลงเรียนรู 
         การบริหารจัดการแหลงเรียนรูเปนกระบวนการสําคญัอยางยิ่งที่โรงเรียนจะตอง 
ดําเนินการอยางเปนระบบและมีคุณภาพ เพือ่จัดแหลงเรียนรู และกจิกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
และตอบสนองตอความตองการของผูเรียนเพื่อใหผูเรยีนทุกคนมีโอกาสเรียนรูไดดวยตนเอง 
ตลอดชีวิตอยางกวางขวาง  ตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด โดยไมจํากัดอายุ เพศ เวลา 
สถานที่ หลักสูตร ช้ัน และวธีิการเรียนรู การดําเนนิงานดังกลาวจะประสบความสําเร็จไดจะตองอาศัย 
ความรวมมือในการปฏิบัติงานบุคลากรทุกฝายทุกหมวดวิชา และทกุงานการบริหาร เชิงระบบ 
(System Approach) เปนกระบวนการบริหารงานหรือระบบการทํางานทีป่ระสานสัมพันธ 
กับสวนตาง ๆ ซ่ึงกันและกัน ภายในโครงสรางเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดมปีระสิทธิภาพ 
 8.  การจัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
  การเรียนในยคุใหมไมไดจํากัดอยูในหองเรียนหรือในโรงเรียนเทานั้น การจัดการเรยีนรู 
จึงตองปรับเปลี่ยนแนวคิดเดมิ ๆ ที่เนนครูเปนศูนยกลางเพราะผูเรียนสามารถ ที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง 
จากแหลงเรียนรูที่มีอยูรอบ ๆ ตัว โรงเรียนจึงตองจัดแหลงเรียนรูโรงเรียนใหเพียงพอ  
และมีประสิทธิภาพ ไดแก 
       8.1 แหลงเรียนรูในอาคาร 
        การเรียนการสอนในโรงเรียนนักเรยีนจะใชเวลากวารอยละ 90 อยูในหองเรียน 
หรืออาคารเรียน โรงเรียนจึงควรจัดแหลงเรียนรูในหองเรียน หรืออาคารเรียนใหมาก กลาวคือ  
แทนที่ครูจะเปนแหลงเรยีนรูแตเพยีงผูเดียว ครูควรจัดประสบการณเรียนรูโดยใชส่ือและเทคนิค
วิธีการที่เนนนกัเรียนเปนศูนยกลาง อาทิ จดักิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนไดคิด ไดแสดงออกไดทํางาน
รวมกัน บทเรยีนสําเร็จรูป การศึกษาทดลอง ฟง ดู อาน เขียน ดวยตนเอง เปนตน มุมคนควา  
มุมฝกปฏิบัติ ปายความรู  หองสมุด หองสมุดวิชา หองพพิิธภัณฑ ใหนกัเรียนทัว่ไปเรยีนรู  
ซ่ึงสามารถจัดเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณแบบได โดยมเีนื้อหาสาระที่เอื้อตอการเรียนรูในชัว่โมงนั้น  
รวมทั้งความรูเพื่อการรอบรูดวย (กรมสามญัศึกษา 2542 ข : 9) 
      8.2  แหลงเรียนรูนอกอาคาร 
            นอกจากแหลงเรยีนรูในหองเรยีนหรือในอาคารเรียนแลว ภายในบริเวณโรงเรียน 
จะมีแหลงเรียนรูจํานวนมาก เชน บริเวณโรงเรียนซ่ึงไดรับการจัดไวเปนระเบียบ  มตีนไมใบหญา  
สวนสมุนไพร สวนวิทยาศาสตร และบริเวณอ่ืน ๆ ลวนแลวแตเปนแหลงเรียนรูทั้งส้ิน  
(กรมสามัญศึกษา 2542 ก  : 10) 
  สรุปไดวา การเรียนรูในโลกปจจุบันนัน้ จะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรู 
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ไดดวยตนเอง  ตามความสามารถ ความถนัด  และความสนใจ และเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติและสัมผัส
จากประสบการณจริงอยางหลากหลาย และตอเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น โรงเรียนทุกโรงเรียนจะตอง
ดําเนินการพัฒนาแหลงเรยีนรูตางๆ ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม เพื่อใหมแีหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
ทุกรูปแบบอยางเพียงพอและมีคุณภาพ 
 9. หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแหลงเรยีนรู 
     ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดใหความสนใจในการจัดแหลงเรียนรู เพื่อตอบสนองการศึกษา
ตลอดชีวิต ใหแกประชาชนผูอยูนอกระบบโรวงเรียนไดมีโอกาสรับทราบขาวสาร ขอมูลและเรียนรู
ในดานตาง ๆ ที่เหมาะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในตางประเทศ แหลงความรูปรากฏขึ้น
เมื่อ ตนป ค.ศ. 1960  จากแนวคิดดั้งเดิม  เปนการบูรณาการระหวางการบริการ โสตทัศนูปกรณ 
กับการบริการหองสมุด  เพื่อตอบสนองความตองการการเรียนรูของประชาชนในชมุน  
โดยบรรณารักษมีสวนชวยใหเกิดความรูอยางกวางขวาง วิธีการศึกษาอสิระ โดยมีผูชํานาญในดานสื่อ
ใหแนวคดิในการเรียนรู โดยการใชส่ือในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชกับสื่อตาง ๆ  
เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลไดดีกวาบรรยายตามหนังสือ  ในประเทศตะวนัตกบางประเทศ 
จึงจัดบริการดงักลาว ในรูปแบบการจัดแบงความรูภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั (กรมสามัญศึกษา 
2542 ก : 3) 
      การจัดการศึกษาในปจจบุันตองยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดใหผูเรียน 
เปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู โดยการเรียนรูดวยประสบการณตรงตามความสามารถ  ความสนใจ  
ความถนัด  จากสื่อ และแหลงเรียนรูตาง ๆ แนวคดิเกีย่วของกับการศึกษาที่เกี่ยวของกบัการจัด
การศึกษาที่เกีย่วของสัมพันธกับแหลงเรียนรู ดังนี ้
  9.1 ปรัชญาการศึกษา 
   แนวคดิเกีย่วกบัปรัชญาการศึกษา ที่สงผลและสนับสนนุใหมกีารใชแหลงเรียนรู 
เพื่อประโยชนในการศึกษาหาความรูไดแก 
      1. ปรัชญาการศึกษามนษุย มแีนวคดิที่เนนความเปนเอกตับุคคลเปนสําคัญ 
และใหเกดิความสําคัญในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลตามความตองการ  ความสนใจ 
และความปรารถนาของผูเรียน โดยถือหลักวา มนุษยทุกคนเกิดมาโดยไมมีขีดจํากัด ความสามารถ 
ในการพัฒนาตนเอง ถาอยูในสิ่งแวดลอม ที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและทายที่สุดมนุษยผูกําหนด
ความตองการของตน มีความคิดริเร่ิม มีความตั้งใจ และรูจักตัดสินใจ มเีสรีภาพและมคีวามรับผิดชอบ
ในอันที่จะกาวไปสูส่ิงที่ดีที่สุดเทาที่นาจะเปนได (Elias and Merriam.  1980 : 109 - 115) ดังนั้น
การศึกษาแนวนี้จึงเนนใหผูเรียนมีความเปนตัวของตวัเอง มีเสรีภาพ ในการเลือกมีความรับผิดชอบ  
ในสิ่งที่ตนเลือก ที่ตนกระทํา ซ่ึงการจัดการศึกษาจะตองยดึนักเรยีนเปนศูนยกลาง สวนครูเปนเพยีง 
ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการเรียนรูจะตองเกิดจากการลงมือจนคนพบตัวเอง 
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   2. ปรัชญาการศึกษาแบบพิพฒันาการนยิมมีแนวคดิที่ใหคนเรา หันมาพิจารณา 
ถึงส่ิงที่เปนจริง เทาที่มนุษยสามารถจะมีประสบการณในชีวิตจริง ถือวาทุกสิ่งทุกอยาง 
ที่เรามีประสบการณของคนเรานั่นเอง (วิจติร ศรีสะอาน. 2523 : 40) การศึกษาแนวนีจ้ึงถือวา
ประสบการณเรียนรูของผูศึกษาการปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญ  เพราะการปฏิบตัิยอมกอใหเกดิประสบการณ
กับผูปฏิบัติเอง การปฏิบัตินี้จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได เชนในหองปฏิบัติการ  ในโรงงาน  ในหองสมุด  
นอกจากนี้ออกไปศึกษานอกสถานที่ในชนบท ในเมือง มีการอภิปรายการทํางานเปนกลุม ก็ถือเปน
การปฏิบัติดวย โดยทั้งนี้เมื่อไดปฏิบัติมาแลวก็จะนําประสบการณนั้นมาพิจารณาวาถูกตอง เหมาะสม
ดีหรือไม แกปญหาไดหรือไม ทําใหเกิดการเรียนรูอะไรใหม ๆ หรือเปนการย้ําใหเกดิความเชื่อถือใน
ความรูเกา  ที่เรียนรูมาจากประสบการณเดมิมากขึ้น (สาโรช  บัวศรี. 2530 : 184) 
  สรุปไดวา สาระสําคัญของปรัชญาการศึกษาแบบมนษุยนิยม และแบบพิพัฒนาการนยิม 
เนนตวัผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาไมจํากัดอยูเพียงเฉพาะในหองเรยีนหรือในโรงเรียนเทานั้น แตหาก
รวมไปถึงบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม ทุกอยางที่เอื้ออํานวยกจิกรรมทุกอยางที่เกิดขึ้นในชวีิตประจําวัน 
การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบุคคลทั่วไป และสิ่งตาง ๆ ในสังคมการศึกษาที่เกดิขึ้น 
จึงมีสภาพเปนการศึกษาตลอดชีวิตและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได 
       9.2  การเรียนรูของบุคคล 
              การเรียนรูเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนษุยทุกคน  เพราะการเรียนรูเปนพื้นฐาน 
ของการดํารงชีวิต  มนุษยมกีารเรียนรูตั้งแตแรกเกดิจนถงึกอนตาย ดังนั้น เปาหมายที่สําคัญของการจัด
การศึกษา จึงเปนการสรางใหผูเรียนเปนบคุคลแหงการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูไดเต็มที่ใหโอกาสผูเรียน
ที่จะเปนตัวอยางของตัวเอง  ตามศักยภาพของแตละบุคคลที่พึงจะเปน นักการศึกษาไดใหความหมาย
ของการเรียนรูไวดังนี ้
   กาเย (Gagne. 1870 : 3-4) ใหความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรูเปนการ
เปลี่ยนแปลงสมรรถภาพอันเนื่องมาจากสถานการณทีก่ําหนดขึ้น 
   ฮิลการด (Hilgard. 1975 : 194) ใหความหมายของการเรียนรูวาการเรยีนรู 
เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แตกตางไปจากสภาพเดิม 
   โรเวอร,ซี.พี. และบีโฮวี (Rohwer, C.P. and B-hove. 1980 : 21) ใหความหมาย 
ของการเรียนรูวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงทางสติปญญาที่คอนขางถาวรและสามารถสังเกต 
การเปลี่ยนแปลงนั้นไดจากพฤติกรรมของบุคคล 
   ไคลน (Klein. 1991 :2) ใหความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรูเปนกระบวนการ
เชิงทดลองที่เปนผลมากจาการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธที่ถาวรของพฤติกรรมซึ่งอธิบายไมได  
ดวยสภาวะอารมณช่ัวคราว วุฒิภาวะหรือการตอบสนองโดยกําเนิด 
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  สรุปไดวา การเรียนรูเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ประสบการณและการฝกอบรมที่แตละบุคคลไดรับมา ผลของการเรียนรูจะทําใหพฤตกิรรมของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะคอนขางถาวรและคงทน ซ่ึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ประกอบดวย 
พฤติกรรมดานตอไปนี ้
   1. ความรู เชน ความคิด ความเขาใจและความจําในเนื้อหาสาระตาง ๆ 
   2. ทักษะ เชน การพูด การกระทํา และการเคลื่อนไหวตาง ๆ 
   3. ความรูสึก เชน เจตคติ จริยธรรม และคานิยม 
  ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูและวิธีการเรียนรูเพื่อพฒันาบุคคลใหมีความสมบูรณ
ทั้งรางกาย  จิตใจ และสติปญญา มีความรูคูคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข รูจัก
พึ่งพาตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝเรียน ใฝรูดวยตนเอง ตามความตองการ ความสนใจ  
และความถนดันั้น จําเปนตองอาศัยความคิดเรื่องการเรียนรูมาประยุกตใช ซ่ึงในที่นีจ้ะนําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
    9.3  คุณลักษณะการเปนบคุคลแหงการเรียนรู 
           การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในสังคมยุคโลกาภิวัฒน ทําใหทุกชาติทกุภาษา 
มีการแขงขันและรวมมือกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน วิถีการดํารงชีวิตในปจจบุัน 
จึงขึ้นอยูกับอํานาจที่ไดมาจากขอมูลขาวสาร และความรูตาง ๆ ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนจะตอง
พัฒนาตนเองใหเปน “บุคคลแหงการเรยีนรู” (Learing Person) เพราะความรูที่แตละคนไดรํ่าเรียนมา
จากอดีตนั้นไมสามารถตอสูกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคโลกาภวิัตนนี้ได 
  9.4  คุณลักษณะการเปนบคุคลแหงการเรียนรูตามมาตรฐานคุณภาพ 
         การศึกษาดานผลผลิต (Output) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  
การมัธยมศึกษาเปนการศึกษาพื้นฐานของปวงชนที่รัฐมุงเนนใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน 
และพัฒนาประเทศ  โรงเรียนมัธยมศึกษาจึงจําเปนตองสรางความเชื่อมั่น ใหสังคมยอมรับวาโรงเรียน
สามารถผลิตผูจบการศึกษาทีม่ีความรู  ความสามารถ  เจตคติ คุณธรรม และคุณลักษณะตาง ๆ  
ไดครบถวนตามหลักสูตรและตามความคาดหวังของสังคม  กรมสามัญศึกษาจึงไดกําหนดระบบ 
การประกันคณุภาพการศึกษา  เพื่อใหโรงเรียนมัธยมศกึษามีคุณภาพตามาตรฐานทีก่ําหนด ซ่ึงในการ
ดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาดังกลาวกรมสามัญศึกษาไดกําหนดมาตรฐานคณุภาพการศึกษา
ดานผลผลิต (Output) หรือคณุลักษณะของผูเรียน ๆ ไวในมาตรฐานคณุภาพการศึกษา ดานผลผลิต
(Output) มาตรฐานที่ 3 ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา. 2542  ข : 21) 
   9.5 แนวคดิเรือ่งการเรียนรูดวยตนเอง 
        ในปจจุบนั โลกมีความเจริญกาวหนาทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีความรูตางๆ 
ไดเพิ่มขึ้นเปนอันมาก ดูเหมอืนวาส่ิงที่มนษุยเราตองรูตองศึกษา ไดทวจีํานวนเพิ่มขึ้นตามความเจรญิ 
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ที่รุดหนาไป คาํถามคือ “เราจะเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ใหมากที่สุดไดอยางไร” การเรียนรูจากสถาบัน 
ทางการศึกษาเปนเพียงวิธีการหนึ่ง แตโอกาสและจังหวะนั้นมิไดเกิดขึน้กับทุกคน และไมอาจจะศกึษา
หาความรูไดครบทั้งหมด การไขวควาหาความรูดวยตนเองจึงเปนวิธีการหนึ่งที่อาจตอบคําถาม 
ดังกลาวได  เพราะเมื่อใดกต็ามที่ผูเรียนมใีจรักที่จะศึกษาคนควา เพราะตนเองมีความตองการ บคุคล
นั้นก็จะดําเนินการศึกษาตอเนื่องไดโดยไมมีใครตองบอก อีกทั้งยังเปนแรงกระตุนใหเกิดความอยากรู
อยางไมมีวนัสิ้นสุด ซ่ึงวิธีดังกลาว ก็จะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวติ (Life-Long Learner)  
(สมคิด  อิสระวัฒน. 2538 : 5-6)  
 นักการศึกษาไดใหความหมาย การเรียนรูดวยตนเองไวในทัศนะตาง ๆ กัน ดังนี ้ 
  โนวเลส (Knowles.  1975  : 18) อธิบายวาการเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการ 
ซ่ึงผูเรียนแตละคนมีความคดิริเร่ิมดวยตนเอง (โดยอาศยัความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรอืไมตองการกไ็ด) 
ผูเรียนจะทําการวิเคราะหความตองการที่จะเรียนรูของตน กําหนดเปาหมายในการเรียนรู  แยกแยะ 
แจกแจงขอมูลในการเรยีนรูทั้งเปนคนและอุปกรณ  คัดเลอืกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมและประเมนิผล
การเรียนรูนัน้ ๆ 
  สเคเจอร (Skager.  1978 : 13) อธิบายวา การเรียนรูดวยตนเองเปนการพัฒนาการเรียนรู
และประสบการณเรียนรู และความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผล 
ของกิจกรรมการเรียน ทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคลและในฐานะเปนสมาชิกของกลุมการเรียน 
ที่รวมมือกัน 
  ทัฟ (Tough.  1979 : 114) ไดใหคําจํากัดความของการเรยีนรูดวยตนเองอยางกวางๆ  
วาเปนการเรียนโดยเจตนา จงใจ ซ่ึงตามความตองการของบุคคลนั้น คือการตองการความรูหรือทักษะ
บางอยาง 
  กริฟฟน (Griffin.  1993 : 153) การเรียนรูดวยตนเองเปนการจัดประสบการณ 
การเรียนรูเปนการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเปาหมายไปสูการพัฒนาทักษะการเรยีนรู 
ของตนเอง และความสามารถในการวางแผนปฏิบัติการและประเมนิผลการเรียนทั้งในฐานะ 
เปนเอกัตบุคคลและสมาชิกของกลุมการเรียนที่รวมมือกัน มาตรฐานของการเรียนรู การจัดการเรยีนรู 
เปนเฉพาะบุคคลและการพฒันาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
      สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองเปนกระบวนการซึ่งผูเรียนแตละคนมีความคิดริเร่ิม 
ในการเรยีน มคีวามตั้งใจและตองการที่จะเรียนรู สามารถวางแผนการเรียนและกําหนดเปาหมาย 
ในสิ่งที่ตนตองการเรียนรู แสวงหาแหลงเรียนรูในเรื่องที่ตนตองการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู รวมทั้ง
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง ของแตละคนจะไมเทากนั 
 9.6  ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 
        นักการศึกษากลาวถึงลักษณะการเรียนรูดวยตนเองวามีลักษณะดังตอไปนี ้
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  โนวเลส (Knowles.  1975  : 61)  ไดอธิบายลักษณะของคนซึ่งเรียนรูดวยตนเอง
ดังตอไปนี ้
  1. เขาใจความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกบัผูเรียนและทกัษะทีจ่ําเปนในการเรียนรู 
  2. มีความเปนตัวของตัวเอง ไมขึ้นกับใครและเปนคนทีส่ามารถนําตนเองได 
  3. สามารถที่จะสัมพันธกับบคุคลอื่น และใชบุคคลเหลานี้ชวยเหลือในการเรียนรู 
ของตนเอง 
  4. วิเคราะหความตองการในการเรียนรูโดยอาจไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
  5. สามารถชี้ความตองการ การเรียนออกมาเปนจดุมุงหมายของการเรียนรู 
  6. สามารถโยงความสัมพันธกับผูสอน ใชประโยชนจากผูสอนเปนผูให 
ความชวยเหลือหรือปรึกษา 
  7. สามารถในการหาบุคคลหรือแหลงความรู 
  8. สามารถเลือกแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
  9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมลูและนําขอคนพบตาง ๆ ไปใชได 
อยางเหมาะสม 
      สเคเจอร (Skager.  1978 : 24-25) ไดอธิบายลักษณะของคนซึ่งเรียนรูดวยตนเอง 
ดังตอไปนี ้
       1. เปนผูยอมรับตนเอง คือมีความรูสึกในทางบวกตอตนเอง 
       2. มกีารวางแผนการเรียน 
   2.1 รูถึงความตองการของคน 
   2.2 จุดมุงหมายที่เหมาะสมกบัตนเอง สอดคลองกับความตองการ 
   2.3 เปนแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน 
       3. มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรยีนอยูในตวัเอง 
สามารถเรียนรูโดยปราศจากสิ่งควบคุมภายนอก เชน รางวัล การถูกทําโทษการไดรับตําแหนง 
หรือวุฒิบัตร เปนตน 
       4. มีการประเมินผลตัวเอง 
       5. มีการเปดกวางตอประสบการณ 
       6. มีการยืดหยุน เชน เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง เปาหมาย วิธีการเรยีน การเขาถึงปญหา  
เปนตน 
       7. เปนตัวของตัวเอง 
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    สรุปไดวา ลักษณะคนที่เรียนรูดวยตนเอง จะเกิดจากความตองการของตนเอง  
เพราะความอยากรู  รูวาส่ิงที่ตนจะเรียนคืออะไร มีความสามารถในการิเคราะห  คิดริเร่ิม สรางสรรค 
ตระหนกัในตนเอง กระตือรือรน ใหเปดกวาง ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน  เลือกแผนการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถในการหาบุคคลหรือแหลงความรู รูวาจะไปสูจดุมุงหมายในการเรียนรู 
ไดอยางไร 
 9.7  แนวคดิเรือ่งการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง ไดมีการพฒันา
อยางตอเนื่องและยาวนานโดยมุงที่จะจดัการศึกษาใหไปสูเปาหมาย นัน่คือ การพัฒนาผูเรียน 
ใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการเปนประชากรโลกในยุคโลกาภิวัฒน (ธนู ฤทธกุล. 2542 :  
42-45) และเพือ่ใหการเรยีนเปนไปอยางไดผลดี  การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนศูนยกลาง  ควรยึดหลัก ดงัตอไปนี้ (ณรงค รมนียกุล. 2542 : 37) 
     1. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ควรเปนไปอยางมีชีวิตชีวา ดังนัน้ผูเรียนจึงควรมีบทบาท
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตน และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
     2. การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากแหลงตาง ๆ กัน มิใชแหลงใดแหลงหนึ่งเพียงแหลงเดยีว 
ประสบการณความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลถือวาเปนการเรียนรูทีสํ่าคัญ 
     3. การเรียนรูทีด่ีจะตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง  
จึงจะชวยใหผูเรียนจดจํา และสามารถใชการเรียนรูนั้นใหเปนประโยชนในการเรยีนทีผู่เรียน 
เปนผูคนพบดวยตวัเองมีสวนชวยใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งและจดจําไดดี 
     4. ทักษะในกระบวนการเรียนรูมีความสําคัญ หากผูเรียนเขาใจและมีทกัษะในเรื่อง
กระบวนการเรียนรูแลว จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและคําตอบตางๆ  
ที่ตนตองการ 
     5. การเรียนรูทีม่ีความหมายแกผูเรียน คอืการเรียนรูที่สามารถนําใชในชวีิตประจําวัน 
       นอกจากนัน้ นวลจิตต   เชาวกีรติพงศ (2542 : 16-21) ยังไดกลาวถึงการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง วาเปนกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนทีมุ่งสงเสริม 
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนไดคิดคน สราง และสรุปขอความรูดวยตนเองสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได โดยกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นจะตองให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทั้ง 4 ดาน ดงัตอไปนี้คือ 
  1. มีสวนรวมทางรางกาย (Physical Participation) โดยจดักิจกรรมใหผูเรียนได
เคล่ือนไหวรางกายเพื่อใหตืน่ตัวอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ เพราะการเรียนรูจะเกดิขึ้นไดดีเมื่อผูเรียน 
อยูในสภาพตืน่ตัว 
  2. มีสวนรวมทางอารมณ (Emotional Participation) โดยการจัดกจิกรรม 
ใหกระทบกระเทือนอารมณของผูเรียนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมทางอารมณมีผล 
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ตอการสรางจิตสํานึก ซ้ึงมีผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบยั่งยืน 
  3. มีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) โดยการจดักิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาส
ไดรับรูตลอดจนการรับความรูสึกจากคนอืน่ ๆ ที่อยูรอบขางในสังคม เพื่อใหเกิดความตระหนกัวา
แหลงความรูแทจริงมีมากมายหลายแหงในบุคคล และสถานที่รอบกาย ไมใชครูเทานัน้ ที่เปนผูรู 
ผูเรียนควรใชแหลงการเรียนรูตาง ๆ รอบตัวนี้ใหเปนประโยชน สวนการไดรับรูความรูสึกของคนอื่น 
เปนสิ่งสําคัญเพราะพฤติกรรมของแตละคนมีผลตอกันและกันและมีผลตอการสรางสังคมที่ดี 
  4. มีสวนรวมทางสติปญญา (Intellectual Participation) โดยการจดักจิกรรมใหผูเรียน 
ไดเคล่ือนไหวในกลไกของสมองโดยใชกระบวนการคิดเปนเครื่องมือ ดังนั้นกจิกรรมที่จัดขึ้น 
จะเปนกิจกรรมที่ทาทายความคิด 
     สรุปไดวา การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการสงเสริม 
ใหผูเรียนสรางความรูไดดวยตัวเอง ผูเรยีนจะมีปฏิสัมพนัธตอกัน เรียนรูจากกนั และมีบทบาท 
รวมในการเรียนรูซ่ึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคุมควบคูไปกับผลงานและสามารถ 
นําความรูไปใชในชีวิตประจาํวัน 
 
3.  กลยุทธในการพัฒนา 
 1. วิธีการในการพัฒนา 
  1.1  กระบวนการในการพฒันาบุคคล การพัฒนาบุคคล สามารถแบงการดําเนินการ 
ออกเปนขั้นตอนได  4  ขั้นตอน 

1.1.1 การหาความจาํเปนในการพฒันาบุคคล หรือหาปญหาทีต่องการแกไข  
โดยวิธีการพฒันาบุคคล หมายถึง การพิจารณาวา มีความจําเปนที่ตองพจิารณาบุคคลหรือไม  
โดยศึกษาหาความจําเปนในการพัฒนา  เชน ศึกษาจากผลผลิตขององคการในกรณีผลผลิตต่ํา 
มีสาเหตุมาจากความดอยความสามารถของบุคคลหรือมาจากการปฏิบตัิงาน แผนงาน และเปาหมาย
ของงานที่เปลี่ยนแปลงวาสมควรจะตองพฒันาบุคคลโดยวิธีใด 
        1.1.2  การวางแผนในการพฒันาบุคคล หมายถึง การกําหนดวิธีการพฒันาบุคคล 
ตามความจําเปนเพื่อเปนการแกไขปญหา โดยกําหนดวิธีการพัฒนาบุคคล โดยดําเนนิการเปนขั้นตอน
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
        1.1.3  การดําเนินการพัฒนาบุคคล หมายถึง การดําเนนิการพัฒนาบุคคลตามวิธีการ
ระยะเวลา และเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนการพัฒนาบุคคล โดยดําเนินการเปนขั้นตอน 
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
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 กลาวโดยสรุป  กระบวนการในการพัฒนาบุคคลนั้น เปนไปในลักษณะของกระบวนการ
บริหารบุคคล หรือการบริหารงานในดานตาง ๆ ซ่ึงตองวางแผนการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 
จากนั้นจะตองติดตามผล  ประเมินวาเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวในแผนดําเนินการหรือไม 
  2. การประชุมปฏิบัติการ 
        2.1  ความหมายของการประชุมปฏิบัติงาน 
             สมเกียรติ  ศรีจักรวาล (2542 : 3-7) กลาววา การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) 
หมายถึง  การจัดประชุมขึ้นเพื่อเพิ่มหรือเสริมทกัษะบางเรื่องใหแกผูเขาประชุมโดยเฉพาะวิธีการ 
อาจประกอบดวยการบรรยายหรือการอภิปรายเนื้อหาตาง  ๆ กิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติ ภายใต 
การดูแลและใหคําแนะนําของที่ปรึกษา  เชน การประชมุปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการติดตามงาน”  
หรือ การประชุมปฏิบัติการเรื่อง “พฤติกรรมกลุมกับการทํางานรวมกนั”  เปนตน 
        2.2  ขั้นตอนการประชุมปฏิบัติการประกอบดวย 
    2.2.1  ขั้นตอนการวางแผนดาํเนินงาน การจัดประชุมปฏบิัติการที่ด ี
และมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการวางแผนการดําเนนิงานอยางละเอยีดในทุกขั้นตอน 
    2.2.2. ขั้นการเตรียมงาน การประชุมปฏิบัติการจะประสบผลสําเร็จ 
และมีประสิทธิภาพมากนอย เพยีงใดนั้น ขึ้นอยูกับการเตรียมการที่ดีเปนสําคัญ เชน การจัดทํา
โครงการ  การติดตอสถานที่  การติดตอวิทยากร  และประธานพิธีเปด- ปด  การขออนุมัติใหผูเขารับ
การประชุมมสิีทธิในการเบกิจายคาลงทะเบียนและสิทธิอ่ืนๆ 
    2.2.3   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการปฏิบัติการนั้น นับวาเปนชวงที่มี
ความสําคัญมากนอกจากการบริหารและจดักิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
    2.2.4. ขั้นหลังการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งถือวาเปนขั้นสุดทาย 
ของการจัดประชุมกิจกรรมตางๆ มีนอยเมื่อเทียบกับขั้นตอนเตรียมและขั้นปฏิบัติงาน 
แตมีความสําคญัไมนอยกวากัน เพราะครอบคลุมถึงเรื่องการสรุปผลการประชุม ซ่ึงรวมไปถึงการสรุป
คาใชจาย กระบวนการประชุมแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตอไป รวมถึงการรายงาน 
การปฏิบัติงาน และสงจดหมายขอบคุณวทิยากร และผูเกีย่วของตางๆ เปนตน 
        2.3. ประโยชนของการประชุมปฏิบัติการ 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการมีประโยชนอยางมากตอการทํางานรวมกนัเปนทีม 
การแสวงหาความรวมมือ และรับผิดชอบของบรรดาสมาชิก 
        2.4  ลักษณะของการประชุมปฏิบัติการ 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ จะเปนการรวมกลุมของคนจํานวน 12 คน หรือ
มากกวานั้นมคีวามสนใจหรอืมีปญหารวมกัน มาพบปะกันเพื่อใชเวลาในการปรับปรงุความสามารถ  
ความเขาใจ และความชํานาญ การประชุมปฏิบัติการ สามารถนํามาใชเมื่อตองการที่จะไดรับผล 
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อยางใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
       1. เพื่อความเขาใจปญหา 
       2. เพื่อสํารวจปญหา 
       3. เพื่อพยายามหาขอแกไขปญหา 
       4. เพื่อศึกษาปญหาดวยการสอบถาม 
       5. เพื่อพิจารณาดวยการสอบ 
       6. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางบุคคล 
       7. เพื่อสงเสริมการศึกษา รวมถึงการแกไขและคิดคนวิธีการตาง ๆ 
 3. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
      3.1  ทรัพยากรทางการศึกษา หมายความครอบคลุมถึงส่ิงทั้งที่เปนตัวเงนิ และไมใช 
ตัวเงินทีน่ํามาใชในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่ือ และเทคโนโลยีตางๆ 
ที่ดิน และอาคารที่บุคคลในสังคมสละใหกับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ. 2540  :  4)   
       3.2   แนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ผูบริหารในที่นีห้มายถึงทรัพยากร 
ของชุมชน ดังนั้น ในความหมายนี้ จึงหมายถึงการที่โรงเรียนหรือผูบริหารโรงเรียนพยายาม 
หาทางในการแสวงหาและใชทรัพยากรทีม่ีอยูในชุมชนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะ อยางยิ่ง 
การพัฒนาการเรียนการสอนอันเปนภารกิจหลักของโรงเรียนในชุมชน ที่โรงเรียนตั้งอยู มีทรัพยากร
มากพอที่โรงเรียนจะใชใหเปนประโยชนไดหลายทาง เชน ทรัพยากรคนหรือมนุษย วัตถุ สถาบัน
ไดแก วัด สภาตําบล โรงเรียน เปนตน (ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์. 2546 : 8-14) 
        3.2.1 ความจําเปนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
    โดยหลักการแลวโรงเรียนซ่ึงถือวาเปนหนวยงานของทางราชการและจดัตั้งขึ้น
เพื่อใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน นาจะดําเนินงานโดยงบประมาณของทางราชการทั้งหมด 
แตในการปฏิบัติจริงๆ แลว โรงเรียนไมสามารถทําอยางนั้นได ทั้งนี้เนือ่งจากเหตุผลและความจําเปน
หลายประการ ดังนี ้
       1)  ความจํากัดของงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียน
ประถมศึกษาจาํนวนมาก การจัดสรรงบประมาณไมเพยีงพอกับความตองการจึงจําเปนจําตองหา
ทรัพยากรสวนจากชุมชนชวยดาํเนินงานและพัฒนาโรงเรียน 
       2)  ความสมบรูณของทรัพยากรในชุมชน ชุมชนสวนใหญจะมีทรัพยากร 
ที่โรงเรียนใชแหลงเรียนรู เชน สถานประกอบการ   ปาไม  แมน้ํา ส่ิงเหลานี้โรงเรียนสามารถ 
ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางด ี
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       3)  เพื่อผลในแงของจิตวิทยา การที่โรงเรียนไดเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามา
ชวยเหลือโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ นั้น เปนแนวทางในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน 
กับชุมชนใหแนนแฟนยิ่งขึน้ ชุมชนจะมีความรูสึกวาตนเปนเจาของโรงเรียน พรอมทีจ่ะให 
ความชวยเหลือปองกัน และสนับสนุนของโรงเรียน 
         3.2.2 ขั้นตอนแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษาในการพัฒนาโรงเรียน  
มีดังนี ้
       1)  ขั้นเตรียมการในการเตรียมการเพื่อใชทรัพยากรของชมุชนมีดังนี ้
          1.1)  สํารวจทรัพยากรที่มีในชุมชน 
      1.1.1)  สํารวจความตองการของโรงเรียน 
      1.1.2)  กําหนดรูปแบบของการขอความรวมมือชวยเหลือ 
          1.2)  ขั้นดําเนนิการ 
      1.2.1)  การติดตามทาบทามเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของ 
ความรวมมือ 
      1.2.2)  การดําเนินการใชทรัพยากร 
          1.3)  การประเมินผล 
    2)  ปญหาในการใชทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
        2.1)  ปญหาเกีย่วของกับความไมเขาใจของชุมชน 
        2.2)  ปญหาเรือ่งขีดความสามารถของทรัพยากร 
        2.3)  ปญหาเรือ่งความไมเขาใจในความตองการของโรงเรียน 
        2.4)  ปญหาสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
        2.5)  ปญหาคณุสมบัติของผูบริหารโรงเรียน 
    3)  รูปแบบและการดําเนินงานในการใชบริการของชุมชน 
         การใหบริการดานทรัพยากรของชุมชนแกโรงเรียนนั้นเปนความรวมมือ 
เพื่อประโยชนของโรงเรียนในเบื้องตน และเพื่อประโยชนทางชุมชนในเบื้องปลายเพราะเมื่อโรงเรียน
เจริญกาวหนามีการศึกษาดี  บุคลากรของชุมชนก็จะเจริญกาวหนาไปดวย และถาโรงเรยีน 
มีความพรอมเพียงพอ  โรงเรียนและชุมชนก็จะไดผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม 
  4. การนิเทศภายใน 
      การนิเทศภายใน เปนกระบวนการหรือวิธีการหนึ่งทีจ่ะทําเปาหมายในการบริหาร
สถานศึกษาบรรลุความสําเร็จ การนิเทศภายในสามารถจาํแนกไดดังนี ้
   1.  ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
        นักวิชาการใหความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ไวดังนี ้
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            อนุศักดิ ์  เกตุสิริ (2541 : 3-4) ใหความหมายวา คือความพยายามทุกชนิด 
ของผูนิเทศที่จะชวยปรับปรุงการสอนของครูใหดีขึ้น เปนความพยายามอันหนึ่งในอันที่จะปรับปรุง
และสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในแตละสถาบัน 
           จันทราน ี  สงวนนาม (2545 : 153) ไดกลาวถึงการนิเทศภายในวา เปนการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน ซ่ึงดําเนินการโดยผูบริหารโรงเรียนและครู ตลอดจนบุคลากรภายใน
โรงเรียนรวมมือการปรับปรุงดานตาง ๆ เปนการสงเสริมและเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการสอน 
อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของโรงเรียนและของผูเรียนใหอยูในระดับที่พงึพอใจ ซ่ึงผูรับการนิเทศ ไดแก 
ครูผูสอน และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน 
   กลาวโดยสรุปแลว การนเิทศภายในโรงเรียน หมายถึง ความพยายามทกุรูปแบบ 
ของผูบริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรภายในโรงเรียนในการรวมมือกันปรับปรุงดานตางๆ เปนการ
สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหดีขึน้ 
  2. จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  
   จันทรานี   สงวนนาม (2545 : 153) ไดสรุปจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
ไวดังนี ้
   1. เพื่อใหโรงเรียนมีศักยภาพในการพฒันาคุณภาพการเรียนรูใหสอดคลอง 
กับมาตรฐานหลักสูตรตามแนวพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
     2. เพื่อใหโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม ทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน 
      4. เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณในการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพ 
      5. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนปฏิรูประบบบริหาร 
      6. เพื่อใหเกิดการประสานงาน 
     3.  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
          กิจกรรมการนเิทศภายในโรงเรียน มีหลายอยาง การที่จะนาํวิธีการใดมาใช 
ควรคํานึงถึงสภาพปจจุบันกบัปญหาและความตองการของโรงเรียนแตละแหง จันทรานี   สงวนนาม 
(2545 : 154) ไดสรุปกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี ้
      1. การประชุม  อบรม  ปฐมนิเทศ 
      2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
      3. การศึกษาเอกสารทางวิชาการ ตํารา 
      4. การใหคําปรึกษาหารือเปนกลุมและรายบุคคล 
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      5. การสนทนาทางวิชาการ 
      6. การสาธิตการสอน 
      7. การพาไปศกึษานอกสถานที่ 
      8. การสัมมนา 
      9. การจัดนิทรรศการ 
     10. การเยี่ยมชัน้เรียน 
      4. ประโยชนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
      การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการที่สําคัญ ในการพัฒนาโรงเรียนโดยสรุป
แลว ประโยชนของการนิเทศภายในโรงเรยีนมีดังนี้ (จนัทรานี   สงวนนาม)  (2545 : 154) 
     1. ทําใหครูสามารถสอนไดตรงตามเปาหมาย 
     2. ผูบริหารเปนผูนําทางวชิาการ ทําหนาที่นิเทศภายใน 
     3. ทําใหบุคลากรในโรงเรียนมองเห็นความสําคัญของงานวิชาการ 
  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการจัดการบริหารการศึกษาดานหนึ่งเพื่อการชี้แนะ 
ใหความชวยเหลือ  ความรวมมือระหวางครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ  โดยมุงปรับปรุง และพัฒนาการ
เรียนการสอนซึ่งสงผลตอคุณภาพของนักเรียน โดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เสริมสราง 
ขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงานการศึกษาในครั้งนี้ ไดยึดหลักกจิกรรมนิเทศภายในโรงเรียน 
เพื่อการพัฒนาครูไดแก การประชุมปฏิบัติการ การศึกษาเอกสารคูมือ การจัดทําแผนการสอน 
และการสังเกตการสอน 
 
4.  บริบทของโรงเรียนหนองพอกวิทยา    
  
 โรงเรียนหนองพอกวิทยา   ตั้งอยูในเขตเทศบาลหนองพอก  หมูที่ 9  ตาํบลรอบเมือง  อําเภอ
หนองพอก  จงัหวัดรอยเอ็ด  มีเนื้อที่ทั้งหมด 136ไร กอตัง้และเปดเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517   
เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ  มี
ผูบริหารคนแรก  คือ นายบวร  พินิจธนสาร  วันที่  7  กรกฎาคม  2546  กรมสามัญศึกษาไดยุบรวม
เปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพอกวิทยาเปนโรงเรียน 
แบบสหศึกษา  จัดการเรียนการสอนตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 เปนโรงเรียนแกนนําในการใช
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  เปนโรงเรียนวิถีพุทธ เปนโรงเรียนในโครงการ  
“ หนึ่งอําเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝน ”และ เปนโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง ในดานสิ่งอํานวย 
ความสะดวก  โรงเรียนมีระบบไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  โทรสาร  จานรับสัญญาณดาวเทียม   
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เครื่องคอมพิวเตอร  วิทยุส่ือสาร  ยานพาหนะ และระบบขาวสาร  สารสนเทศอื่นๆ  เพื่อเปนขอมูลให
บุคลากรและชุมชนไดใชบริการ 

 ปจจุบัน โรงเรียนหนองพอกวิทยา สังกดั สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต 3  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนโรงเรียนขนาดใหญ  
มีนักเรียน 1,650 คน  ครู 48 คน พนักงานราชการจํานวน 5  คนครูอัตราจาง 5  คน นักการภารโรง   
4  คน  มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง หอประชมุ/โรงอาหาร 1 หลัง โรงฝกงาน 2  หลัง อาคารชั่วคราว   
1 หลัง หองน้ําหองสวม 6 หลัง  บานพักครู 9 หลัง บานพกัผูอํานวยการ 1 หลัง  ผูอํานวยการคน
ปจจุบัน คือ นางเพ็ญพิไลลักษณ  มณีภาค 
                 ปรัชญาโรงเรียน  “สุวิชโช  ชเนสุโต  โหตุ” หมายความวา ผูมีปญญายอมเปนเลิศ 
ในหมูชน 
                 คําขวัญโรงเรียน  “เรียนดี  สามัคคี  มีวินัย” 
                 คติพจนโรงเรียน  “เวนจากการฟง คิด ถาม เขียน แลวจะฉลาดไดอยางไร” 
   สัญลักษณของโรงเรียน 

                                     
   

     “คบเพลิง” หมายถึง แสงสวางเพื่อนําไปสูความสําเร็จแหงชีวิต 
และความเจรญิกาวหนาไปอยางไมหยุดยัง้ 
   “แฉก”  หมายถึง โรงเรียนเริ่มกอตั้งป พ.ศ. 2517  ซ่ึงจํานวนแฉกทั้งหมด  17  แฉก 
    “น.พ.”  หมายถึง โรงเรียนหนองพอกวิทยา ซ่ึงผูที่เขาศึกษาในสถานศกึษาแหงนี ้
แลวจะเปนผูมปีญญาและเปนผูมีความเปนเลิศในหมูชน 
                 สีประจําโรงเรียน  “เขียว – แดง” 
    สีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ ซ่ึงบริเวณโรงเรียนหนองพอกวิทยาตลอดทั้ง
อําเภอหนองพอก เต็มไปดวยปาไมเขียวชอุมตลอดป  แสดงถึงความรมเย็นชุมชื้น  
     สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญ การตอสู กลาทํา เพื่อบรรลุถึงเปาหมาย ที่วา 
“สรางนักเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข และใหรูจักหวงแหน ภาคภูมใิจในทองถ่ิน  
และความเปนไทย”  
      ปการศึกษา 2549โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เปดสอน
ระดับชวงชัน้ที่  3  ( ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1-3  ) และชวงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4-6 )  
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โดยใชหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพอกวิทยา พุทธศกัราช  2544  
ปจจุบันมีการเรียนการสอนตามแผนชั้นเรยีน  6/6/6 – 6/6/6  รวม 36  หองเรียน  

 สภาพชุมชน  อําเภอหนองพอกตั้งอยูทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือของจงัหวัดรอยเอ็ด 
ระยะหางจากตัวจังหวัดรอยเอ็ดประมาณ   72   กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด  599  ตารางกิโลเมตร   
มีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี ้

          ทิศเหนอื          ติดตออําเภอหนองสูง  จังหวดัมุกดาหาร  และอําเภอกุฉินารายณ 
                                    จังหวดักาฬสินธุ 
          ทิศตะวนัออก    ติดตออําเภอเลิงนกทา  จังหวดัยโสธร   และอําเภอคําชะอี  
                                    จังหวดัมุกดาหาร 
          ทิศใต             ติดตออําเภอเสลภูมิ  จังหวดัรอยเอด็ และอําเภอกดุชุม จังหวัดยโสธร 
          ทิศตะวนัตก      ติดตออําเภอโพนทองและอําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด 
 ลักษณะภูมิประเทศ เปนที่ราบและที่เนนิสูงสลับกันไป ทิศเหนือและทิศตะวนัออก  

เฉียงเหนือเปนภูเขาขนาดเล็กเปนพืดยาวตดิตอกันไปยังเทอืกเขาภูพาน ซ่ึงเปนแหลงตนน้ําลําธาร   
มีปาไมคอนขางสมบูรณและเปนปาสงวนแหงชาติ  
 ลักษณะของภมูิอากาศ  อําเภอหนองพอก  มี 3  ฤดู กลาวคือในฤดูรอนอากาศรอนจัด  
ฤดูหนาวลมแรงอากาศหนาวเยน็  และฤดฝูนมีฝนตกชุกอุณหภูมิเฉล่ียตลอดป  27  องศาเซลเซียส 
 สภาพเศรษฐกจิ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม 
เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือในครัวเรือน การพาณิชย  สวนใหญมีนอยขึ้นอยูกับ 
ทางภาคเกษตรกรรมสวนสถาบันการเงิน มีอยู  2  แหง  
 สภาพทางดานสังคม  ประชากรสวนใหญมรีายไดต่ํา  มีโรงเรียนประถมศึกษา  34  แหง 

โรงเรียนมัธยมศึกษา  3  แหง  โรงเรียนอนบุาล 2  แหง  โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศกึษา 1 แหง   
และโรงเรียนเทศบาล 1 แหง  การศาสนา  คนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมและประเพณ ี  
มีลักษณะเปนของพื้นบานอสีาน เชน  บุญบั้งไฟ  ฮีตสิบสอง 

              สภาพการเมืองการปกครอง  แบงเขตการปกครองออกเปน  9  ตําบล  118 หมูบาน 
 โรงเรียนมีผลงานดีเดน  คือ 
 1.โรงเรียนผาน การประเมนิคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก  เมือ่วันที่  25   ถึง  27   
เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2547   
 2. โรงเรียนไดรับการประเมนิเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝนในโครงการ   
“1  อําเภอ  1  โรงเรียนในฝน”  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2548   และเปนที่ยอมรับโดยทัว่ไป 
 3. โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานลําดับที่ 2 ของจังหวดัรอยเอ็ด ปการศึกษา 2549 
 4. โรงเรียนผาน การประเมนิคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง  เมื่อวันที่ 7   ถึง 9   
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เดือนกุมภาพนัธ  พ.ศ.  2550  
 5. เปนโรงเรียนผูนําการเปลีย่นแปลง 
 ผลงาน/กิจกรรมครูดีเดน 
         1) เปนวิทยากรพี่เล้ียงเพื่อเตรียมการประเมินโรงเรียนตนแบบใหกับโรงเรียนตางๆ     

  2)  เปนที่ปรึกษาและฝกซอมใหกับนักเรยีนเพื่อเขาแขงขนัทักษะทางดานตางๆ  
       3)  เปนที่ปรึกษาโครงงานวถีิพุทธ 

  4) ครูดีเดนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 3  
 ปการศึกษา 2549 
  -  นายอินสอน  กันทะโล รองผูอํานวยการโรงเรียนดีเดน 

  -  นางมยุรี  สายรัตน สาขาศิลปะ 
  -  นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน สาขาคณิตศาสตร 
 ปการศึกษา  2550 
  - นายวินยั  บญุสินชัย สาขาดนตรี ชวงชัน้ที่ 4 
  - นางพนมพร  ชมผา สาขาคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 4 

 ผลงาน/กิจกรรมดีเดน/ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน 
  1) โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน 
  2) ผูบริหารสถานศึกษาดีเดนโรงเรียนขนาดใหญ สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษารอยเอด็   

เขต 3 
  3) ผูบริหารกิจกรรมรักการอานดีเดนขนาดใหญ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารอยเอด็  

เขต  3  
   4) โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานลําดับที่ 2 ของจังหวดัรอยเอ็ด  
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โครงสรางการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
 
 
 
 
 
   
  
 
   
 
  
     
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

รองผูอํานวยการ 

ผูชวยฝายบริหารงบประมาณ ผูชวยฝายบริหารวิชาการ ผูชวยฝายบริหารงานบุคคล ผูชวยฝายบริหารทั่วไป 

งานพัฒนาหลักสูตร 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

งานวัดประเมินผล 

งานวิจัย 

งานแนะแนว 

งานจัดทาํและเสนอของบประมาณ

งานจัดสรรงบประมาณ 

งานติดตาม ประเมินผล 

งานระดมทรัพยากร 

งานสรรหาและแตงตั้ง 

งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

งานนิเทศการศึกษา 

งานพัฒนาแหลงเรียนรู 

งานบริหารการเงิน 

งานบริหารการบัญชี 

งานบริหารพัสดุและทรัพยสิน 

งานวินัยและการรักษาวินัย 

งานเสริมสรางประสิทธิภาพ 

งานวางแผน 

งานเลขานุการและกรรมการ 

งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

งานพัฒนาระบบ 

งานประสานงานและพัฒนา 

งานธุรการ 

งานอนามัย 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ

งานดูแลสภาพแวดลอม 

งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

 
ภาพประกอบ 2 โครงสรางการบริหารโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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5.  การวิจัยเชิงปฏบิัติการ 
 
 1. ความหมายของการวิจยัการปฏิบัติการ 
    นักการศึกษา ผูรู ผูเชี่ยวชาญดานการวจิัย ใหความหมายของการวจิัยปฏิบัติการไวคลายกัน 
ดังตอไปนี ้
  อรัญญา  สุธาสิโน(2544 : 66-69) กลาววาการวิจยัปฏิบัติการเปนรูปแบบของวิธีการ
ศึกษาคนควาแบบสองสะทอนตนเองเปนหมูคณะของผูปฏิบัติงานโดยนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตร  
มาใชในการแกปญหาเฉพาะเรื่อง เฉพาะจดุ ซ่ึงจะทําใหการแกปญหาที่เกิดขึ้นไดทนัที อันจะสงผล 
ตอการปฏิบัติงาน ใหมีคณุภาพและประสทิธิภาพ มากยิง่ขึ้น  
      ประวิต  เอราวรรณ (2545 : 5) สรุปความหมายของการวิจัยปฏิบัติการหมายถึง
กระบวนการศกึษาและคนควารวมกนัอยางเปนระบบของกลุมปฏิบัติงานเพื่อทําความเขาใจตอปญหา
หรือขอสงสัยที่กําลังเผชิญอยูและใหไดแนวทางการปฏิบตัิงานหรือวิธีการแกไขปรับปรุงที่ทําใหเกดิ
การเปลี่ยนแปลงที่ดี ขึ้นในการปฏิบัติงาน 
      เคมมิสและแม็คแท็กการด (Kemmis and McTaggart. 1990 : 89-91) ใหความหมาย 
ของการวิจยัเชงิปฏิบัติการ (Action Research) วา หมายถงึรูปแบบของการรวบรวมคาํถามที่เกิดจาก
การสะทอนกลับจากผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยมผูีสวนรวมในสถานการณของสังคม เพื่อทํา
การปรับปรุงหลักการและความถูกตองของสังคมหรือการจัดการศึกษารวมทั้งเปนการสราง 
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน และสถานการณที่เปนอยู (ชาตรี มณีโกศล. 2540 : 24) 
       คอเรย (Corey. 1953 : 154) ใหความหมายของคําวา Action Researchวา หมายถึง
กระบวนการทีผู่ปฏิบัติงานไดพยายามที่จะศึกษาปญหาของพวกเขาโดยวิธีการทางวทิยาศาสตร 
เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางความถูกตอง รวมทั้งประเมินผลการตดัสินใจและการกระทํานั้น 
(ชาตรี   มณีโกศล. 2540 : 24) 
     สรุปการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) หมายถึง การศึกษาคนควารวมมือกนั 
ของกลุมผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหา รวมทั้งการปรับปรุง  
และพัฒนางาน 
 2. จุดมุงหมายของการวิจยัเชงิปฏิบัติการ 
      ยาใจ  พงษบริบูรณ (2537 : 11-15)  กลาวถึงจุดมุงหมายของการวจิัย เชิงปฏิบัติการวา  
เพื่อเปนการหาวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาปรับปรุงหรือพัฒนางาน ที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา 
ใหมีประสิทธภิาพดีขึ้น โดยการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาอันเปนสาเหตุของการปฏิบัติงานนั้น  
ไมประสบผลสําเร็จ ใชกระบวนการและวธีิการอยางเปนระบบ  จนไดแนวทางวิธีการแกปญหา 
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หรือปรับปรุงพัฒนางานนัน้ๆ  ซ่ึงจะสงผลใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ และมปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 
           ความมุงหมายของการวจิัยเชิงปฏิบัติการ คือ การแกปญหาในชัน้เรียน เปนวิธีการ
ประยุกตมาจากวิธีการทางวทิยาศาสตร เปนปญหาที่อยูในบริบทของสังคมนั้น โดยไมมุงเนนที่จะนํา
ผลการวิจัยไปอางอิงโดยทั่วๆ ไป  การวิจยัปฏิบัติการมุงเพื่อแกปญหาอยางเดยีว โดยครูมีสวน 
อยางมากในกระบวนการเปนการแกปญหาที่มีอยูใหได  แนวทางการแกไขปญหาหรอืปรับปรุง 
และพัฒนาใหดีขึ้น 
     สรุปไดวาจดุมุงหมายของการวิจยัปฏิบัติการ ก็คือ การหาวิธีการแกปญหาหรือปรับปรุง
และพัฒนางานที่ปฏิบัติยังไมดีพอ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.  ลักษณะสําคัญของการวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
  ลักษณะสําคัญของการวิจยัปฏิบัติการที่นักการศึกษา หรือนักวิชาการไดกลาวถึงไว 
หลายรายดังนี ้
  ประวิต  เอราวรรณ (2545 : 8) กลาวถึงคุณลักษณะ 10 ประการของการวิจัยปฏิบัติการ
ตามแนวคิดของ  Mckerman ดังนี ้
   1. ปญหาที่นํามาวิจยั ตองเปนปญหาของผูปฏิบัติงาน 
      2. ปญหานั้นเปนปญหาที่สามารถแกไขได 
      3. ปญหานั้น เปนปญหาเชิงปฏิบัติการ ไมใชปญหาเชิงทฤษฎีหรือหลักการ 
      4. มีการเสนอทางออกของปญหาและมีการปรับเปลี่ยนไปจนกวาการวจิัย 
จะเสร็จสิ้น 
      5.  เปาหมายเพื่อตองการใหผูวิจัยเขาใจปญหา 
       6. ใชวิธีการแบบกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อบอกเลาเรือ่งราวเกีย่วกับการดําเนนิ
งานวิจยัและสถานการณปญหาที่เกาะติดเพื่อศึกษา 
      7. กรณีศึกษา ในที่นี้เปนรายงานตามการรบัรูและความเชื่อในสิ่งตาง ๆ ของครู 
หรือผูเรียน 
      8. ใชบรรยายขอมูลจากสัญลักษณทางภาษาที่แสดงออกมาในชวีิตประจําวัน 
      9.  กลุมผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูลไดอยางอสิระ 
      10. เปดรับหรือรวบรวมขอมูลไดอยางอิสระภายในหรือระหวางการปฏิบัติ 
  อรัญญา   สุธาสิโน(2544 : 66-69) กลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการมีหลายประการดังนี ้
                      1. เร่ิมตนจากความตองการจะปรับปรุงงานใหดีขึ้น โดยคนพบปญหาที่เกิดขึ้น 
จากการปฏิบัตงิานของผูปฏิบัติตนเอง 
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   2.  มุงแกไขปญหาเฉพาะจุด เฉพาะเรื่อง 
        3.  เปนการวจิยัเชิงพัฒนาเพือ่ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
        4.  เปนการวจิยัเพื่อประเมินตนเองของผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
        5.  เปนการวจิยัซ่ึงผูปฏิบัติเปนผูประสบปญหาเอง ยอมจะดําเนินการแกไขปญหา 
ที่เกิดขึ้น ไดดกีวาการวิจยัของบุคคลภายนอก 
        6.  เปนการวจิยัเพื่อวิเคราะหงาน วางแผนเพื่อปรับปรงุงานนั้นใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
        7.  เกี่ยวของกบันวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงและวิธีการ 
        8.  เปนการวจิยัที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เปนระยะๆ เพื่อให
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานอันจะนําไปสูการปรับปรุงการทํางานใน
ระยะตอไป 
        9.  เปนการวจิยัที่ดําเนนิการภายใตส่ิงแวดลอมทางสังคมที่ปกต ิ
        10. มีการบันทกึที่ไดจากการวิจัยเปนระยะตอเนื่อง 
        11. เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล  จะตองเหมาะสมสอดคลองกับเรื่อง 
ที่วิจัย 
        12. เปนการวจิยัที่ไมยดึแบบแผนเนื่องจากเปนการวจิัยทีมุ่งแกปญหาเฉพาะจดุ 
เฉพาะเรื่องที่จะแกไขเทานัน้ 
        13.  การดําเนนิการวจิัย มีทดสอบแบบสมมติฐาน โดยการปฏิบัติจริง 
        14.  การประเมินผลการวิจัยมุงพิจารณาขอบเขต วิธีการแกปญหากระบวนการวิจยั 
และนําผลการวิจัย มาใชปรับปรุงงานเฉพาะเรื่องได 
 4.  กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
      กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีเปาหมายหลัก  เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงสภาพการเรียน 
การสอนจริงในโรงเรียนของครูใหมีประสทิธิภาพ  กระบวนการหรือขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่สําคัญ และมีผูนาํมาประยุกตใชในทางการศกึษาอยางแพรหลายมี อยู 5 กระบวนการ 
ไดแก กระบวนการของ Kurt Lewin, John Elliott, มหาวทิยาลัย Deakin , David Ebbutt และ Jammes 
Mckerman อยางไรก็ตามแมวากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมหีลายรูปแบบแตหลักหรือมโนทัศน
สําคัญหรือวิธีการตางก็มีความใกลเคียงและคลายคลึงกันดังรายละเอยีดของแตกระบวนการตอไปนี้ 
(ประวิต  เอราวรรณ. 2545 : 11-20) 

1. กระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการของ Kurt Lewin มีการประยุกตใชมากในการวจิัย 
เพื่อจัดการหรอืทําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนการของ Lewin จะมีลักษณะการตัดสินใจ 
แบบบันไดเวยีน ซ่ึงเริ่มตนจากการสํารวจสภาพการณปจจุบัน และการกําหนดขอบเขตปญหา 
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ใหชัดเจน วางแผนแลวลงมอืปฏิบัติ และประเมินผลที่เกิดขึ้น  ดังนั้นขั้นตอนปฏิบัติการวิจยั  
จึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คอื การวางแผน  การคนหาความจริง  การดําเนินการและการวิเคราะหผล
รายละเอียดกระบวนการปฏิบัติการ จะเริ่มตนตามลําดับดังนี ้
   1.1  กําหนดแนวคิด (Idea) ที่ตองการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
กลุมปฏิบัติจะรวมกันพจิาณาวาจะเริ่มตนปรับปรุงสวนไหนของงาน ส่ิงใดเปนปญหาที่แทจริง 
และสิ่งใดจะเปนผลกระทบที่ตามมา แนวคิดทั่วไปนี้เกิดจากการสํารวจสภาพการณเบือ้งตน 
(Reconnaissance) ซ่ึงผลที่ไดจากการสํารวจนี้  กลุมผูวิจยัปฏิบัติการจะนําไปกําหนดเปนแผน 
ในการปฏิบัต ิ
        1.2  รวมกันวางแผนทั่วไป (General Plan) กลุมรวมกันพจิารณาวาจะเปลี่ยนแปลง  
ณ จุดใดกอน จะใชวิธีการใดในการแกไขปรับปรุงบนพื้นฐานของความเปนไปไดและเปนความสนใจ
รวมกัน 
        1.3  กําหนดขั้นตอนการปฏบิัติ (Action Steps) เปนการแตกแผนเปนแผนยอยๆ   
อีกดังตอไปนี ้
    1.3.1 เร่ิมตนขั้นตอนแรกดวยการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ใชการปรับปรุงงาน 
และมองไปยังผลที่คาดวาจะไดรับกอนที่จะเริ่มตนดวยความรอบคอบ และวางแผนการติดตาม 
แลว รวมกันพจิารณาเพื่อประเมินวาวิธีการนั้นสามารถปฏิบัติไดจริงเพยีงใด ตองมกีารสงสะทอนผล 
ที่เกิดขึ้นในขัน้แรกนี้อยางชดัเจน เพื่อเปนสารสนเทศในการวางแผนขัน้ตอนที่สอง หรือขั้นตอน 
ตอๆ ไป 
   1.3.2  เร่ิมดําเนินการปฏิบัตงิานในแผนทีส่องแลวติดตามตรวจสอบประเมินผล  
แลวการวางแผนใหมไปเรื่อยๆ  ถายังไมไดรับคําตอบหรือปญหายังไมคล่ีคลาย 
     แนวคดิสําคัญในกระบวนการวิจัยของ Lewin ที่กลุมวิจยัตองมีหรือตองปฏิบัติใหได 
มีอยู  3  ประการ คือ 
  1. การอาศัยความรวมมือกนั (Collaborative) ของผูปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
ของกระบวนการวิจยัตองอาศัยความรวมมือจากกลุม 
  2. การอาศัยการเคลื่อนไหวภายในกลุม (Group Dynamics) โดยการปฏิบัติงาน 
จะใชกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือ 
  3. การสองสะทอนผลตามวงบันไดเวียน (Spiral Reflective) 
    2. กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการของ JoHn Elliott เปนผูหนึ่งที่บุกเบิกการวจิัย 
เชิงปฏิบัติการทางการศึกษา โดยใชประยุกตกระบวนการของ Lewin มาใชเปนกระบวนการวจิัย 
เชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศอังกฤษ 
โดยเขียนบทความชิ้นแรกชื่อ What is Active-Research in School? ตีพิมพในป ค.ศ. 1978 
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       ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเริ่มตนดวยการ  ใหผูวจิัยกําหนดความคิดทั่วๆ ไป 
แลวสํารวจสภาพเบื้องตน  กําหนดแผน  นําแผนไปใช กาํกับติดตามการใชแผนที่เกดิขึ้นแลวสํารวจ
สภาพการณ อีกครั้งเพื่อนําไปปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อเร่ิมวงจรใหม Elliot เห็นวาความคิดทั่วไป 
เปนสิ่งที่ช้ีความกาวหนาของการปฏิบัติ สวนการสํารวจสภาพการณเบื้องตนเปนการแสวงขอเท็จจรงิ 
และการปฏิบตัิตามแผนคือกระบวนการทีด่ําเนินการตอๆ ไป 
       แนวความคิดที่ประยกุตจากแนวคิดที่ John Elliott ไดแกความคิดที่วานักวิจยัสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดทัว่ไปไดในวงจรใหม Elliott เห็นวาในการสํารวจการวิเคราะห และการกํากับ
ติดตามสามารถกระทําไดในแตละวงจร ไมใชจะกําหนดไวในขัน้ตอนเริม่ตนเทานั้น บางครั้งนักวิจยั
พบวา ปญหาที่การดําเนนิการวิเคราะหหรือการกําหนดปญหาในการวิจัยนั้นบางครัง้นักวจิัยพบวา
ปญหาที่กําลังดําเนินการวิจยัไมใชปญหาที่แทจริง ก็ควรเปล่ียนแปลงความคิดทั่วไปแลวเร่ิมตนใหม 
อยางไรก็ดแีนวความคิดของ Elliott ยังคงไมแตกตางไปจากแนวความคดิของ Lewin ในสวนที่เปน
ขั้นตอนการวจิัย  เพราะยังมลัีกษณะเปนขัน้บันไดเวยีน 
    3. กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการของมหาวยิาลัย Deakin ในประเทศออสเตรเลีย Stephen 
Kemmis และคณะไดนําความคิดของ Lewin มาประยุกตใชในการวิจยัปฏิบัติการเพื่อปรับปรงุการจัด
การศึกษาของออสเตรเลีย จนไดรับรับการยอมรับและเผยแพรออกไปอยางกวางขวาง แนวคดิดังกลาว
ไดแกการวจิัยปฏิบัติการ หรือการวิจยัแบบมีสวนรวม ดังนั้นขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการ จึงตองกําหนด
จุดสนใจรวมมือกัน  เมื่อไดจุดสนใจรวมกนัแลวจะนําไปสูการปฏิบัติที่สําคัญ 4 ประการ 
ที่เกี่ยวของกันเปนวงจรตอไปนี้ 
        3.1 การพัฒนาแผนการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงส่ิงที่เปนปญหา ซ่ึงเปนการปฏิบัติงาน
วางแผนที่ตองมีการยืดหยุนและตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นในอนาคตทีอ่าจสง 
ผลกระทบตอแผนที่กําหนดไวได 
        3.2  การปฏิบัติตามแผน ซ่ึงเปนการดําเนินการตามแนวทางที่ไดกําหนดไว 
อยางละเอียดรอบคอบและมกีารควบคุมอยางสมบูรณ 
        3.3  การสังเกตการณปฏิบัต ิ เปนการบันทกึขอมูล หลักฐาน หรือรองรอยตางๆ  
อยางมีวิจารณญาณเกีย่วกับผลที่ไดจากการปฏิบัติ  ซ่ึงสารสนเทศนี้จะนําผลไปสูการสะทอน 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางเขาใจถูกทิศทาง 
        3.4  การสงสะทอนผลการปฏิบัติ เปนกระบวนการทบทวนการปฏิบัตจิากบันทกึ 
ที่ไดจากการสังเกตวาไดผลอยางไร มีปญหาหรือขัดแยงอยางไร เพื่อเปนพื้นฐานการวางแผนในวงจร
ตอไป ดังนั้นองคประกอบทีสํ่าคัญของกระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย Deakin  
จึงประกอบดวยจุดสําคัญทั้ง 4 จุด คือการวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต การสะทอนผลปฏิบัติ ซ่ึง
มีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เปน “เกลียวสวาน” ไปในจุดทั้ง 4 ที่ไมอยูนิ่งและไมจบลงดวยตนเอง 
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    4. กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการของ David Ebbutt ไดกลาวถึง กระบวนการวิจยั 
เชิงปฏิบัติการของ Kemmis และElliott วาเปนการประยกุตขั้นตอนการวิจัยปฏิบัตกิารของ Lewin  
มาใชซ่ึงไมเปนเพียงแคการศึกษาขอเท็จจริงที่มีอยูเทานัน้ หากยังรวมถึงการศึกษาขอเท็จจริงเพื่อนํามา
ประกอบการอภิปราย  การสรุป  การกําหนดระยะเวลา การตรวจสอบความเปนไปได ซ่ึงการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการทั้ง 3 รูปแบบนั้น เมื่อพิจารณาดูแลว จะพบวาถานักวิจยัตองการที่จะยอนกลับไปยัง
จุดเริ่มตนอกีครั้ง นักวจิัยตองดําเนินการวิจยัซํ้ารอยขั้นตอนเดิม 
       เกี่ยวกับประเด็นดังกลาว Elliott จึงไดเสนอเพิ่มเติมวาแนวทางที่เหมะสม 
ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  คือ การพิจารณาแตละขั้นตอนใดสําเร็จหรือไมสําเร็จ โดยดูไดจาก
ขอมูลยอนกลับขณะดําเนินการ หากขั้นตอนใดสําเร็จกด็ําเนินการตอไป แตถาขั้นตอนใดไมสําเรจ็ 
ก็ปรับเปลี่ยนแผนการใหมเฉพาะขั้นตอนนัน้ ไมตองยอนกลับไปจุดเริ่มตนใหม 
       สําหรับรูปแบบของ Ebbutt การดําเนนิการวิจยัปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุจุดประสงค 
ที่กําหนดไวนัน้ ประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม นอกจากนี้ขณะดาํเนินการ นกัวจิัยยังสามารถ
ดําเนินการอยางตอเนื่องกันไปในแนวเสนตรง ถากิจกรรมกําหนดใหไมสามารถปฏิบัติไดบรรลุ
วัตถุประสงค ในทางตรงกนัขามถากิจกรรมนั้นไมเหมาะสมนักวิจยัก็สามารถปฏิบัติไดเปน 2 กรณ ี
  1. ปรับปรุง แกไขแนวคิดทัว่ไป 
  2. ปรับปรุง แกไขแผนงานทั้งหมด 
 จะเห็นไดวาความแตกตางระหวางแผนงานของ Ebbutt กับ 3 แบบแรกที่กลาวมากอนหนานี้
กลาวคือ ขั้นตอนการวิจยัใน 3 รูปแบบประกอบดวย ขัน้ตอนการวางแผน การปฏิบัติการ  
และการสะทอนผลปฏิบัติ โดย Lewin กับ Kemmis ใชประโยชนจากการสะทอนผลปฏิบัติ 
เพื่อปรับปรุงและแกไขแผนปฏิบัติการ สวน Elliott ใชขอมูลจากการสะทอนผลปรับปรุงแกไข
ความคิดทั่วไปทั้ง 3 รูปแบบดังกลาว ไมไดกลาวถึงกรณีที่กิจกรรมภายในแผนสามารถปฏิบัติ 
ไดเหมาะสม หรือประสบผลสําเร็จวาควรทําอยางไร สวนรูปแบบของ Ebbutt จะเสนอทางออกใหดวย
ในกรณีขั้นตอนการวจิัยไมจาํเปนไปตามวตัถุประสงค  
 5. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ James Mckerman ไดเสนอวงรอบการวิจยั 
เชิงปฏิบัติการที่ยึดเอาระยะเวลาในการปฏิบัติงานและกิจกรรมหลัก โดยวงจรปฏิบัตทิี่ 1 เริ่มจาก  
การระบุปญหา และมีการปรบัปรุงการปฏิบัติงานนั้น เมือ่ปฏิบัติจนครบวงจรแลวก็เริ่มระบุปญหา 
ในการปฏิบัติงานและกจิกรมใหมในวงจรรอบปฏิบัติที่ 2  และตอไปเรื่อยๆ  กิจกรรมในแตละวงรอบ
มี ดังนี ้
  5.1 การนิยามปญหา ในสถานการณทีน่ักวจิัยประสบอยูในการปฏิบัติงาน 
       5.2 การประเมินความตองการจําเปนทีจ่ะปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
       5.3 การกําหนดสมมติฐาน เปนการกําหนดผลที่คาดหวังวาจะเกดิขึ้นหลังจากปฏิบัติแลว 
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       5.4   พัฒนาแผนปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว ตองทําอยางละเอียดรอบคอบ 
       5.5   ลงมือปฏิบัติตามแผนที่กําหนด และบันทึกขอมลูการปฏิบัติไว 
       5.6   ประเมินผลที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติ 
       5.7   สะทอนผลการปฏิบัติ อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและทําความเขาใจ 
       5.8   ตัดสินใจในการดาํเนินการกจิกรรมในชวงเวลาตอไปนี ้
    จากกระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการที่กลาวมาทั้งหมด 5 กระบวนการนั้น จะเห็นวา 
มักจะเริ่มกระบวนการวิจยัดวยการกําหนดปญหา หรือจดุที่ตองการปรับปรุงแกไข นาํไปสูขั้นตอน 
การปฏิบัติงานที่เปนระบบนัน่เอง แตจดุเดนของการวิจยัเชิงปฏิบัติการนอกเหนือจากความเปนระบบ
แลวคือการดําเนินการนัน้จะตองอาศัยความรวมมือ  การรวมกันทําเปนกลุม  ทําเปนกลุมรวม  ทั้งตอง
มีการสะทอนผลการปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงสิ่งที่กําลังดําเนินการ เปล่ียนแปลงหรือใหไดผลดียิ่งขึน้  
โดย Kemmis และ Mctaggart ไดกลาวถึงหลักการพิจารณาวาเปนกระบวนการหรือไมอยู 4 ประการ 
คือ 
  1. เปนการปฏิบัติที่ไมใชส่ิงที่ทําตามปกติ แตตองเปนระบบและไดรับความรวมมือ 
จากกลุม 
  2. ไมเปนเพยีงการแกปญหาที่กําลังประสบอยูเทานั้น แตตองเกิดจากแรงกระตุน 
ที่ตองการพัฒนาปรับปรุง  พัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติอยู ใหเกดิการเปลี่ยนแปลง 
  3. ไมใชการปรับปรุงพัฒนางานของผูอ่ืน แตเปนการทดสอบสมมติฐานเพื่ออธิบาย
สภาพการณอยางเดยีว แตตองเปนระบบทีห่มุนเวียนไปเรื่อยๆ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ที่ตัวนักวิจยัและสถานการณแวดลอม ก็ควรคํานึงถึงและพิจารณากระบวนการที่ไดลงมือปฏิบัติวา
สอดคลอง  เปนไปตามหลักการดังกลาวหรือไม เพื่อใหเปนการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสงผล 
ใหเกิดการเปลีย่นแปลงในการปฏิบัติงานหรือแกไขปญหาอยางแทจริง 
  4. การวิจยัปฏิบัตกิารไมใชวธีิการทางวิทยาศาสตรที่จะมองในแงการทดสอบสมมติฐาน 
เพื่ออธิบายสภาพการณอยางเดียว แตตองเปนระบบที่หมนุเวยีนไปเรื่อย ๆ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งตัวนักวิจยัและสถานการณแวดลอม 
     การศึกษาในครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Acton Research) ตามขั้นตอน 
การวางแผน(Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกตการณ (Observation) และ การสะทอนผล 
(Reflection) ใชวิธีดําเนนิการทั้งสิ้น 2 วงรอบ ตามหลักการขั้นตอนของ Kemmis และ Mctaggart  
ดังภาพประกอบ 3  
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ภาพประกอบ  3   วงจรแสดงกระบวนการดําเนินการศึกษา 
 
6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ พบวา ผูดําเนนิการวิจัยเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการแหลงการเรียนรูในโรงเรยีน และคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
ของนักเรียน มีนอยสวนใหญจะเปนงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ และการจัด 
การเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ ดังนี ้
 6.1  งานวิจยัในประเทศ 
         เสาวนิจ  ทองพูล (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวดัสมุทรปราการ พบวา  
ไดมีการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพัฒนาสิ่งแดลอมในโรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร 
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เพื่อใหความรู ความเขาใจ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ พัฒนาปองกันและแกไขสิ่งแวดลอม 
มีการพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเปนแบบอยางแกชุมชน  
และเปนศนูยกลางในการจัดกิจกรรมรวมกบัสมาคม หรือชมรมอื่นๆ ปญหาที่พบไดแก  
การขาดงบประมาณในการดาํเนินงานตามโครงการ ครูและบุคลากรสวนใหญไมเห็นความสําคัญ 
ของการอนุรักษและพัฒนาสิง่แวดลอม โรงเรียนมีปญหาดานการพัฒนาอาคารสถานที่  
และการประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของยังไมเปนระบบ 
  สมคิด   ยิ่งยอด (2539  :  บทคัดยอ) ไดทาํการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมกระบวนการนิเทศ 
และประสิทธิภาพการจดัการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวดัอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหารอยูในระดบัดีมาก บุคลากรมี
เสรีภาพและการแสดงออกในการทํางาน รองลงมาคือความมั่นคงในดานการทํางาน ความเชื่อมั่น 
และความไววางใจในการทํางาน เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกระบวนการนิเทศ และประสิทธิภาพ 
ของการนิเทศภายในโรงเรียนระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ พบวาไมแตกตางกัน      
  ชาติชาย   ศักดิค์ําดวง (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  จังหวดัรอยเอ็ด : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนจตุรพกัตรพิมาน 
รัชดาภิเษก ผลการวิจยัพบวา โรงเรียนไดดาํเนินการตามกรอบบริหารงานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา 5 ดาน ดังนี ้
  1. ดานการประชาสัมพันธนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยการมอบหมายใหบุคคลากร 
ทุกคนมีหนาทีป่ระชาสัมพันธนโยบายดานสิ่งแวดลอม จดัทําเอกสารและเชิญวิทยากรมาใหความรู 
เพิ่มความชัดเจนในเนื้อหา จดัใหมีผูตรวจสอบเนื้อหาสาระกอนนําไปประชาสัมพันธและควบคุม 
การดําเนนิการใหเปนไปโดยประหยดั 
  2. ดําเนินการวเิคราะหนโยบายสิ่งแวดลอมสูแนวทางปฏบิัติ โดยการนาํบุคลากร 
ไปศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเสริมแรง โดยการสรรหาบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดานสิ่งแวดลอม 
มายกยองชมเชย 
  3. ดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน ไดดําเนินการสงบุคลากรเขารวมประชุม 
สัมมนา และศกึษาดูงาน เพื่อใหเห็นคุณคา และรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม 
  4. ดานการจดัทําแผนปฏิบัติการการนิเทศติดตามใหความชวยเหลือ ไดดําเนนิการจดัทํา
แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มีการสํารวจสภาพปจจบุัน กําหนดวัตถุประสงค วิเคราะห นโยบาย
และจัดสรรงบประมาณ จดัการนิเทศติดตามโดยฝายบริหาร 
  5. ดานความรวมมือประสานงานกับโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นๆ เกีย่วกับสิ่งแวดลอม
โดยการแตงตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบในการประสานงาน จัดบุคลากรออกใหความรูและใหบริการ
ในดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 
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  นพรัตน  สายกุน (2546 : บทคัดยอ) ไดทาํการวิจยัเร่ืองการดําเนนิงานเพื่อพัฒนา
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนบานกราม  อําเภอขุนหาญ  จงัหวัดศรีสะเกษ 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อดําเนนิงานการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนตามกรอบ
การศึกษาคนควา 2 ดาน คือ สภาพแวดลอมภายในหองเรียน และสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน 
และการศึกษาชี้ใหเห็นวา การพัฒนาบริเวณโรงเรียน ใหเปนจุดศกึษาและกิจกรรมกลุมที่รับผิดชอบ
บริเวณทําใหสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานกราม  เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทั้งภายในหองเรียนและภายนอกหองเรยีน 
      จรัศศรี   ทิพยอุตร (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพฒันาสภาพแวดลอมโรงเรียน 
บานโนนจานหนองแสง  อําเภอเขื่อนใน  จังหวดัอุบลราชธานี พบวาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
สภาพแวดลอมในโรงเรียนนอกจากจะใชในการพัฒนาอาคารและสถานที่แลวยังสามารถนําไปใช
พัฒนางานวิชาการ งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน งานบุคคล งานกจิการโรงเรียน  
โดยคณะครู  นักเรียน  ชุมชน  เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติ ทุกคนจะมีความรูสึกเปนเจาของ 
และรวมกันพฒันาใหมีประสิทธิภาพ 
      ชนินทร   ภูตองใจ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพฒันาการดําเนนิงานสิ่งแวดลอม 
ในหองเรยีน โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม  อําเภอหวยแม็ก  จังหวดักาฬสินธุ พบวาผลการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในหองเรียนโดยไดพัฒนาดานการจัดทีน่ั่งนักเรียน ดานการจัดมุมกจิกรรมในหองเรยีน
และดานการจดัปายนิเทศ  ถือวาประสบความสําเร็จเปนทีน่าพึงพอใจของผูรวมศึกษาทกุหองเรียน  
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนกัเรียนไดอยางแทจริง 
      ณรงค   สายทอง (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแหลงเรยีนรู โรงเรียน 
นางรองพิทยาคม  อําเภอนางรอง  จังหวดับุรีรัมย พบวา การดําเนนิการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ดานหองสมุดโรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยใชกลยุทธการประชุมปฏิบัติการ การศกึษาดูงาน 
และการนิเทศติดตาม  ทําใหไดหองสมุดทีม่ีแบบการบรหิารจัดการที่ชัดเจน มีทรัพยากร สารนิเทศ 
ที่มีคุณภาพและเพยีงพอในการศึกษาคนควา การจัดกจิกรรมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
และใหการบรกิารอยางมีประสิทธิภาพ ทีสํ่าคัญการจัดการเรียนการสอนตองสอดคลองกับการใช
หลักสูตรใหการบริการในโรงเรียนและชมุชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
  สําราญ   พลยะเรศ  (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแหลงเรยีนรูในสถานศึกษา 
โรงเรียนบานโปงประชาพัฒน  อําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด พบวา สภาพการดําเนินงานเพื่อพฒันา
แหลงเรียนรูในสถานศึกษา โรงเรียนบานโปงประชาพัฒน  กอนการพัฒนาแหลงเรียนรูมีไมเพยีงพอ 
ไดแก หองเรียน หองปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขาดสือ่วัสด-ุ อุปกรณ 
ครุภัณฑที่ทนัสมัย ทําใหการจัดการศึกษาไมสามารถสนองตอบตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนศูนยกลาง การดําเนนิการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน โดยการพฒันาปรับปรุง และจัดทํา 
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แหลงเรียนรู เปนผลใหนักเรียนมีแหลงเรียนรูที่สามารถตอบสนองตามความตองการของผูเรียน 
ไปอยางตอเนือ่งและยั่งยืน ควรดําเนนิการพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญ 
ใหมีความรู ความเขาใจ สามารถที่จะดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูใหอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตอไป 
 อนัญชัย   จํานงนรินทรรักษ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานเพื่อพัฒนา 
แหลงเรียนรูในโรงเรียนชัยภูมภิกัดีชุมพล   จังหวดัชัยภมูิ พบวา สภาพการดําเนนิงานเพื่อพัฒนา 
แหลงเรียนรูในโรงเรียนกอนการพัฒนาทางดานกายภาพมีแหลงเรียนรูไมเพียงพอ ไดดําเนนิการ
พัฒนาโดยจัดทําบริเวณโรงเรียนใหเปนฐานความรู มีทักษะกระบวนการตามขั้นตอนเปนผล 
ใหนกัเรียนมีความพึงพอใจ ไดรับความรูจากแหลงเรยีนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 อมรศรี    พรหมภูวัลย (2547 : บทคัดยอ) ศกึษาการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อ 
ตอการเรียนรู โรงเรียนบานลําเพียก  อําเภอครบุรี  จังหวดันครราชสีมา สภาพปจจุบนัการดําเนนิงาน
และปญหาสภาพแวดลอมโรงเรียนบานลําเพียก พบวา โดยรวมมีสภาพที่เอื้อตอการเรียนรูอยูใน 
ระดับนอย ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีบริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่และหองเรียน 
ที่ไมสะอาด สวยงาม ขาดความเปนระเบยีบเรียบรอย ขาดความพรอมและความเหมาะสมและไมมี
ความปลอดภยัตอนักเรียน ดานสภาพแวดลอมทางจิตภาพ ครูผูสอนมีวิธีการจัดกระบวนการเรยีน 
การสอนไมเหมาะสมกับผูเรียน และดานสภาพแวดลอมทางสังคม นักเรียนขาดการสงเสริมสนับสนุน
ขาดความมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ดําเนินการพัฒนาโดยใชกลยุทธคือ การประชุม
ปฏิบัติการและการนิเทศภายใน โดยมีกจิกรรมในการพฒันาประกอบดวย  กิจกรรมการตกแตง
หองเรียน  กิจกรรมการตกแตงอาคารเรียน กิจกรรมการตกแตงบริเวณโรงเรียน กิจกรรมการจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนของครู ผูสอน กิจกรรมการประกวดหองเรียน พบวา การดําเนินการ
พัฒนาสภาพแวดลอมยังมจีุดออน คือ ในเรือ่งการมีสวนรวมของทีมงาน จึงควรเสริมสรางพัฒนา  
และ มีปฏิสัมพันธที่ดีกับทมีงานทุกคนทัง้ครูและนักเรยีนและใหทกุคนมีสวนรวมมากที่สุด 
 6.2  งานวิจยัตางประเทศ 
    เบรยบอย   และล็อกเลียร (Brayboy – Locklear. 2003 : 1158-A) ไดศกึษาอิทธิพล 
ของแรงจูงใจของสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่มีผลตอการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน 
เชื้อสายอเมริกนัดั้งเดิม จากโรงเรียนในรฐัแคโรไรนา เนื่องจากนกัเรียนกลุมดังกลาวมผีลการเรียน 
ลาหลังกวานกัเรียนอื่นโดยเลือกศึกษากับนกัเรียนทั้ง 2 กลุม จํานวน 50 คน จาก 3 โรงเรียน การเก็บ
ขอมูลใหแบบทดสอบวัดความสามารถคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ และแบบวดัแรงจูงใจสําหรับ 
การเรียนที่ดทีีสุ่ด และใชการสัมภาษณ ผลการศึกษา พบวา นักเรียนทีไ่ดคะแนนผานเกณฑมีคะแนน
แรงจูงใจในการเรียนใหมีความเอื้ออาทร และมีการสื่อสาร  ความคาดหวังที่ดีตอนกัเรยีนเชื้อสาย
อเมริกันดั้งเดมิจะเพิ่มใหนักเรียนมีโอกาสปรับตัวนักเรยีนไดดีขึน้ 
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       แม็คคอย (McCoy.  2003 : 2500-A) ไดศึกษาการพัฒนาแผนปรับปรุงทองถ่ิน 
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยใชการวิจยัเชงิปฏิบัติการ จํานวน 2 แหง เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียน โดยนําครู ผูปกครอง และผูบริหารโรงเรียนมารวมกัน โดยใช
กระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดประสิทธิภาพของแผนในการระบุความตองการทางวิชา 
และกําหนดปรับปรุงทองถ่ินปจจุบัน ตรวจสอบขอมูลทางวิชาการของนักเรียน ซ่ึงเปนการสนับสนนุ
โปรแกรมใหมและโปรแกรมเกาที่มีอยู เพือ่ใชเปนกระบวนการรวมในการวางแผนปรับปรุงทองถ่ิน 
ที่เหมาะสมกบัทรัพยากรทีม่ีอยู 
       แพทเชน (Patchen.  2003 :3465-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนแบบกลุมกับวฒันธรรมการทํางานที่ไดผลในโรงเรียนทีม่หาวิทยาลัย 
มินนีโซตา  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาสัมพันธระหวางการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนแบบ 
กลุมวัฒนธรรมการทํางานในโรงเรียน ใชแบบสํารวจการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนแบบรวมกลุม 
ของ Dr.Johnson (ซ่ึงมีแบบประเมินคา 5 ตัวเลือกของ Lilert) กลุมตัวอยางคือ ครูอนุบาล  
ครูประถมศึกษาปที่ 6 และครูใหญใน 18 โรงเรียน  ของรัญมินีโซตา โลโลราโด และเพนซิลวาเนยี 
ไดรับแบบสํารวจตอบรับคือ 357 ชุด คิดเปน 91 เปอรเซ็นต ของแบบสํารวจทั้งหมด ผลการศึกษา
พบวา 
   1. มีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญระหวางการเรียนการสอน 
แบบรวมกลุมกับวัฒนธรรมการทํางาน 
   2. มีนัยสําคัญที่ตางกันในเรือ่งระยะเวลาทีโ่รงเรียนเขารวมโครงการปรับปรุง
ประสิทธิผลของโรงเรียน ของรัฐมินิโซตา 
   3. มีนัยสําคัญระหวางความคิดเห็นของครใูหญที่เขารวมโครงงานจัดสภาพแวดลอม
แบบเรียนรวม 
   4. เพศ ประสบการณการทํางาน ใหความเห็นที่แตกตางกันในคําวา “คานิยม”  
ของการจัดสภาพแวดลอม 
   5. ไมมีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญในเรือ่งขนาด และประเภทโรงเรยีน 
  สเปนซ (Spence. 2003 : 127) ไดทําการศึกษาเพื่อ (ก) กาํหนดวาผูบริหารการศึกษา 
กดดันผูเชีย่วชาญทางสื่อใหเซ็นเซอร หรือเขมงวดตอวัสดุของศูนยส่ือหองสมุดโรงเรียนหรือไม  
(ข) เพื่อกาํหนดวาผูเชี่ยวชาญทางสื่อ ถูกผูบริหารขอรองใหยายวัสดุการสอนออกจากหอง 
ของศูนยหรือไม และ (ค) เพื่อกําหนดวาผูเชี่ยวชาญทางสื่อปฏิบัติการเซ็นเซอรดวยตนเองในการ 
เลือกหาหนังสือและวัสดกุารสอนเพราะความกดดนัจากผูบริหารหรือไม วิธีการศึกษากลุมตัวอยาง 
ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางสื่อหองสมุดโรงเรียน จํานวน 119  คน จาก 6 ตําบลในเมืองในรัฐจอรเจีย  
การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสํารวจในรปูแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวาผูเชี่ยวชาญทางสื่อ 
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ไมไดรูสึกถูกกดดันจากผูบริหารการศึกษาใหเซ็นเซอรหรือจํากัดเขมงวดวัสดุของศนูยส่ือหองสมดุ
โรงเรียน ผูเชี่ยวชาญสื่อสวนใหญไมไดถูกขอรองจากผูบริหารใหยายหรือเขมงวดวัสดุการสอน
นอกจากหองศูนยส่ือ ผลการศึกษายนืยันวาผูเชี่ยวชาญทางสื่อไมไดปฏิบัติการเซ็นเซอรดวยตนเอง 
ในการเลือกหาหนังสือ และวัสดุการสอนเพราะความกดดันจากผูบริหาร 
  คีฟ (Keefe. 2003 : 1613-A) ไดศึกษาศูนยการเรียนรูวีดทีัศนวาสามารถบูรณาการ 
กับหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนประถมศกึษาไดอยางไร ศูนยการเรียนรูดังกลาวเปนการถายทอด
โทรทัศนวงจรปด โดยเชื่อมสัญญาณไปยังหองเรียนทกุหอง  การบริการ  การเรียบเรยีงตัดตอวีดีทศัน 
แกนกัเรียนและครู สรางบทเรียนวดีีทัศน และชุดการประชุม วีดีทัศนซ่ึงเปนการเตรียมประสบการณ
การเรียนผานการปฏิบัติการ รวมกันกับผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ รวมทั้งกลุมนกัเรียนในพืน้ที่หางไกล  
หรือ การเรียนอิเล็กทรอนิคส ภาคสนาม พพิิธภัณฑ โรงภาพยนตร เปนตน ศูนยการเรียนดังกลาวได
สรางสิ่งแวดลอมแลวทางการเรียนใหแพรกระจายเพิ่ม และขยายการเรียนรูที่เกดิขึ้นที่โรงเรียน  วิธีการ
ในการศึกษาขึน้อยูกับ Fourth Generation Evaluation ของ Guba  และ Lincoln เพื่อพัฒนาการศึกษา
การบูรณาการของการใชศูนยการเรียน วดีทิัศนโรงเรียนประถมศึกษา ที่ใชเนนการใชเทคโนโลยี 
การบรรยายสิง่ที่เกิดขึ้นในศนูยการเรยีน วดีีทัศนในโรงเรียน ซ่ึงใชเวลาสังเกตนานกวา 2 ป  
ไดถูกนํามากําหนดกรอบในการอางอิง ส่ิงที่เกี่ยวของและประเด็นปญหา ที่เปนลักษณะของ Fourth 
Generation Evaluation ซ่ึงขึ้นอยูกับการสะทอนความคดิเห็นของครูหลังจากที่ไดสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนของผูเรียนผานทางวีดีทัศน และความสัมพันธกบัการเรียนของวีดีทัศนกับการเรียน 
ดวยเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ๆ 
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ครูไดปรับตัวหลักสูตรใหสมบูรณขึ้น ครูมีโอกาสพัฒนาขึ้น
ภายในโรงเรียน มีการแนะนาํแหลงเรียนรูอยางกวางขวาง รวมถึงความสามารถของครูที่จะบรรลุ 
การสอนตามทฤษฎี  สรางสรรคความรู และมีแรงกระตุนในการจัดการเรียนการสอนโดยวีดีทัศน 
 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การบริหารงาน  โรงเรียนจาํเปนตองม ี
การวางแผน โดยการสํารวจปญหาความตองการจากฝาย  หมวดวิชา และนักเรยีน มกีารวิเคราะห 
ความจําเปนในการพัฒนาผูรับผิดชอบสําหรับในดานการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทํา 
แผนการสอน การผลิตส่ือการสอน การจัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อใชประกอบในการจัดการเรียนการสอน  
การวัดผลและประเมินผลการเรียน   การนิเทศภายใน  การติดตาม และประเมินผลการเรียน  
การรายงานผลและการวิเคราะหผลที่ประเมินได เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ความพรอมดานการมีส่ืออุปกรณสงผลใหครูแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ความพรอม 
ดานการบริหารวิชาการ และการบริหารหลักสูตร ทําใหการดําเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอนไดดี  ความพรอมดานการนิเทศภายใน สงผลตองานนิเทศติดตามและประเมนิผล ซ่ึงทํา 
ใหการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มีความสัมพันธกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
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ทุกดาน ไดแก ดานการจดัการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลการเรียน การนิเทศการศึกษา  
การบริหารวัสดุ  อุปกรณการศึกษา การบรกิารหองสมุด การบริหารงานแนะแนว และการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการสาํหรับการสอนแบบครูเปนศูนยกลางทําใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ํา  จึงควรใช
แหลงชุมชน  ส่ือ  และวัสดอุุปกรณประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง  เพราะทําใหนักเรียนเกดิประสบการณตรงรูจักวิธี  คนควาหาความรูและประกอบ
กิจกรรมการเรยีนรูดวยตนเองไดทํางานรวมมือกับผูอ่ืน มีความกระตือรือรนและไดฝก 
ความรับผิดชอบ สวนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คือ องคประกอบดานครู  องคประกอบดานโรงเรียน และองคประกอบดานตัวนักเรยีนเอง 
 การศึกษาครั้งนี้   จึงสามารถกําหนดสมมติฐานการวจิัย  จากการศึกษางานวิจยั 
ที่เกี่ยวของไดวา “การบริหารจัดการแหลงเรียนรูในโรงเรียนมีความสมัพันธกับคุณลักษณะ 
การเปนบุคคลแหลงการเรียนรูของนักเรียน”  เนื่องจากการบริหารจัดการแหลงการเรียนรูในโรงเรยีน
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการ  ซ่ึงเกิดจากการที่ครูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
โดยเลือกใชส่ือ และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม สวนคุณลักษณะการเปนบุคคล 
แหงการเรยีนรูของนักเรียนเปนองคประกอบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูของครูโดยใหศกึษาคนควาหาความรูดวยตนเอง จากสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ 
ควบคูกันไปกบัการฝกคิด   ฝกทํา  และฝกแกปญหาทั้งทางตรงและทางออม 
    สรุป การจัดกระบวนการเรียนรูในโลกยคุใหม  เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาคนควา 
หาความรูดวยตนเอง  การเรยีนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนแตละคน มีความคิดริเร่ิมในการเรียน 
มีความตั้งใจ และตองการที่จะเรียนรู  สามารถวางแผนการเรียนและกําหนดเปาหมายในสิ่งที่ตน
ตองการเรียนรูแสวงหาแหลงเรียนรูในเรื่องที่ตนตองการเรียนรู  เลือกวธีิการเรียนรู รวมทั้งประเมนิผล  
การเรียนรูดวยตนเองและสามารถนําความรูไดใชในชีวิตประจําวนั 
    กรมสามัญศึกษามีเปาหมายสําคัญในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีนเพื่อใหโรงเรียน 
มีแหลงการเรยีนรู ที่มีใชประโยชนไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ แหลงเรียนรูในโรงเรียน 
มีอยูมากมายหลายประเภท ไดแก  บุคคล  แหลงวิชาการ   ธรรมชาติ  ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยีตางๆ ภายในโรงเรียนที่มีขอมูลความรู  เพื่อใหครูและนักเรียน ใชแหลงหรือส่ือ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู และศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ความสําคัญของแหลงเรียนรู 
จะอยูที่ความหลากหลาย และความคุมคาทีไ่ดรับประโยชนจากการใช  ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหาร 
จัดการแหลงเรียนรูเปนกระบวนการสําคญัในการสงเสริม และพัฒนาคุณลักษณะการเปนบุคคล 
แหงการเรยีนรูของนักเรียน เพราะทําใหนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือมีความถนัด 
หากโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จะทําใหสามารถพัฒนา
นักเรียนเปนรายบุคคลไดดีกวาจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาหรือครูเปนศูนยกลาง 
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บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

             การศึกษาการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนครั้งนี้  มุงศึกษา 
และพัฒนาเฉพาะโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอด็  โดยผูศึกษาใช
หลักการวจิัยเชิงปฏิบัติการ(Action  Research)  ประกอบไปดวยดําเนินการตอไปนี ้
 1. กลุมผูรวมศึกษาและผูใหขอมูล 

2. ขั้นตอนดําเนินการศึกษา 
3. เครื่องมือทีชวยในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4. การเกบ็รวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติที่ใชในการศึกษา 
 
กลุมผูรวมศึกษาและผูใหขอมูล 
 
 1.  กลุมผูรวมศึกษา  (Research  Participants)  จํานวน  7  คนประกอบดวย 
                      1.1  ผูศึกษา                                           จํานวน 1  คน                        
                      1.2  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ                        จํานวน 1  คน   
                      1.3  รองผูอํานวยการฝายงบประมาณ                    จํานวน 1  คน   
                      1.4  รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป                  จํานวน 1  คน   
                      1.5  ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระฯ วิทยาศาสตร   จํานวน 1  คน   
                      1.6  ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศกึษา 
                            จํานวน 1  คน   

1.7 ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระฯ การงานพืน้ฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
         จํานวน 1  คน 

การไดมาซึ่งผูรวมศึกษา  เปนผูสมัครใจและเปนกลุมเปาหมายในการดําเนินงาน 
                 2.  กลุมผูใหขอมลูจํานวน  35  คน  มีรายละเอียดดังนี ้
                      2.1  ครูในโรงเรียน                                                      จํานวน  5  คน 
                      2.2  คณะกรรมการนักเรยีน                                         จํานวน 10  คน 
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                      2.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             จํานวน  5  คน 
                      2.4  นักเรียน                                                            จํานวน 15  คน 
 วิทยากรผูเชี่ยวชาญคือ นายเธียรชัย   อัจฉริยพันธ  นายอําเภอหนองพอก  อําเภอหนองพอก 
จังหวดัรอยเอด็ 
 
ขั้นตอนการดาํเนินการ 

การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฎบิัติการ (Action  Research)  โดยผูศึกษาไดนําเอา
หลักการและขัน้ตอนการดําเนินงานตามแนวคิดของ Kemmis  และ  McTaggart (Kemmis   
และ  McTaggart. 1988 :  11- 15)  มาใชการดาํเนินการศึกษาโดยดําเนนิการเปน  2   วงรอบ (Spiral) 
ซ่ึงแตละวงรอบจะประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ  
 ขั้นตอนที่  1  ขั้นการวางแผน  (Planning) 
                ขั้นตอนที่  2  ขั้นการปฏิบัติการ  (Action) 
                ขั้นตอนที่  3  ขั้นการสังเกตการณ (Observation) 
                ขั้นตอนที่  4  ขั้นการสะทอนผล  ( Reflection) 
 รายละเอียดของการดําเนนิงานตามขั้นตอน  ดังนี ้
 1.  ขั้นการวางแผน  (Planning) 
      1.1  สภาพปจจุบันและปญหาการจัดแหลงเรียนรู  ผูศึกษาและผูรวมศึกษาไดสํารวจ 
สภาพปจจุบนัและปญหา   ความตองการ  โดยการเดนิสาํรวจบริเวณโรงเรียนเพื่อดูสภาพจริง 
และปรึกษาหารือกันไปพรอมกับการสํารวจทั้งนี้เพื่อสรางความตระหนกัรวมกนั และใหไดมา 
ซ่ึงขอมูลที่เปนความจริง  และหลังจากนัน้จัดใหมีการประชุมปฏิบัติการผูศึกษาและผูรวมศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรทุกคน  เพือ่ศึกษาผลกการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ขอมูลความตองการของนักเรยีน 
ตลอดจนการศกึษา  จากบันทึกการประชมุของคณะกรรมการสถานศึกษา  และรวมคิดรวมสรุป 
รายละเอียดและขั้นตอนการศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลการดําเนินการ  ไดสรุปรวมกันดังนี ้
   1.1.1  แหลงเรยีนรูธรรมชาติในโรงเรียนไมเอื้อตอการเขามาศึกษาเรยีนรู 
และใหบริการแกนกัเรียนเพราะรุกรุงรังและไมใชใหเกิดประโยชน 
   1.1.2  โรงเรียนตองมีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียน 
                     1.2  กลยุทธและเปาหมายในการพัฒนาจากการปรึกษาหารือ  เพื่อหาวิธีการพัฒนา 
สภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน  มติที่ประชุมใหใชกลยทุธ 
    1.2.1  การศึกษาดูงาน 
            1.2.2  การแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก  โดยการสํารวจ 
แหลงเงิน  และเขียนโครงการตางๆ  ประสานขอความอนุเคราะหและขอสนับสนุน 
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                           1.2.3  การสรางทีมงานโดยประชุมรับความรูจากผูเชีย่วชาญโดยการมอบหมายงาน
เปนทีม  ทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบและตัดสินใจรวมกัน  รายงานประชาสัมพันธงานของทีม 
การนิเทศติดตามเพื่อสรางขวัญกําลังใจ โดยใหผูบริหารเปนผูนิเทศติดตาม 
 เปาหมายในการพัฒนาการดาํเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีน   
การสอน ผูรวมศึกษามีความรู  สามารถดําเนินกิจกรรมตามมาตรฐานทีก่ําหนดไว  ใหดําเนินไป 
ตามแผนจนสาํเร็จภายในระยะเวลา  1  ภาคเรียน 
  1.3  แผนปฏิบัติการ (Action  Plan)  ผูศึกษาและผูรวมศึกษา  รวมกนัจัดทําแผน 
ปฏิบัติการ ดังรายละเอียดทีป่รากฏในตาราง 1 
 
ตาราง  1  แผนปฏิบัติการดาํเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีนการสอน   
                โรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก  จังหวดัรอยเอด็  ในวงรอบที่  1 
 
กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม ระยะเวลา

ในการ
ดําเนิน
กิจกรรม 

ผูเกี่ยว 
ของ 

กับการ
ดําเนิน
กิจกรรม 

วิธี
รวบรวม
ขอมูล 

เครื่องมือที่
ใชในการ
เก็บ

รวบรวม
ขอมูล 

แหลง 
ขอมูล
หรือ
ผูให
ขอมูล 

1.การ 
ศึกษาดู
งาน 

1.ไดแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงาน
จัดทําแหลงเรียนรู 
2.ผูศึกษาได
ประสบการณตรง 
เกิดแรงบนัดาลใจ 
ใหคิดริเร่ิมงาน 
3.เกิดขวัญกําลังใจ 

5-6 
มี.ค.50 

1.ผูศึกษา 
2.ผูรวม
ศึกษา 
3. ครูใน
โรงเรียน 
 

1.การ
สังเกต 
2.การ
บันทึก 
3.
การศึกษา
ดูงาน 

- แบบ
สังเกต 
- แบบ
บันทึก 
-การศึกษา 
ดูงาน 

ผูรวม
ศึกษา 

2.การ
แสวงหา
ความ
รวมมือ 

1.เพื่อใหผูศึกษาคนควา
ทราบแหลงขอมูลที่จะ
ประสานขอการ
สนับสนุน 
 

7 มี.ค.50 
ถึง 30 
เม.ย. 50 

ผูศึกษา 
และผูรวม
ศึกษา 
 

การ
บันทึก
ขอมูล
ความ
รวมมือ 

- แบบ
ขอมูล 
ความ
รวมมือ 
 

กลุม 
ผูรวม
ศึกษา 
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         ตาราง 1  (ตอ) 
 

กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม 

ระยะเวลา
ในการ
ดําเนิน
กิจกรรม 

ผูเกี่ยว 
ของ 

กับการ
ดําเนิน
กิจกรรม 

วิธี
รวบรวม
ขอมูล 

เครื่องมือ
ที่ใชใน
การเก็บ
รวบรวม
ขอมูล 

แหลง 
ขอมูล

หรือผูให
ขอมูล 

จาก
ภายนอก 

2. เพื่อใหไดโครงการ
ตางๆ ที่จะนําไปประสาน
แหลงสนับสนนุ 
3.เพื่อระดมทรพัยากร
และความรวมมือ
ดําเนินการพัฒนาแหลง
เรียนรูใหเอื้อตอการเรียน
การสอน 

  และ
โครงการ
ที่ไดรับ
อนุมัติ 
ใหดําเนิน 
การ 

หรือ 
โครงการ
ที่ไดรับ 
อนุมัติให
ดําเนิน 
การ 

 

3.  การ
สราง
ทีมงาน 
3.1  การ 
ประชุม 
ให
ความรู 
3.2 การ 
มอบ 
หมาย
งาน 
 
 

1.  เพื่อใหผูศึกษาและผู
รวมศึกษาสามารถดําเนิน 
กิจกรรมฐานความรูทั้ง 
4  ฐานไดโดยทีมงาน 
รับผิดชอบงานรวมกนั 
 
 
2.  โครงการตาง ๆ 
มีผูรับผิดชอบชัดเจน 
 
 
3. ไดแหลงเรียนรู
ธรรมชาติ ฐานที่ 1- 
 ฐานที่ 3 
 

10 มี.ค.50 
 
 
 
 
 
 
11 มี.ค.50 
 
 
 
6  พ.ค.50 
16 พ.ค.50 
24 พ.ค.50 

ผูศึกษา 
ผูรวม
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูศึกษา 
และผูรวม
ศึกษา 
 

- การ
สังเกต 
- การ
สัมภาษณ 

- แบบ
สังเกต 
- แบบ
สัมภาษณ 

กลุม 
ผูรวม
ศึกษา 
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  ตาราง  1  (ตอ) 
 

กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม 

ระยะเวลา
ในการ
ดําเนิน
กิจกรรม 

ผูเกี่ยว 
ของ 

กับการ
ดําเนิน
กิจกรรม 

วิธี
รวบรวม
ขอมูล 

เครื่องมือที่
ใชในการ
เก็บ

รวบรวม
ขอมูล 

แหลง 
ขอมูล
หรือ
ผูให
ขอมูล 

 4. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับใช
เรียนใชสอนไดอยางนอย 
10   เครื่อง 

     

 5.  จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรใหมีสภาพ 
ที่เอื้อตอการเรียน 
การสอนหรือใหผูเรียน 
ไดเรียนรูและใช 
คอมพิวเตอรไดทุกระดับ 
ช้ันและผูเรียนสามารถ
สืบคนความรู 
ทางอินเตอรเนต็ได 

6  พ.ค.50 
16 พ.ค.50 
24 พ.ค.50 
 
 
 

ผูศึกษา 
และผูรวม
ศึกษา 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

3.3  การ
นิเทศ 
กํากับ
ติดตาม 

1. เพื่อเปนการชี้แนะการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
2. เพื่อเปนขวญักําลังใจ
และกระตุนใหเกิดผล
งาน 

8 มี.ค.50 
ถึง 31 
พ. ค. 50 

ผูศึกษา 
ผูรวม
ศึกษา 
 
 
 
 

- การ
สังเกต 
- การ
สัมภาษณ 

- แบบ
สังเกต 
- แบบ
สัมภาษณ 

กลุม 
ผูรวม
ศึกษา 

 
 
 



 79

  2.  ขั้นการปฏิบัติการ (Action) 
         ผูศึกษาและผูรวมศึกษาไดรวมกนัดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดังนี ้

2.1 การศึกษาดูงาน  ดําเนนิการตามขั้นตอนดงันี้ 
2.1.1  ปรึกษาหารือประชุมเลือกวัน  เวลา  สถานที่  ที่จะไปศึกษาดูงาน 

วางแนวทางและเสนทางการดําเนินงาน 
                                   2.1.2  ประสานพาหนะ  นดัหมาย  บุคลากรเดินทางไปศึกษาดงูาน  
ที่วัดพระมหาเจดียชัยมงคล  เปนเวลา  1  วนั 
                                   2.1.3  หลังจากศึกษาดูงาน  ประชมุกลุมผูรวมศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เร่ืองการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีนการสอนในโรงเรียน  หลังจากศึกษาดงูาน 

2.2  การแสวงหาความรวมมือจากแหลงเงนิทุนภายนอก 
        2.2.1  ประชุมวางแผนรวมกัน  ตอจากการศึกษาดูงาน  เพื่อหาแหลงขอมูล 

ที่จะประสานขอการสนับสนุน 
                                   2.2.2  แยกกลุมยอย เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ  และอภิปราย  แกไข 
นําโครงการประสานไปยังแหลงเรียนรู  เพือ่เปนการระดมทรัพยากรและความรวมกันสนับสนุน 
พัฒนาแหลงรูใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
                           2.3  การสรางทีมงาน 
                                   2.3.1 การประชุมใหความรู  และกระตุนการทํางานเปนทีมเพื่อใหผูศึกษา 
และผูศึกษาคนควาสามารถดําเนินกิจกรรมได 
                                  2.3.2  มอบหมายงานเพื่อใหมีผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจน  และไดรวมกนั 
ดําเนินงานเปนทีมและใหไดแหลงเรยีนรูตามที่แตละทมีงาน รับผิดชอบรวมกัน 
                                  2.3.3  การนิเทศติดตามผูศึกษาไดนเิทศติดตาม  ใหคําปรึกษาชีแ้นะ 
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย  ใหคําชมเชย  ใหขวัญกําลังใจ  เพื่อเปนการกระตุนใหงาน 
มีประสิทธิภาพ 
  ในระหวางดําเนินการตามแผน  ขณะเดยีวกนั ก็สรางความตระหนกัในบทบาทหนาที ่
กระตุนตดิตาม  เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามแผนที่กําหนดไวเปนระยะ ๆ 
                 3.  ขั้นการสังเกต (Observation)   
                        3.1  ผูศึกษาและผูรวมศึกษารวมกันเก็บรวบรวมขอมูล  จากการปฏิบัตกิิจกรรม 
ในขอ  2   อยางละเอียดโดยวธีิการและเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่รวมกันสรางขึ้น 
                        3.2  ผูศึกษาและผูรวมศึกษารวมกันเก็บรวบรวมขอมูล เปน  2 ระยะ 
คือการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติและหลังการปฏิบัติ   โดยใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
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   3.2.1  แบบสังเกต 
                           3.2.2  แบบบันทึกขอมูล 
                           3.2.3  แบบสัมภาษณ 
                           3.2.4  แบบสอบถาม 
 4.  ขั้นสะทอนผล (Reflection) 
       4.1 รวมกนัตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการดําเนนิงานโดยสะทอนขอมูลที่เปน 
ผลจากการปฏิบัติกิจกรรม  ทั้งจากผูศึกษาและผูรวมศึกษา  และผูเกีย่วของทุกฝาย  เพื่อนําขอมูลที่ได
จากขั้นตอนการสังเกตไปเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

4.2 ผูศึกษาและผูรวมศกึษารวมกนัหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ในสวนที่บกพรองจากการดําเนินการใหม (Re- Planning)  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในวงรอบที่  2  
ตอไป  จนกวาจะปรากฏผลเปนที่นาพอใจและเปนทีย่อมรับ 
  การปฏิบัติการในวงรอบที่  2  ดําเนินการดงันี้ 
                   1. ขั้นการวางแผน ( Planning) 
                        จากสภาพปญหาที่เกิดขึน้ในวงรอบที่  1  ผลปรากฏวา   ผูรวมศึกษายังดาํเนินการ
เกี่ยวกับการจดัทําแหลงความรูไมสมบูรณ  ทําใหเกิดความไมตอเนื่อง  ในการจดัทําแหลงเรียนรู 
จึงรวมกนัวางแผนแกปญหาในการดําเนินการบริหารจัดการแหลงเรียนรู 
                        กลยุทธในการพัฒนาผูศึกษาและผูรวมศึกษา  รวมปรึกษาหารือกันหาแนวทางแกไข 
ในวงรอบที่  2  โดยใชการนิเทศติดตาม  เพือ่เปนการรวมกันดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และบรรลุตามเปาหมาย 
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ตาราง  2    แผนปฏิบัติการดาํเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีนการสอน        
   ในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก  จังหวดัรอยเอ็ด  ในวงรอบที่  2 
 
 
กิจกรรม 

 
เปาหมายกิจกรรม 

ระยะเวลา
ในการ
ดําเนิน
กิจกรรม 

ผูเกี่ยว 
ของ 

กับการ
ดําเนิน
กิจกรรม 

วิธี
รวบรวม
ขอมูล 

เครื่องมือ 
ที่ใชในการ

เก็บ
รวบรวม
ขอมูล 

แหลง 
ขอมูล
หรือ
ผูให
ขอมูล 

1.การ 
นิเทศ
ติดตาม 

1. กลุมผูรวมศึกษา 
ทราบสภาพปญหาและ
การดําเนนิการแกไข 
 
 
 
 
 
2. ผูรวมศึกษาไดรับขวัญ 
กําลังใจและเปนการ 
ใหคําปรึกษาใหเกิดผล
งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 7 มิ.ย.50 
 
 
 
 
 
 
 
4-21 ก.ค. 
50 

ผูศึกษา 
และผูรวม
ศึกษา 
 
 

การ
สัมภาษณ 

- แบบ
สัมภาษณ 

ผูรวม
ศึกษา 
หัวหนา
งาน 
หรือ
ตัวแทน 
ผูรวม
ศึกษา 
 
 
 
 

 
 1.  ขั้นปฏิบัติการ (Action) 
   1.1  ผูศึกษาไดปรึกษาหารือและใหขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเปนการทบทวน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  ในวนัที่  7  มิถุนายน  2550  และนิเทศติดตามอกีครั้งหนึ่งในวนัที่  4 -  21 
กรกฎาคม  2550 

1.2  นิเทศติดตาม  เพื่อทราบปญหาการดําเนินกิจกรรมแตละทีม  เพื่อชมผลงาน  ชมเชย 
ใหขวัญกําลังใจเพื่อใหงานเกดิประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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              2.  ขั้นสังเกตการณ  (Observation) 
                    กลุมผูศึกษาใชวธีิการสังเกตผลที่เกิดขึ้นในการปรับปรุงพัฒนางานของกจิกรรม 
และผูศึกษาเกบ็ขอมูลจากเครื่องมือตาง ๆ 
              3.  ขั้นการสะทอนผล (Reflection) 
                     การสะทอนผลการดําเนินงาน  โดยใชวิธีสัมภาษณ  สอบถามสะทอนผลโดยใชเครื่องมือ 
เก็บรวบรวมขอมูล  และจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู 
 สรุปการศึกษาคนควาในวงรอบที่ 2   พบวา  ผูรวมศึกษาและทีมงาน  สามารถดําเนิน
กิจกรรม  และปรับปรุงใหดขีึ้นเรื่อยๆ   อยางตอเนื่อง  และทุกทีมงานสามารถทํางานดวยความพอใจ 
โรงเรียนไดแหลงเรียนรูเพิม่ขึ้น   มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่นกัเรียนทุกคนไดเขามาศึกษา  
จํานวน  10   เครื่อง  และสามารถสืบคนอินเตอรเน็ตได  บริเวณสะอาด  แหลงเรยีนรูธรรมชาติ   
ยังดําเนนิการตอไปเรื่อย ๆ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอนโรงเรียนหนองพอก
วิทยา  อําเภอหนองพอก   จงัหวัดรอยเอ็ด  คร้ังนี้ไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
 1.  ประเภทของเครื่องมือ   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 4   ประเภท  คือ 
                      1.1  แบบสังเกตมี  2  ฉบับ 
                            1.1.1  แบบสังเกตพฤติกรรมผูรวมศึกษาในการศึกษาดงูาน     
                            1.1.2  แบบสังเกตพฤติกรรมผูรวมศึกษาในการดําเนินกิจกรรมและนิเทศติดตาม 
                     1.2  แบบสัมภาษณ  มี  2 ลักษณะ 
                            1.2.1  แบบสัมภาษณผูรวมศึกษา 
                            1.2.2  แบบสัมภาษณผูใหขอมูล  เพื่อทราบผลการดําเนินงาน 
                     1.3  แบบสอบถาม  มี 1  ฉบับ  ไดแก  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
                     1.4   แบบบันทกึขอมูลมี  2  ฉบับ 
                             1.4.1  แบบบันทึกขอมูลการศึกษาดูงาน 
                            1.4.2   แบบบันทึกขอมูลการไดรับความรวมมือ 
                 2.  ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  แตละประเภท  มดีังนี ้
                     2.1  แบบสังเกต 
                            2.1.1  แบบสังเกตพฤติกรรมผูรวมศึกษาในการศึกษาดงูาน  เปนเครื่องมือที่ผูศึกษา
และผูรวมศึกษาจดบนัทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมผูรวมศึกษา  ในระหวางการศกึษาดูงาน   
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ซ่ึงเกิดจากการสังเกต  ปฏิกิริยา  การแสดงความรูสึก  ความคิดเห็นในการแปลความหมาย   
และการสะทอนความรูสึกเพือ่ใชเปนขอมูลแสดงความสนใจที่จะนํามาพัฒนาการดําเนินงาน   
เปนแบบบันทกึแบบมีสวนรวม  ดังปรากฏในภาคผนวก  ก  หนา 108 
                          2.1.2   แบบสังเกตของผูรวมศึกษาในการประชุมหรือนิเทศ  เปนเครือ่งมือของผูศึกษา 
ใชเก็บขอมูลจากการสังเกตพฤตกรรมผูรวมศึกษา  เปนแบบสังเกตมีโครงสราง   ดังปรากฏ 
ในภาคผนวก  ก  หนา 109    
                      2.2  แบบสัมภาษณ  ผูรวมศกึษาเปนเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลจากผูรวมศึกษา  
โดยเฉพาะหวัหนาทีมงาน  เพื่อทราบขอมูลการดําเนินงาน  เปนแบบสมัภาษณ  แบบมีโครงสราง 
และแบบสัมภาษณ  ความคิดเห็นจากผูใหขอมูล  เปนเครื่องมือที่ใชเกบ็ขอมูลแสดงผลสําเร็จ 
ของการดําเนนิงาน   เปนแบบสัมภาษณ  แบบมีโครงสราง  ดังปรากฏ  ในภาคผนวก  ก   
หนา 111 – 114 
                      2.3  แบบสอบถาม  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5   ระดับ เปนแบบ 
สํารวจพฤติกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชสอบถามผูใหขอมูลที่เปนนักเรียนใชแบบถามความพึงใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีน   ดังปรากฏ  ในภาคผนวก  ก   
หนา 115 – 117 
                     2.4   แบบบันทกึ 
                             2.4.1  แบบบันทึกการศกึษาดูงาน  เปนแบบบันทกึโดยผูรวมศึกษาจดบันทึก 
ในแบบบนัทึกการศึกษาดูงาน  เปนการใหทราบแนวคดิจากการศึกษาดูงาน  วาจะนาํมาใช 
ในการพัฒนางานที่โรงเรียน  แสดงวาเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ะพัฒนา 
                            2.4.2  แบบบันทึกการไดรับความรวมมอืเปนเครื่องมือเก็บสถิติการใหความรวมมอื 
ของแหลงภายนอกและภายใน  เปนการใหทราบถึงผลการดําเนินงาน  ตามกลยุทธที่ 2   
คือการแสวงหาความรวมมือจากภายนอก 
                 3.  วิธีสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
                      3.1  การสรางแบบสังเกต 
                            1)   ผูศึกษาและผูรวมศึกษารวมกนัศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
กับการพัฒนาการปฏิบัติงานอาคารสถานที่  และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และพัฒนาแหลงเรียนรู 
                            2)   ผูศึกษาและผูรวมศึกษารวมกนัศึกษาหลักเกณฑ  และวิธีการสรางเครื่องมือ 
ตามแนวคิดของ  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 63- 78) 
                            3)   สรางเครื่องมือแลวนําเครื่องมือที่ไดนําเสนอที่ปรึกษา  ตรวจสอบเปนเบื้องตน 
                            4)   นําเครือ่งมือที่ผานการตรวจสอบที่ปรึกษา  นําเสนอผูเชี่ยวชาญ  5  ทาน   
เพื่อตรวจสอบ  แนะนํา  แกไข  ซ่ึงประกอบดวย 
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     4.1  นายนิคม    สุวพงษ  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
รอยเอ็ด  เขต  3   
                               4.2  นายพีรพงศ    พงษศาสตร  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
                               4,3  นายวุฒิคุณ     ดวงออนนาม  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนเชียงใหม 
ประชานุสรณ 
                               4.4  นายศิวา         กาฬแสน  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ 
                               4.5  นางนงลักษณ    สุดแสวง  ผูอํานวยการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทรระยอง 
                            5)  นําไปปรับปรุง  ตามผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ  แลวเสนอที่ปรึกษาตรวจสอบ 
แลวนําไปจัดพิมพ 
                      3.2  การสรางแบบพิมพ 
                            1)  ผูศึกษาและผูรวมศึกษา  ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ  กับการพัฒนา 
การปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและเอกสารการพัฒนาแหลงเรียนรู 
                            2)  ผูศึกษาและผูรวมศึกษา   ศึกษาหลักเกณฑและวธีิสรางเครื่องมือ  ตามแนวคดิ
ของ  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 63- 78) 
                            3)  สรางเครื่องมือตามกรอบเนื้อหาใหครอบคลุมนิยามของดานนั้นๆ  แลวนํา
เครื่องมือที่ไดนําเสนอที่ปรึกษาตรวจสอบเปนเบื้องตน 
                           4)   นําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบจากที่ปรึกษานําเสนอผูเชี่ยวชาญ  5  ทาน 
เพื่อตรวจสอบ  แนะนํา  แกไข 

5) รวมมือกับผูรวมศึกษา  นําเครื่องมือที่ไดรับคําแนะนํามาปรับปรุงแกไข 
6) นําเสนอที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง 
7) จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพือ่ใชในการรวบรวมขอมูลตอไป 

3.3 การสรางแบบสอบถาม 
1) วิเคราะหลักษณะของขอมูลตามที่ตองการ 
2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม  และกําหนดรูปแบบ  เปนแบบมาตราสวน 

ประมาณคา  5  ระดับ 
3) สรางแบบสอบถามฉบับราง 
4) นําแบบสอบถามหรือเครื่องมือที่สรางเสนอที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกตอง 
5) ปรับปรุงแกไขขอเสนอแนะของที่ปรึกษา 
6) นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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7) ปรับปรุงแกไข  เสนอที่ปรึกษา 
8) จัดพิมพฉบับสมบูรณ   เพือ่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

                   3.4   การสรางแบบบันทึกขอมูล  เปนแบบบันทึกที่มีโครงสราง 
                           1) รวมกนัวางรูปแบบ  และวิเคราะหลักษณะของขอมูลที่เก็บ 
                           2) สรางเครื่องมือฉบับราง 
                           3) นําเสนอที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ  
                           4) ปรับปรุงแกไข  เสนอทีป่รึกษา 
                           5) นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
    6) จัดพิมพฉบับสมบูรณ   เพือ่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
                   ผูศึกษาและผูรวมศึกษารวมกนัเก็บรวบรวมขอมูล   ตั้งแต วันที่  5  มีนาคม  2550 
เปนตนมา  จนถึงเดือนกรกฎาคม  2550  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนงาน  ดังนี ้
                     1.  แจงที่ประชมุและสรางความเขาใจกับผูรวมศึกษา   และผูใหขอมูล 
                     2.  ผูศึกษาและผูรวมศึกษานําเครื่องมือที่สรางไปเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
                           2.1  การศึกษาดูงานที่มหาเจดียชัยมงคล  อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 
กลุมผูรวมศึกษาจํานวน 7  คน ไดรวมกันศึกษาดูงาน  ตามที่ตัวเองเหน็  ที่ประทับใจ  และเปนแนวทาง 
ที่จะนํามาปรบัใชตามที่ไดศึกษาจากสภาพจริง  บันทึกสังเกตพฤติกรรมเพื่อนผูรวมศึกษา  และบนัทึก
การแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเวลาหลังจากศึกษาดูงาน  ถึงทีพ่ัก 
                           2.2  การแสวงหาความรวมมือจากภายนอก  ผูรวมศึกษาไดบันทกึการให 
ความรวมมือจากกิจกรรมทอดผาปา  และรวบรวมโครงการที่นําไปประสานขอความชวยเหลือ
สนับสนุนและไดรับอนุมัต ิ
                          2.3   การสรางทีมงาน 
                                  2.3.1  การประชุมใหความรู  ผูศึกษาไดบันทึก  จากผูสังเกตผูเขาประชุม 
ขณะรับฟงและรวบรวม 
                                  2.3.2  การมอบหมายงาน  ผูศึกษาไดใชแบบสังเกต  สังเกตการดําเนินงาน 
และคันควา  ใชแบบสัมภาษณ  แบบมีโครงสราง  ใหผูรวมศึกษาไดแสดงความคิดเห็น  ความเขาใจ 
ความตองการผลการดําเนินงานแลวจดบนัทึก 

2.3.3 การนิเทศติดตาม  ผูศึกษาใชแบบสัมภาษณ  การสังเกตผูรวมศึกษา 
และทีมงาน 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  
 การจัดกระทําขอมูล   ผูศึกษาดําเนินการ  ดงันี้ 
                       1.  นําขอมูลที่รวบรวมไดดวยเทคนิคตาง ๆ โดยยดึหลักสามเสา (Triangulation)  คือ 
                             1.1  หลักสามเสาดานขอมูล (Data  Triangulation)  คือการเก็บขอมูลจากหลายคน 
หลายเวลา  หรือจากคนเดิมหลายสถานการณ 
                             1.2  หลักสามเสาดานผูศึกษา (Investigator  Triangulation)  เปนการสะทอน
ประเด็นการศกึษาจากกลุมผูรวมศึกษา  ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการพัฒนาทกุขั้นตอน 
                             1.3  หลักสามเสาดานวธีิการ (Methodological  Triangulation)  มีการใชเทคนิค 
การเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีการ  เชน การสังเกต  การสัมภาษณ  การบันทึกการประชุม 
                      2.   ศึกษาและทําความเขาใจขอมูลที่รวบรวมมาแลวหาความสัมพันธของขอมูล  
เหลานั้น  เพื่อกําหนดทิศทาง (Trend)   และสรางขอมูลอางอิง  และที่มาของขอมูลการวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษาใชวิธีวเิคราะหจากสูตร  คารอยละ (Percentage)  และพรรณนาวิเคราะห 
                 การวิเคราะหขอมูล 
                           หลังจากการตรวจสอบความสมบูรณของเครื่องมือแลว  ไดนําขอมูลมาจัดหมวดหมู 
และดําเนินการวิเคราะห  โดยแยกวิเคราะห  ดังนี ้
                           1.  วิเคราะหการดําเนินการพัฒนาดานคุณภาพ 
                                1.1  ในวงรอบที่ 1  เปนการวิเคราะหตามกลยุทธและกิจกรรมของกลยุทธ 
วาไดดําเนนิการไดตามเปาหมาย  หรือไมเคยใชวิธีการวิเคราะห  แบบพรรณนาวเิคราะห 
                                 1.2  วิเคราะหการดําเนนิการพัฒนาแหลงเรียนรู  ในวงรอบที่ 2   ซ่ึงเปนการ
วิเคราะหกิจกรรมที่ยังไมบรรลุเปาหมาย  ในวงรอบที่  1  และนํามาพัฒนาในวงรอบที ่ 2 
โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนาวเิคราะห 
                           2.  การวิเคราะหการดําเนนิการพัฒนาดานปริมาณ 
                                การวิเคราะหผลการพฒันาดานปริมาณ  ในวงรอบที่  1 และในวงรอบที่ 2   
เปนการวเิคราะหวัตถุประสงคของการพัฒนา  โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
วิเคราะหโดยหาคาสถิติรอยละของความคิดเห็นความพึงพอใจของนกัเรียน 
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สถิติท่ีใชในการศึกษา 
           
             ผูศึกษาใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
        1.  สถิติพื้นฐาน  

             1.1 คาเฉลี่ย  (Mean)   คํานวณหาจากสูตร  (บุญชม   ศรีสะอาด.  2545  :  101) 
 

                              X   =   
N

X∑  

 เมื่อ  X      แทน คาเฉลี่ย 
          X     แทน  คะแนนแตละตวั 
          N     แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 
            แทน  ผลรวม ∑

            1.2  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คํานวณจากสูตร  
(บุญชม   ศรีสะอาด.  2545 : 103) 

 

                                S.D.    =   ( )
)1(

4 22

−
∑∑

NN
XN  

 เมื่อ          S.D.      แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                  X         แทน   คะแนนแตละครัง้ 
                  N         แทน   ผลรวม 
            1.3  รอยละ (percentage) คํานวณจากสูตร (บุญชม   ศรีสะอาด. 2545 : 101) 
                                P =   100×

N
f  

 เมื่อ        P      แทน   รอยละ 
          f      แทน   ความถีท่ี่ตองการแปลงเปนรอยละ 

              N      แทน   จํานวนคะแนนในกลุม            
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียน 
หนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก  จังหวดัรอยเอ็ด  ขอเสนอรายงานผลการวิเคราะหขอมูล 
การพัฒนาตามลําดับ  ดังตอไปนี ้
  1.  การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 
  2. การสะทอนผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 
  3.  การดําเนินการพัฒนาในรอบวงรอบที่ 2 
  4.  การสะทอนผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 
 
การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 
 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาและกลุมผูรวมศึกษา ไดดําเนินการเพื่อพัฒนารปูแบบแหลงเรยีนรู
ใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด   
โดยใชกลยุทธ  ดังนี ้
 กลยุทธในการพัฒนาในวงรอบที่ 1 
  1.  การศึกษาดงูาน 
       2.  การแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก 
       3.  การสรางทีมงาน 
   3.1  การประชมุใหความรู 
     3.2  การมอบหมายงาน 
     3.3  การนิเทศ  ติดตาม 
 กลยุทธในการพัฒนาในวงรอบที่ 1  มีรายละเอียดและผลการดําเนินงาน  ดังนี ้
  1.  การศึกษาดงูาน 
  ในการศึกษาดงูานมีเปาหมาย  เพื่อใหผูศึกษาและผูสวนรวมศึกษาไดรับประสบการณ
ตรงมีความรูความเขาใจ  เกดิแรงบันดาลในการที่จะนํามาบริหารจัดการแหลงเรียนรู  และสรางขวญั
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเหน็แนวทางในการดําเนินการพฒันาแหลงเรยีนรูในโรงเรียน  
รายละเอียดและผลที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน  ดังนี ้
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  ผูศึกษาและผูรวมศึกษาไปศกึษาดูงานที่วดัพระมหาเจดยีชัยมงคล  อําเภอ 
หนองพอก    จังหวดัรอยเอด็  ในวันที่  5- 6  มีนาคม  2550    ซ่ึงไปคางคืน  1  คืน  ผูศึกษา 
และผูรวมศึกษาไดไปเยีย่มชมสภาพจริง  ไดศึกษารูปแบบ  บอปลา  การจัดสภาพแวดลอม 
ที่สวยงาม  เกดิแรงจูงใจที่จะนําไปดัดแปลงใหเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน  ตอนกลางคืนไดม ี
การประชุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็น  ประสบการณ  และสิ่งที่ทําใหเกดิแรงบันดาลใจ  ของแตละคน
เปนการระดมความคิดในการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียน  ซ่ึงสรุปได
ดังนี ้
     2.  การพัฒนาแหลงเรยีนรูดานสงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการ  จัดเปนฐาน  3  ฐาน 
   ฐานที่  1  ฐานชื่นชมตามแนวเกษตรทฤษฎใีหม  คือ  การจัดสภาพแวดลอมบริเวณ
สระน้ําใหมีความสะอาด  สวยงาม  การการเลี้ยงปลา  และมีการปลูกขาว 
   ฐานที่  2  ฐานปรับปรุงภูมิทัศน  กําจดัขยะ  คือ  การจัดทาํปายนิเทศ ใหนักเรียน 
มีความตระหนัก  กระตุนถึงปญหาขยะ  เชิญชวนใหทิ้งขยะถูกที่  ใชขยะใหเกิดประโยชน   
และปรับบรรยากาศบริเวณอาคารใหม 
   ฐานที่ 3  ฐานจัดที่พักผอนและรูทันปองกนัความเสี่ยง  คือ  การจัดนิทรรศการถาวร
เกี่ยวกับความเสี่ยงดานอุบัติเหตุ  ดานสารเสพติด  สุขภาพอนามัย  มีมมุพักผอน  เปนที่พักสนทนา
รวมกลุมจัดกิจกรรมการฝกสมอง 
 3.  แหลงเรียนรูดานวิชาการ 
  จัดเปน   1  ฐาน   เรียกวาฐานที่  4   ฐานจดัหาและจัดสภาพหองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร 
 จากการใชแบบสังเกตและแบบบันทึกการศึกษาดูงาน  ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น 
ของผูรวมศึกษา  พบวาผูรวมศึกษาเกิดแรงบันดาลใจเกดิความคิดเขาใจ และแนวทางที่จะนํามาพฒันา
แหลงเรียนรูทางวิชาการ  และแหลงเรียนรูดานการสงเสริมงานวิชาการ  ซ่ึงจะเห็นไดจากตวัอยาง 
การบันทึกการศึกษาดูงาน  และการสังเกต  จากการแลกเปลี่ยนการเรียนรู  ดังตอไปนี้ 
 
   “....บรรยากาศรมร่ืน   ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนของนักเรยีน  และทําใหประทับใจ 
ผูมาเยี่ยม....” 

(อภิญญา.  5  มีนาคม  2550  :  บันทึก) 
 
   “....ผลการศึกษาดูงานครั้งนีก้ระตุนใหผูศกึษาเกดิแนวคดิที่จะพัฒนาและจัดทําแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียนเพื่อกระตุนใหนกัเรียน  ครู  ผูปกครอง  มีความผูกพันกับโรงเรียนนาจะรีบ
ดําเนินการโดยดวน....” 

(บุญนํา.  5  มนีาคม  2550  :  บันทึก) 
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   “....ปรับบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนที่เปนทีลุ่มที่นาเพื่อปลูกขาวทําใหโรงเรียน 
มีแหลงเรียนรูนักเรียนและชมุชน....” 

 (ณัฐการ.  5  มีนาคม  2550   :  บันทึก) 
 
            “....เกิดแรงดลใจ    คดิวาจะหานักเรียนรวมโครงการจัดกลุมเลีย้งปลาและหาทุน   
การสนับสนุนจากภายนอกและภายใน....” 

      (ภัทรพร.  5  มนีาคม 2550  :  บันทึก) 
 
   “....นักเรียนเกดิความรูถามีส่ือที่ดีประกอบการจัดสภาพแวดลอมที่ดีผมอยากได
คอมพิวเตอร....” 
                                                                                               (ภาสกร.  5  มีนาคม  2550   :  การสังเกต) 
 
   “....โรงเรียนเราจัดผาปาสักครั้งก็ดี  เพราะตัง้แตตั้งโรงเรียนยังไมเคยขอความรวมมือ
จากใคร....” 
                                                  (ปรีชา.  5  มีนาคม  2550   :  การสังเกต)  
 
   “....เรานาจะแปลงงานออกเปนฐาน  บางฐานก็แบงกันรับผิดชอบโดยไปใหทีมงาน
และบางฐานกไ็ปชวยกันทกุคน  จะทําใหงานเราสําเร็จเร็วขึ้น....” 
                                                            (ทศพร.  5  มีนาคม  2550   :  การสังเกต)  
 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลในการบันทึกการศึกษาดูงาน  สังเกต  และการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู  ระหวางกลับจากการดูงานพอสรุปวา  กลุมผูรวมศึกษาทุกคนไดเกิดแรงบันดาลใจเกิดแนวคิด  
มองเห็นแนวทางในพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอก
วิทยา   อําเภอหนองพอก  จงัหวัดรอยเอ็ด ใหสําเร็จลุลวงไปได 
  1.  การแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก 
         หลังจากการศึกษาดูงานไดกําหนดแผนการพัฒนาแหลงเรียนรูดานวิชาการ 
และดานการสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  โดยชวยกันหาแหลงขอมลูเพื่อที่จะประสาน 
ขอการสนับสนุน  อภิปรายรวมกันถึงแหลงเงินทุน  วิธีการขอสนับสนุน  และแบงกลุมกัน 
เขียนโครงการเพื่อเปนแนวทางการดําเนนิการและนําไปประสานขอรับการสนับสนุน ขอความ
รวมมือ  เงินทนุ  วิทยากร  และอุปกรณ  ซ่ึงได  5 โครงการ  โครงการที่เกิดขึ้น คือ  โครงการ 
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เล้ียงปลานิล   โดยขอการสนบัสนุนไปยังมลูนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา  (The  Education  
For  Deveopment  Foundation  :  EDF)  เลขที่ 50  อาคาร   สมก.  ช้ัน 3  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร  
กรุงเทพฯ  10900  โครงการรูทันปองกันความเสี่ยง  เสนอขอการสนับจากสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด และโรงพยาบาลตางๆ เพื่อขอรับแผนปายความรู  โครงการผาปา
การศึกษา  เพือ่จัดซื้อคอมพิวเตอร  โดยจัดใหมีการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  
อาจารย  นักเรียนผูนําหมูบานจํานวน   1  หมูบาน   ผูปกครอง  และขอความอนุเคราะหครูทุกคน 
ไปประสานเพือ่นฝูง และผูมีจิตศรัทธา  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาแหลงเรยีนรูภายในโรงเรียน  
จะขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลหนองพอก   อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด   
และโครงการทํานาปในบริเวณโรงเรียน  โดยขอความรวมมือจากวิทยากรทองถ่ิน  และนักเรยีน 
เขารวมปฏิบัติจริง  และไดมกีารแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการระดมทุน  หลังจากผูรวมศึกษา
สงโครงการและคํารับรองตาง ๆ  ไปประสานแหลงทุนตาง ๆ  ผลที่เกิดขึ้นดังนี้  คือ 
 โครงการเลี้ยงปลานิล  โดยขอการสนับสนุนไปยังมูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษา 
เพื่อการพัฒนา  (The  Education  For  Deveopment  Foundation  :  EDF)  ในวันที่  24  มีนาคม   2550  
โรงเรียนไดรับคําตอบทางโทรศัพท  วาโรงเรียนไดรับเลือกใหไดรับทนุ  และมหีนังสือแจงผล 
การอนุมัติทุนดําเนินโครงการตามมา   เปนเงินทุน  50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน)   โครงการรูทัน
ปองกันความเสี่ยง  ไดรับแจงวาไดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการใหการสนับสนุน  18,000  บาท  
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน)  และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
จากเทศบาลตาํบลหนองพอก  เชิญประชุมใหช้ีแจง  และไดรับอนุมัติสนับสนุนจํานวน  40,000  บาท     
(ส่ีหมื่นบาทถวน)  สวนโครงการผาปาการศึกษาเพื่อจัดซือ้คอมพิวเตอร  โรงเรียนไดเชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเพื่อเปนการขอความคิดเห็น และรวมคิด  รวมดําเนินการ  รวมเปน
กรรมการดําเนนิการ  ไดเชิญ  กํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลประชุมที่โรงเรียน
เพื่อระดมผูมีสวนไดเสียทั้งหมด  ตลอดจนผูปกครอง  ครูทุกคน  รวมกนัวางแผนการดําเนินงาน  
รวมกันระดมจากเพื่อนฝูง  ผูมีจิตศรัทธา  รวมกันคิด  รวมกันทํา  ทุกอยางจนสําเร็จ  เมื่อเสร็จงาน
ผาปาไดรับเงินทั้งส้ิน  210,843  บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดรอยส่ีสิบสามบาทถวน)  และไดรับ
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร พรอมเครื่องปริ๊นเตอร  1  ชุด  โรงเรียนไดนําเงินมาพัฒนาตามฐาน ดังนี้ 
  ฐานที่ 1   ฐานชื่นชมตามแนวเกษตรทฤษฎใีหม  คือการจดัสภาพแวดลอม  บริเวณ   
สระน้ําที่รกรุงรังทั้ง  3  บอ   ใหเอื้อตอการศึกษา  คือ   ใหสะอาด   สวยงาม  ดําเนินการ 
ตามโครงการ  ดังนี ้
              โครงการที่ 1    มกีารเลี้ยงปลานิล  บอใหญ  2  บอ   บอละ  2,000  ตัว    
บอเล็ก  1  บอ   จํานวน  1,500  ตัว  โดยมีครูกลุมสาระวิทยาศาสตร  เปนหัวหนาทีม  ซ่ึงเปน 
ผูรวมศึกษา  มนีักเรียนเขารวมโครงการ  31  คน  แตละคนจะแบงเวรกนัดูแลเปนบอ 
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และเปนวัน   ครบทั้ง  7  วัน  มีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน  และบันทึกสัดสวนการเจริญเติบโต 
ของปลา  ทุก ๆ  วันที่  5  ของเดือน  และมกีารจัดทําบัญชีรายรับ รายจายชัดเจน  ขณะนี้ปลาบอที่ 1  
โตพอจําหนายได   ไดจําหนายไปแลวเปนเงนิ  4,000  บาท   ดังภาพประกอบที่  7, 8  หนา  132 
   โครงการที่ 2    มีการปลูกขาวในบริเวณที่ลุมรอบโรงเรียน  มีครูรวมทีม  2  คน   
นักเรียนรวมทมี   จํานวน  20  คน  วิทยากรทองถ่ิน   1  คน  เปนผูใหความรูเร่ืองการไถนา   การใช 
รถไถนา   การหวานขาว     การใสปุย    แกนักเรียน   แลวนักเรียนเปนผูปฏิบัติ  ทํานาไดทั้งหมด   
5  ไร  ขณะนี้ขาวกําลังโต   มบีางไรที่น้ําทวมขัง   คงตองดําเนินการแกไขในวงรอบที่ 2  มีการปลูก
ตะไครและขา  ตามแนวขอบถนนดิน  จํานวน  100  กอ 
  ฐานที่ 2  ฐานปรับปรุงภูมิทัศนกําจดัขยะ  ไดจัดทําปายนเิทศใหนกัเรียนตระหนักถึง
ปญหาของขยะ  เชิญชวนทิ้งขยะใหเปนที่  และปรับบรรยากาศ  จดัสวนหยอมบริเวณอาคาร 
ไดอยางสวยงาม   เปนที่ประทับใจของผูมาเยี่ยมชม   มาตรวจราชการ  มีครูรับผิดชอบ  2  คน   
นักเรียนรวมทมี  30  คน  และนักเรียนทีก่ระทําผิดระเบยีบวินยัของโรงเรียนรวมทําความสะอาด 
เปนรายวันชวยดวยแตฐานนีจ้ะตองทําตอเนื่องไปตลอดดังภาพ ที่  9  หนา  133 
  ฐานที่ 3  ฐานจัดที่พักผอนและรูทันปองกนัความเสี่ยง  ไดจัดนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง  ดานอุบัติเหตุ  ดานสารเสพติด  สุขภาพอนามยั  มีมุมพักผอน  ออกกําลังกาย  เปนที่พกั
สนทนารวมกลุม  จัดกิจกรรมฝกสมอง   มีครูเปนผูนําทีม  1  คน   นักเรยีน  35  คน  และมีกิจกรรม 
ใหอานหนังสือนอกเวลา  ดาํเนินไปไดอยางดี    แตนิทรรศการมีลมพายุกระหน่ํา  ทําใหนิทรรศการพัง
ลม  ไดดําเนนิการทําฐานใหถาวรในวงรอบที่ 2  ดังภาพที่ 11, 12, 13  หนา 135 - 137 
  ฐานที่ 4   ฐานจัดหาและจดัสภาพหองปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอร  ไดรวมกันจัดทํา
โครงการผาปาการศึกษา  เพือ่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  โรงเรียนไดดาํเนินการทอดผาปาในวนัที่   
19  พฤษภาคม  2550  คณะครูอาจารยรวมกันบริจาค  เชญิชวนเพื่อนฝูง  ผูมีจิตศรัทธา  ชุมชน   
ผูนําหมูบาน  หนวยราชการใกลเคียง   และโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดรอยเอ็ดโดยเฉพาะโรงเรียน
ในเขตพืน้ที่การศึกษารอยเอด็ เขต 3   และโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนภายในจังหวัด  และ
โรงเรียนตางจงัหวัดที่มีความคุนเคย  ไดเงนิทั้งส้ิน  210,843  บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดรอยส่ีสิบ
สามบาทถวน) ไดรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร  และเครื่องปริ๊นเตอร  จํานวน  1  ชุด   โรงเรียนไดนาํ
เงินไปจดัซื้ออุปกรณคอมพวิเตอรที่ชํารุด และซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน   10  เครื่อง ปรับปรุง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหสวยงาม เรียบรอย  มีครูรับผิดชอบ   1  คน   ฐานที่ 4    จึงเปนที่
สมบูรณ  นักเรียนไดสืบคนทางอินเตอรเนต็ได   ในวงรอบที่ 2   ดังภาพที่  15  หนา  139 
 สรุปผลการดําเนินกจิกรรมโดยใชกลยุทธการแสวงหาความรวมมือจากภายนอก 
ประสบผลสําเร็จ  ไดรับความรวมมือเปนอยางดี  ไดรับงบประมาณพรอมอุปกรณตาง ๆ   
เพื่อนํามาพัฒนาแหลงเรยีนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนไดทั้งส้ิน  282,843  บาท   
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(สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดรอยส่ีสิบสามบาทถวน) 
 3.  การสรางทีมงาน 
  3.1  การประชมุใหความรู 
              โรงเรียนไดเชิญวิทยากรมาใหความรูเร่ืองการสรางทีมงานและการทํางาน 
เปนทีม  โดยเชิญ  นายเธียรชัย   อัจฉริยพนัธ   มาเปนวทิยากร   รวมกบัผูศึกษา  จัดขึน้  1  วัน   
เปาหมาย  คือ   ใหครูมีความรู   ความเขาใจ   และผลดีของการทํางานเปนทีม  เพื่อใหศกึษาคนควา
และบุคลากรในโรงเรียนสามารถทํากิจกรรมฐานในลักษณะการทํางานเปนทีมได  โดยจดัขึ้นในวนัที่  
10  มีนาคม   2550   ระหวางดําเนินการประชุม  มีการบรรยาย  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู   
และแบงกลุม  หรือทีมงานรับผิดชอบแตละฐาน  ตามความสมัครใจ  และความถนัดไดครบทั้ง  4  ฐาน  
โดยแตละฐานมีความรู ความสามารถและหาทีมงานเพิ่มเติมได 
 
     “....การสรางทีมงาน  จะเลือกนักเรยีนเขาเปนทีมไดหรือไม....” 

     (บุญนํา.  10  มีนาคม  2550  :  การสังเกต) 
 
                  “....ขอเลือกทมีงานเอง  ตั้งกตกิารวมกัน....” 

     (อภิญญา.  10  มีนาคม  2550 :  การสังเกต) 
 
                  “....สมัครเปนผูนําทีม....” 

     (ณัฐการ.  10  มีนาคม  2550  :  การสังเกต) 
 
                                  “....เสนอโครงการและจองฐาน....” 

     (ภัทรพร.  10  มีนาคม  2550  :  การสังเกต) 
 
 จากการสังเกตจากการตั้งคําถาม  และพฤติกรรมแสดงออกในการประชมุใหความรู 
ทุกคนมีความรู   ความเขาใจ  และสามารถจะดําเนินกิจกรรมตามฐานได 
 
 การมอบหมายงาน 
  ไดมอบหมายงานใหผูรวมศกึษาคนควาทกุคน  จัดทํากจิกรรมตามฐานความรู 
ที่ไดรับมอบหมายรวมกับทมีงาน 
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            “....ขอเสนอตัวรับผิดชอบฐานที่ 1  จะเลีย้งปลา  และหานักเรียน 
เขารับผิดชอบ....” 

(ภัทรพร.  11  มีนาคม  2550  :  การสังเกตจากการนิเทศ) 
 
      “....ขอรับผิดชอบฐานที่  1  ดวย   แมจะขอทํานารวมกับอาจารย…….........
และนักเรียน ม.5  ที่สนใจรวมรับผิดชอบ.....” 

                                                    (อภิญญา.  11  มีนาคม 2550:  การสังเกตจากการนิเทศ) 
 
     “....ขอรับผิดชอบฐานที่  2   กับอาจารย.........และนักเรียน  ม.1   เขารวม
ทีมงาน....” 

   (ปรีชา.  11  มีนาคม  2550  :  การสังเกตจากการนิเทศ) 
 
                  “ ....ขอรับผิดชอบฐานที่  3   กับนักเรียน ม.4   เพราะชอบฐานนี้.....” 

    (ทศพร.  11  มีนาคม  2550  :  การสังเกตจากการนิเทศ) 
 
                  “....ชอบฐานที่  4   เพราะผมอยากไดคอมพวิเตอรมานานแลว   
และถนัด  แตขอใหทุกคนชวยผมหาเงิน....” 

    (บุญนํา.   11  มีนาคม  2550  :  การสังเกตจากการนิเทศ) 
 
                  “....ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องเพราะไดสรางทีมงานโดยมนีักเรียนแกนนํา 
ที่มีความตั้งใจและมีความเขมแข็งที่จะปฏบิัติงาน....” 
                                           (ณัฐการ.  18  พฤษภาคม  2550  :  การสัมภาษณ) 
 
                  “.....ดําเนินงานทําใหทีมงานมีความสามัคคี  รวมคิด  รวมทํา  เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว....” 

(บุญนํา. 20  พฤษภาคม  2550  :  การสัมภาษณ) 
 
                  “....คิดวาทีมงานสามารถดําเนินการได  เพราะเชื่อมั่นในทีมงาน....” 

(ภาสกร. 19  พฤษภาคม  2550  :  การสัมภาษณ) 
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                    “....การดําเนนิงานจัดฐานความรูตามโครงการพวกเราสามารถทําได  แตมี
ปญหาก็คือขาดคนสนับสนนุไปจัดซื้อส่ิงของ  เพราะไมมีรถ  โรงเรียนอยูไกลเมือง   อยากใหผูบริหาร
สนับสนุนดานบริการ....” 

     (ภัทรพร.   25  พฤษภาคม  2550  :  การสัมภาษณ) 
 ผลการดําเนินงานการมอบหมายงาน  พบวากลุมผูรวมศึกษามีความรูความเขาใจดี  สามารถ
จัดทํากิจกรรม ไดสอดคลองกับการดําเนินกิจกรรม 
 3.2  การนิเทศ   ติดตาม 
  การนิเทศ  ติดตาม   เปนเปาหมายในการพฒันากลุมผูรวมศึกษาทุกคนวามีความรู    
ความเขาใจ  และสามารถดําเนินงานเพื่อพฒันาแหลงเรยีนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนได
และอยากใหพฒันาอยางตอเนื่อง 
  ผลการดําเนินการนิเทศ  ติดตามพบวา  กลุมผูรวมศึกษา  มีความรู  ความเขาใจ  และมี
ความสามารถในการทํางาน  อยากเห็นผลงานของตนเอง  ตลอดจนมีความรักโรงเรียน และมุงพัฒนา
ตอไปใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของแตละฐาน  และเผยแพรผลงานไปสูนักเรยีนทําใหนักเรยีน
สนใจ  ติดตามกิจกรรมตางๆ  ที่ไดดําเนินการ  ถึงแมจะมอุีปสรรคบาง  ดังตัวอยางการสัมภาษณ   
การสังเกต  และแบบประเมนิความพึงพอใจของผูใช 
 
                    “....เด็กเกิดความรักในงานที่ทํา  และไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู....” 

(ภัทรพร.  25  พฤษภาคม  2550  :  การสัมภาษณ) 
 
               “....การพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนอยากใหมีการพัฒนา 
ไปเรื่อย ๆ....” 

(ทศพร.  20  พฤษภาคม  2550  :  การสัมภาษณ) 
 

                “....กลุมผูรวมศึกษาใหความรวมมอืเปนอยางดีมคีวามกระตือรือรน  พอใจที ่
จะรับการนิเทศ....” 

                                                                             (ผูศึกษา.  3  มิถุนายน  2550  :  การสังเกต) 
 
                 “.... การดําเนนิกิจกรรมรูทันปองกันความเสี่ยง  ควรเพิ่มกจิกรรมรูทันปองกัน
ความเสี่ยงดานบุหร่ี  อยากใหโรงเรียนจดัหองเฉพาะ  เพราะเวลาฝนตกและลมแรง  ทําใหนิทรรศการ
ถูกพายุพัดเสียหาย....” 
                                                      (สายใจ.   3  มิถุนายน  2550  :  สนทนา) 
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 จากการสัมภาษณความพึงพอใจของผูใหขอมูล  การดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ในโรงเรียนทกุคนมีความพงึพอใจ  ไดรับความรู  ชุมชนอยากมีสวนรวมถึงรอยละ   90   
จากขอมูลการไดรับการชวยเหลือ   ทําใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค 
 สรุปการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียน  ในวงรอบที่ 1  
 การดําเนนิกิจกรรมทั้ง   4  ฐานจัดหา  และจัดสภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  และการพฒันา
แหลงเรียนรูดานการสงเสริม  และการสนบัสนุนดานวิชาการ  หรือแหลงเรียนรู  ที่เปนธรรมชาติ   
ฐานที่ 1   ฐานที่ 2  และฐานที่ 3   คือ  แหลงเรียนรู  ช่ืนชมตามแนวเกษตรทฤษฎี  แหลงเรียนรู 
ที่เกี่ยวกับการปรับภูมิทัศนกาํจัดขยะ  และแหลงเรียนรูที่เปนแหลงจดัทีพ่ักผอนและรูทันปองกัน 
ความเสี่ยง  โดยใชกลยุทธ  การศึกษาดูงานการแสวงหาความรวมมือจาก แหลงทุนภายนอก 
และการสรางทีมงาน  มีกิจกรรมการประชุมใหความรู  การมอบหมายงาน  การนิเทศติดตาม    ซ่ึงไดมี
การดําเนนิการตามระยะเวลาที่กําหนด  พบวา  การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จคือ  
การจัดหาและจัดสภาพหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร  สามารถดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ  
และเครื่องคอมพิวเตอร การติดตั้ง และการสืบคนทางอินเตอรเน็ต ตลอดจนปรับปรุงหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรใหสวยงาม และเรียบรอย โดยมีทีมงานที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการไดทันเวลา   
ฐานที่ประสบผลสําเร็จอีกฐานหนึ่งคือ  ฐานชื่นชมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  โครงการเลี้ยงปลา  
ขณะนี้ปลากําลังโต  สวนการปลูกขาว  จัดทําลาชาเพราะวิทยากรติดภาระของตนเอง  ฝนตก  ทําให 
น้ําทวม  ยังอยูในระหวางรอน้ําลด  จึงยังไมเห็นผลสัมฤทธิ์  ฐานจัดทีพ่ักผอนและรูทันปองกัน 
ความเสี่ยง  การดําเนินการเรียบรอย  ทีมงานรับผิดชอบ  และดําเนินกจิกรรมไดมากมาย  ระยะเดือน
พฤษภาคม  ถูกพายุพดัจึงมคีวามเสียหายบางคิดวาจะดาํเนินการซอมแซมในวงรอบที่ 2 
 
การสะทอนผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 
 
 ผลการสะทอนผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนนิงานเพื่อพัฒนารปูแบบแหลงเรยีนรู 
ใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด   
มีดังนี ้
 1.  การพัฒนาแหลงเรียนรูดานวิชาการ  หรือ  แหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี  กลุมผูรวมศึกษา
มีความรูความเขาใจ  เกดิแรงบันดาลใจ  มคีวามสามารถระดมทรัพยากรและสรางทีมงานดําเนนิ
กิจกรรมตามขัน้ตอนที่กําหนดได  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  มีเครือ่งคอมพิวเตอรใชเรียนใชสอน  
มีการสืบคนทางอินเตอรเน็ตไดอยางเหมาะสม  สําหรับนักเรียนไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติ   
และเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครู 
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 2.  การพัฒนาแหลงเรียนรูดานการสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  หรือ  การพัฒนาแหลง
เรียนรูธรรมชาติ  ไดเกดิแหลงเรียนรูตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  คือ  มีการปลูกขาว  ปลูกผัก   
เล้ียงปลา  ในสระ  ตามฐานที่ 1  เกิดแหลงเรียนรูเกีย่วกับขยะตามฐานที ่2   เกิดแหลงเรียนรูดานการ
รูทันปองกันความเสี่ยงและเลนกิจกรรมฝกสมอง  ตามฐานที่ 3  กลุมผูรวมศึกษามีความรู  
ความสามารถ  ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนได  ทําใหโรงเรียนไดแหลงเรียนรูตามธรรมชาติ   
ที่เอื้อตอการเรียนการสอนมากขึ้น  เปนการสงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลที่ใฝเรียนและไดแนวทาง
นําไปประกอบอาชีพไดดวย 
 ผลการพัฒนาแหลงเรียนรูในวงรอบที่ 1   การพัฒนาแหลงเรียนรูดานวิชาการ   
หรือดานเทคโนโลยี  ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคในระดับดี  สวนการพฒันาแหลงเรยีนรู 
ที่สงเสริมงานวิชาการหรือแหลงเรียนรูธรรมชาติ  ประสบผลสําเร็จอยางดี  ในการดําเนินกจิกรรม 
ที่ไดแหลงเรียนรูดานการเลีย้งปลา  ทีมงานเขมแข็ง  สวนกิจกรรมการปลูกขาวมีอุปสรรค  เพราะ
วิทยากรทองถ่ินติดภาระการทํานาของตนเอง  ทําใหการเขามาเปนวิทยากรในโรงเรียน  ตลอดจน
อุปกรณการทาํงานตองรอการดําเนินการจงึลาชา  เมื่อหวานขาวแลวฝนตก  ทําใหน้ําทวมบริเวณ 
ที่ขาวจะโต  การปลูกขาวจึงตองไปดําเนนิแกไขในวงรอบที่ 2  ฐานที่ 2  คือ  ฐานปรับปรุงภูมิทัศน
กําจัดขยะ  ดําเนินการปกติทกุวันแตส่ิงที่จะนําไปแกไขในวงรอบที่ 2  คือ  ตองย้ําความตระหนกั  และ
ปลูกฝงอยางตอเนื่องใหเกิดเปนนิสัยรักสะอาดอยางถาวร  และจัดทําปายนิเทศความรูถาวรเพิ่มขึ้น  
ฐานที่ 3 คือ  ฐานจัดที่พกัผอนและรูทันปองกันความเสี่ยงประสบผลสําเร็จ  แตระยะหนึ่งถูกพายุฝน
หลงฤดูกาล  พัดทําใหนิทรรศการถาวรเกดิการเสียหายบาง  จึงจะนําไปซอมแซมใหถาวรและ
ปลอดภัยยิ่งขึน้ในวงรอบที่ 2  สวนบรรยากาศของโรงเรียนมีความสวยงาม  นาอยู  นกัเรียนชืน่ชอบ  
แตทีมงานกต็องดําเนินการเพิ่มเติมใหดียิ่งขึ้นในวงรอบที่ 2 
 
การดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 
 
 จากผลสรุปการดําเนินงานในวงรอบที่ 1  ผลการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอ 
การเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวทิยา   อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด   
 ผูศึกษาและผูรวมศึกษาจึงไดปรึกษาหารือกนั  เพื่อหาแนวทาง  และกําหนดกลยุทธ 
การดําเนนิงานเพื่อพัฒนารปูแบบแหลงเรยีนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียน 
หนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอด็  ใหสําเร็จลุลวง  โดยใชกลยุทธการนิเทศติดตาม
ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
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 การนิเทศ  ติดตาม 
  เปาหมายเพื่อทราบปญหา  อุปสรรคในการดําเนินการพฒันาและเพื่อเปนการใหกําลังใจ
และกระตุนการพัฒนาใหสําเร็จเกิดประสิทธิภาพ 
          กลุมผูรวมศึกษา  ไดปรึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในวงรอบที่ 1  ในวนัที่ 7  มิถุนายน  
2550   พบวา  ปญหาสวนใหญมีสาเหตุจากการคลาดเคลื่อนทางวิทยากร และภยัธรรมชาติพายุพดั  
เพราะสภาพโรงเรียนไมเอื้อและสภาพโรงเรียนเปนที่ลุม   บางจุดเกดิน้าํทวม  ทําใหเกิด 
ความคลาดเคลื่อนในการดําเนินงาน  แหลงเรียนรูการเลีย้งปลา  ในเวลา  กระชั้นชิด  ปลาโตไมทัน
ตองดําเนินการตอไปจึงจะเห็นผลสัมฤทธิ์ทางกําไรขาดทุน  ซ่ึงจะเปนแหลงเรียนรูดานการตลาด
ตอไป   จึงจะเปนฐานความรูที่สมบูรณ 
           ผูศึกษาใหคําแนะนํา  และรวมคิดรวมแกปญหา  เมือ่ผูรวมศึกษาไดรับคําชี้แนะ
เพิ่มเติมอยางเขาใจ ทุกคนสามารถดําเนินการไปดวยดี  ดังตัวอยาง 
 
                      “....เราควรจะขอยืมเครื่องมือและตัววิทยากรมาชวยขอใหประสานงานอกี
คร้ัง....” 

   (ผูศึกษา.  7  มิถุนายน  2550  :  บันทึกการนิเทศติดตาม) 
   
     “....ปายหนจูะใหนกัเรียนตัดไมมาค้ําใหถาวร....” 

  (ผูศึกษา.  7  มถุินายน  2550  :  บันทึกการนิเทศติดตาม) 
   
     “....ผมมีรถไถ  และพูดกับพอแลว  จะดําเนินการไดวนัเสารนี้....” 

                     (ทีมงานทํานา.  9  มิถุนายน  2550  : การนิเทศติดตาม) 
 
     “....ผมและทีมงานจะนําปลาในบอที่ 1  มาขายในงานมหกรรมวชิาการ   
จะทําปลาเผา  สมตํา...” 

    (ทีมเลี้ยงปลา.  10  มิถุนายน  2550  : การนิเทศติดตาม) 
 

     “....ผอ.ชวยขอแผนโปสเตอรจากโรงพยาบาลมาฝากดวย....” 
     (ทีมงานฐานที่ 3.  10  มิถุนายน 2550  :  การนิเทศติดตาม) 

 
 สรุปการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
เปาหมายเพื่อใหการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งทางดานวิชาการ  หรือ  ดานเทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู
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ยังคงดําเนนิการไปไดเร่ือย ๆ  โดยใชกลยุทธการนิเทศติดตามใหกลุมผูรวมศึกษาและทีมงานสามารถ
ดําเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการไดสําเร็จ  จากแบบสัมภาษณ  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
นักเรียนมีความพึงพอใจทีไ่ดมีแหลงเรยีนรู  มีบรรยากาศที่สะอาดรมร่ืน  มีแหลงเรยีนรู 
ดานเทคโนโลยีและแหลงเรยีนรูธรรมชาติที่ใหไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง  จากการปฏิบัติจริง 
จากแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 
 
การสะทอนผลการพัฒนาในวงรอบที่  2 
 
 จากการสรุปผลในวงรอบที่  2  ผลการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอือ้ตอการเรียน 
การสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวดัรอยเอ็ด  กลุมผูรวมศึกษา   
และทีมงานมคีวามรู  ความเขาใจ  สามารารถดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียน 
การสอนหลายวิชา  สามารถพัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยี  และแหลงเรียนรูธรรมชาติ 
ที่สนองทั้งนโยบายรัฐบาล  นโยบายจังหวดั  และสนองความตองการของทองถ่ิน และตอบสนอง
ความตองการของนักเรียน  เปนการเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและฝกปฏิบัติจริง  จุดออนในการ
พัฒนาในการจัดการแหลงเรียนรูดานคอมพิวเตอร  คือโรงเรียนยังจดัทําไดจํานวนนอย  เพื่อให 
เพียงพอกับความตองการของนักเรียน  โรงเรียนขาดครูเกษตรกรรมที่สามารถดําเนินกิจกรรมแหลง
เรียนรูธรรมชาติ  เชน  การทาํนา  ปลูกผัก  ตองอาศัยวิทยากรทองถ่ิน  การปรับปรุงบริเวณความ
สะอาด  ความรมร่ืน  แหลงเรียนรูตองมีการจัดระบบควบคุม  ดูแล  รักษา  ใหเกิดการใชงานที่ทนนาน 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน  หากดานการจดัการและการใชแหลงเรียนรูไมมีระบบการควบคุมดูแลรักษา 
ที่ดี หรือไมพฒันาตอเนื่อง  จะทําใหแหลงเรียนรูนั้นไมมปีระโยชนและหมดคุณคาลงไป  ไมนาเขาไป
ศึกษา  เพราะไมเอื้อตอการเรียนการสอน  ดังนั้น  จึงตองวางแผนการดาํเนินงานเพื่อพัฒนาในวงรอบ
ตอไป  และมกีารนิเทศติดตามอยางตอเนือ่ง 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีนการสอนในโรงเรียน 
หนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอด็  ในครั้งนี้ไดนําการวิจยัปฏิบัติการ  (Action  
Research)  เปนรูปแบบในการดําเนินงาน  ซ่ึงมี  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นการวางแผน  (Planning)   
ขั้นการปฏิบัติการ  (Action)  ขั้นการสังเกตการณ (Observation) และขัน้การสะทอนผล  (Reflection)  
มาใชในการพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1.  ความมุงหมายของการศึกษา 
     2.  วิธีดําเนนิการศึกษา 
   2.1  กลุมผูรวมศึกษาและผูใหขอมูล 
   2.2  ขั้นตอนดาํเนินการศกึษา 
   2.3  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
   2.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.5  การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
     3.  สรุปผล 
     4.  อภิปรายผล 
     5.  ขอเสนอแนะ 
 
ความมุงหมายของการศึกษา 
 
 เพื่อดําเนนิการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูทีใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรยีน 
หนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอด็ 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 1.  กลุมผูรวมศึกษาและผูใหขอมูล 
        1.1  กลุมผูรวมศึกษา   (Research  Participants)  จํานวน  7  คน   ประกอบดวย 
    1.1.1  ผูศึกษา                                            จํานวน  1  คน 
    1.1.2. รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ                             จํานวน  1  คน 
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    1.1.3  รองผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณ                 จํานวน  1  คน 
    1.1.4  รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป                                จํานวน  1  คน 
    1.1.5  ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระฯ วิทยาศาสตร     จํานวน  1  คน 
    1.1.6  ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา     จํานวน  1  คน 
   1.1.7  ครูปฏิบัติหนาที่สอนกลุมสาระฯ งานอาชีพและเทคโนโลยี 
                                                                                                                 จํานวน  1  คน 
  1.2  กลุมผูใหขอมูล   จํานวน  35   คน   มรีายละเอียดดังนี้ 
    1.2.1   ครูในโรงเรียน                   จํานวน  5  คน 
    1.2.2  คณะกรรมการนักเรียน                  จํานวน  10  
คน 
    1.2.3  คณะกรรมการสถานศึกษา                  จํานวน  5  คน 
    1.2.4  นักเรียน     จํานวน  15  คน 
 2.  ขั้นตอนดําเนินการศึกษา 
      การศึกษาครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research)  โดยผูศึกษาไดนําเอา
หลักการและขัน้ตอนตามแนวคิดของ  Kemmis  และ  Mctaggart  (Kemmis  and  McTaggart.  1988  :  
11-15)   เปนกระบวนการในการดําเนนิการศึกษา  โดยดําเนินการเปน  2  วงรอบ  ประกอบดวย 
การวางแผน  (Planning)  ขั้นการปฏิบัติการ  (Action)  ขั้นการสังเกตการณ  (Observation)   
และขั้นตอนสะทอนผลการปฏิบัติ  (Reflection)   
      2.1  ขั้นการวางแผนการปฏิบัติ  (Planning)  ดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้
            2.1.1  เตรียมความพรอมของบุคลากร  คือ  การสรางแรงบันดาลใจ  สรางความ
ตระหนกั  และหาผูรวมศกึษาดวยความสมัครใจ  เขารวมศึกษา 
   2.1.2  นําผูรวมศึกษา  ศึกษาสภาพปจจุบนัปญหา  วิเคราะหสภาพปจจบุันขอมูล 
ความตองการของนักเรียน  ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   2.1.3  กําหนดเปาหมาย  กลยทุธและการจัดทําแผนดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
         2.2  ขั้นการปฏิบัติการ (Action)  ผูศึกษาคนควารวมกับผูรวมศึกษาไดดําเนินการ 
ในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธ  ดังนี ้
   2.2.1  การศึกษาดูงาน 
   2.2.2  การแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก 
   2.2.3  การสรางทีมงาน 
         2.2.3.1  การประชุมใหความรู 
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             2.2.3.2  การมอบหมายงาน 
            2.2.3.3  การนิเทศติดตาม 
  ในวงรอบที่ 2  ใชกลยุทธ 
    2.2.4  การนิเทศติดตาม 
  2.3  ขั้นการสังเกตการณ   (Observation) 
   2.3.1  เก็บรวบรวมขอมูลจาการศึกษาดูงาน 
     2.3.2  เก็บรวบรวมขอมูลจากการแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก 
     2.3.3  เก็บรวบรวมขอมูลจากการสรางทีมงาน 
     2.3.4  วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  โดยตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 
       2.4  ขั้นการสะทอนผล  (Reflection)   
     สรุปผลการดําเนินการพัฒนาและขอเสนอแนะทีไ่ดวิเคราะหรวมกันมาปรับปรุง
แกไขและวางแผนพัฒนาในวงรอบถัดไป 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
            3.1  แบบบันทึกการศกึษาดูงานของกลุมผูรวมศึกษา  แบบบันทกึขอมูล 
ใหความรวมมอืหรือโครงการที่ไดรับการสนับสนุน 
            3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมของผูรวมศึกษา 
            3.3  แบบสัมภาษณผูรวมศึกษาและผูใหขอมูล 
            3.4  แบบแสดงความคดิเห็นความพึงพอใจของนกัเรียน 
   4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดงันี ้
            4.1  แบบสังเกตมี  2  แบบ  ไดแก 
         4.1.1  แบบสังเกตพฤติกรรมผูรวมศึกษาในการศึกษาดูงาน 
         4.1.2  แบบสังเกตพฤติกรรมผูรวมรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม 
และนิเทศตดิตาม 
   4.2  แบบสัมภาษณ  มี  2  ฉบับ  ไดแก 
          4.2.1  แบบสัมภาษณผูรวมศกึษา 
           4.2.2  แบบสัมภาษณผูใหขอมูล  เพื่อทราบผลการดําเนินการ 
   4.3  แบบสอบถาม  มี  1  ฉบับ  ไดแก   แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียน 
   4.4  แบบบันทกึขอมูล 
           4.4.1  แบบบันทึกขอมูลการศึกษาดูงาน 
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           4.4.2  แบบบันทึกขอมูลการไดรับความรวมมือ 
    5.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
   5.1  การจัดกระทําขอมูล   ไดดําเนนิการดงันี้ 
        ขอมูลที่ไดรับการสังเกต  บนัทึกการศึกษาดูงาน  การสมัภาษณ  การแสดง 
ความคิดเหน็  ขอมูลโครงการที่ไดรับการสนับสนุน  ขอมลูไดจากการบันทึกรวมสนับสนุนนํามา 
จัดหมวดหมู   แยกตามกลยุทธ  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ   เชื่อถือไดตามความสอดคลอง   
หรือแตกตางมากนอยเปนแบบหลายมิติ   สวนขอมูลแสดงความคิดเหน็ไดนํามาหาความถี่หาง   
ตีคาโดยใชคาสถิติรอยละของระดับความคิดเห็นตอการดําเนินการพัฒนาแหลงเรยีนรู  และประโยชน 
ที่เกิดตอตวันักเรียน  ซ่ึงไดคารอยละ  43.33  อยูในเกณฑมาก  และรอยละ  42.45  อยูในเกณฑ 
มากที่สุด 
   5.2  การวิเคราะหขอมูล   ไดดําเนินการวิเคราะหดังนี ้
          5.2.1  ขอมูลเชิงปริมาณ   วิเคราะหโดยใชคาสถิติ  รอยละ  ซ่ึงจากการวิเคราะห 
ไดคาระดับความคิดเห็นมาก  รอยละ  43.33  ระดับมาก   และรอยละ  42.45  ระดับมากที่สุด  แสดงวา   
การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรยีนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอนอยูในเกณฑมากไปทาง 
มากที่สุดวิเคราะห  จากแบบสังเกต   แบบบันทึก   แบบสัมภาษณ  วิเคราะห  โดยการพรรณนา
วิเคราะห  
 
สรุป 
 
 จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบแหลงเรยีนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียน 
หนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอด็   สรุปไดดังนี ้
 1.  กลยุทธในการพัฒนา 
  1.1  การศึกษาดูงาน  จากการวิเคราะหขอมูล  โดยการพรรณนาวิเคราะหนัน้  
ผูรวมศึกษาเกดิแรงบันดาลใจในการที่จะนาํส่ิงที่พบเห็นมาบริหารจัดการใหเกดิแหลงเรียนรูขึ้น 
ในโรงเรียน  มขีวัญกําลังใจ   เห็นแนวทางในการพัฒนาใหสําเร็จลุลวงไปได  และเกดิการระดม
แนวคดิที่จะพฒันาอยางเปนฐานความรู  ซ่ึงประสบผลสําเร็จในวงรอบที่ 1 
  1.2  การแสดงหาความรวมมอืจากแหลงทุนภายนอก   ประสบผลสําเร็จในวงรอบที่ 1    
ผูรวมศึกษารวมกันเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนได   5  โครงการ  ซ่ึงไดรับการสนับสนุน 
รวมเปนเงนิทัง้ส้ิน   282,843  บาท   (สองแสนแปดหมืน่สองพันแปดรอยส่ีสิบสามบาทถวน)    
พรอมเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องปริ๊นเตอรอีก  1  ชุด 
  1.3  การสรางทีมงาน   ในกจิกรรมใหความรู  ผูรวมศึกษารับความรู ความเขาใจ 
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ในการทํางานเปนทีม  และสรางทีมงานขึ้นได  ครบทั้ง  4  ฐานความรู  ตามผลการวิเคราะหขอมูล   
การสังเกตและการสัมภาษณ  ซ่ึงวิเคราะหแบบพรรณนาวิเคราะห  ใบกิจกรรมการมอบหมายงาน   
ผูศึกษาไดมอบหมายงานเปนฐานความรูตามความสมัครใจ  ผูรวมศึกษาเสนอขอรับผิดชอบ  
และหาทีมงานเอง กิจกรรมการนิเทศติดตาม พบวาฐานทีป่ระสบความสําเร็จในวง รอบที่ 1 คือ  
ฐานที่ 4 ฐานจดัหาและจัดสภาพหองปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอรสามารถจัดหาคอมพิวเตอร 
ได 10 เครื่อง จัดการเรียนการสอน  และสบืคนอินเตอรเน็ตไดตามเปาหมายกจิกรรม ฐานที่ 2  
ฐานปรับภูมิทศันกําจดัขยะ ดําเนินการไดสําเร็จ แตตองดําเนินไปเรื่อยๆในวงรอบที่ 2 และวงรอบ
ตอไป เพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน  สวนฐานที่ตองดําเนินการตอในวงรอบที่ 2 คือ ฐานที่ 1  
ฐานชื่นชอบตาม แนวเกษตรทฤษฎีใหม  กจิกรรมปลูกขาว  มีนาบางไรที่ถูกน้ําทวมขงั ตองดําเนินการ
หวานขาวอีกครั้ง  และขณะนี้ขาวกําลังเจริญเติบโต  สวนกิจกรรมเลี้ยงปลาประสบผลสําเร็จ   
และดําเนินการตอไปเรื่อยๆ ในวงรอบที่ 2 เพื่อเปนการพฒันาตอเนื่องและยั่งยนื  สวนฐานที่ 3  
ฐานจัดทีพ่ักผอนและรูทันปองกันความเสีย่งในวงรอบที ่1 ถูกพายุกระหน่ําพัดนิทรรศการพัง   
แกไขเรยีบรอยในวงรอบที่ 2  และเปนฐานที่สํานักงานเขตที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารอยเอด็   
เขต  3  และสาธารณสุขอําเภอหนองพอก จงัหวัดรอยเอ็ด ตัดสินใจใหไดรับรางวัล ดีเดน ชนะเลิศ
ระดับเขตพืน้ที่การศึกษารอยเอ็ด  เขต  3 
 2. ผลการพัฒนา 
     จากผลการศึกษาดําเนินการเพื่อพัฒนารปูแบบแหลงเรยีนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวดัรอยเอ็ด  สรุปผลการพัฒนาไดดังนี ้
 สภาพกอนการพัฒนา  การดาํเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีน 
การสอนนั้น แหลงเรียนรูในโรงเรียนไมเพยีงพอ  ขาดแคลน และสภาพแวดลอมในโรงเรยีน 
ไมเอื้อตอการเขาไปศึกษา  เชน บริเวณบอปลาก็เปนปาหนามรกรุงรังดวยหญา  และยงัมีขยะ 
มูลฝอยปลอยพื้นที่ใหเปลาประโยชน  ขาดความรมร่ืน  บริเวณอาคารยังไมไดปรับดนิจากการกอสราง
ไมมีสวนหยอม  ไมประดับ  บริเวณใตอาคารยังเปนที่โลง  ไมมีปายความรู  แหลงเรียนรูทาง
เทคโนโลยีโรงเรียนมีคอมพวิเตอรไมเพยีงพอสําหรับการเรียนการสอน  บุคลากรยังไมเขาใจ 
และยังไมมีแรงบันดาลใจ ในกระบวนการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน  โรงเรียนขาดทุนทรัพย  
ขาดทรัพยากรดานทรัพยากรทุน  คน  และการทํางานเปนทีม  บุคลากรยังไมเหน็ความสําคัญ 
และความจําเปน 
 หลังจากที่ไดทําการพัฒนารปูแบบแหลงเรยีนรูในโรงเรยีนโดยใชกลยทุธ ศึกษาดูงาน 
การแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอกและการสรางทีมงาน  โดยใชกิจกรรมยอย  
การประชุมการมอบหมายงาน  การนิเทศตดิตาม 
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 ผลการดําเนินงานในวงรอบที่ 1 ผูรวมศึกษามีแรงบันดาลใจ  มีความตระหนกั 
และ เขาใจดําเนินการพัฒนา  และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดําเนนิการพัฒนา 
แหลงเรียนรูและไดแหลงเรียนรูเกดิขึ้น  และเอื้อตอการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  แตยังมีปญหา 
ดานวิทยากร  วัสดุบางอยาง  และติดกับฤดกูาล  ธรรมชาติ  เกิดน้ําทวมขัง นาขาวจึงตองดําเนินการตอ
ในวงรอบที่ 2 
 ผลการดําเนนิงานในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการนิเทศติดตาม ทําใหกลุมผูรวมศึกษา 
เกิดขวัญกําลังใจ และรวมกนัแกไขปญหาในแตละทีมงานของตนเอง และวิทยากร ทองถ่ิน  ไดนําวัสดุ 
อุปกรณ เขามาดําเนินงานรวมกัน  ติดตั้งทมีครูและนักเรยีน  รับผิดชอบ ขณะนี้ขาวกาํลังโต   
สวนบรรยากาศก็มีสวนหยอมที่สวยงามพอสมควร  การพัฒนาแหลงเรียนรูในวงรอบที่ 2 พบวา  
งานตาง  ๆ ไดพัฒนาไดเรียบรอย ครบทุกกจิกรรม เพียงแตรอผลสัมฤทธ์ิที่เปนผลผลิตในโอกาส
ตอไป 
 สรุปผลการพัฒนาดําเนนิงานเพื่อพัฒนารปูแบบแหลงเรยีนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวดัรอยเอ็ด  ผูศกึษาและผูรวมศึกษามีความรู
ความสามารถดําเนินการตามแผนดําเนินการพัฒนา  และเกิดแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน 
อีก  4 แหลงเรยีนรูทําใหนักเรียน  ผูรวมศึกษามีความพึงพอใจ ทั้งบริเวณอาคารใหม ก็ไดรับการพฒันา
ใหรมร่ืน  สวยงาม สะอาด เหมาะสมที่จะทําใหบรรยากาศการเรียนรูดขีึ้น เปนที่ช่ืนชอบของผูมาเยี่ยม
ชม ครู นักเรียนไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรูอยางคุมคา  และเปนการเรียนรูดวยตนเองตาม 
ความสนใจ 
 
อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาและสรุปผลการศึกษาการพฒันารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียน 
การสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา  อําเภอหนองพอก   จังหวดัรอยเอด็ จะเห็นวา 
 1. กลยุทธในการพัฒนา 
     1.1 การศึกษาดูงาน 
           สรุปผล ผูรวมศึกษาเกดิแรงบันดาลใจ  และไดนําส่ิงที่พบเห็นจากประสบการณตรง
มาบริหาร  ปรับปรุง  พัฒนางานใหเกิดแหลงเรียนรูในโรงเรียน ถือวา  ประสบผลสําเร็จ   
ตามเปาหมายกิจกรรมในวงรอบที่ 1 
          อภิปรายผล  กิจกรรมการศึกษาดูงาน  ประสบความสําเร็จเนื่องจากผูรวมศึกษาสนใจ
ศึกษางานตามเปาหมาย  และความตองการ  ไดประสบการณตรง  เกดิแรงบันดาลใจจากความความ
สวยงาม  ความเปนไปได  ในการที่จะนํามาดัดแปลง  พฒันางานในโรงเรียนใหเหมาะสมกับบริบท  
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เหมาะสมกับสภาพที่สามารถทําได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณรงค  สายทอง (2547 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาการพฒันาแหลงเรยีนรู  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  อําเภอนางรอง  จังหวดับุรีรัมย  พบวา  
การดําเนนิการพัฒนาแหลงเรียนรูดานหองสมุดโรงเรียนนางรองพิทยาคม  โดยใชกลยุทธการประชมุ
ปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  และการนิเทศติดตาม  ทําใหไดหองสมุดทีม่ีแบบการบรหิารจัดการ 
ที่ชัดเจน มทีรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพและเพยีงพอ  ในการศึกษาการจัดกิจกรรมสอดคลอง 
กับการจัดการเรียนการสอน และใหการบรกิารอยางมีประสิทธิภาพ  ทีสํ่าคัญการจัดการเรียนการสอน 
ตองสอดคลองกับการใชหลักสูตรใหการบริการในโรงเรียนและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.2   การแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก 
          สรุปผล ชุมชน แหลงเงินทุน มูลนิธิ ญาติ เพื่อนฝูง ผูคุนเคยตางๆ  ที่ผูศึกษา 
ผูรวมศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนไปประสาน ตางใหความรวมมือ  สนับสนุนไดเงินรวมทั้งส้ิน 
282,843 บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันแปดรอยส่ีสิบสามบาทถวน)  พรอมคอมพิวเตอร 
และเครื่องปริ้นเตอร 1 ชุด เปนกลยุทธที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

         อภิปรายผล  กิจกรรมการแสวงหาความรวมมือจากภายนอก ประสบผลสําเร็จ 
เพราะความรวมมือจากทุกฝาย  ไมวาจะเปนผูรวมศึกษา  หนวยงานทีเ่กีย่วของ  ชุมชน  
และ การสรางสัมพันธภาพทีด่ี  สามารถนําปจจัยตาง ๆ  ที่ไดรับการสนับสนุนมาดําเนินการพัฒนา 
ไดตามเปาหมายของการพัฒนาและวัตถุประสงคของผูให  ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัย ของอนัญชัย   
จํานงนรินทรรกัษ (2547  : บทคัดยอ ) จากการดําเนนิการเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนชัยภูมิ
ภักดีชุมพล จังหวัดชยัภูมิ  พบวา  สภาพการดําเนินงานเพือ่พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
กอนการพัฒนาทางดานกายภาพ  มีแหลงเรียนรูไมเพยีงพอ  ไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดทําบริเวณ
โรงเรียนใหเปนฐานความรูใหนักเรยีนสามารถศึกษา ผลการดําเนนิงานสงใหกลุมผูเขารวมศึกษา 
มีความรูความเขาใจ  สามารถดําเนินการพฒันาแหลงเรยีนรู ในโรงเรียนโดยจดัทําเปนฐานความรู 
 มีทักษะกระบวนการตามขัน้ตอน  เปนผลใหนักเรยีนมีความพึงพอใจ  ไดรับความรูจากแหลงเรยีนรู
และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
   1.3 การสรางทีมงาน 
         สรุปผล 
         1.3.1  การประชุมใหความรู ผูรวมศกึษาไดรับความรู  ความเขาใจในการสรางทีมงาน
ไดครบตามฐานความรูทั้ง 4 ฐาน และไดทมีงานตามความสมัครใจ 
         1.3.2  การมอบหมายงาน 
              ผูรวมศึกษาไดทีมงานที่มีความรับผิดชอบ  เขมแข็ง ดําเนินกิจกรรม 
ตามกติกาของทีม และประสบผลสําเร็จในแตละฐานความรูที่ทุกทีมรับผิดชอบ  แมจะมีอุปสรรค 
ก็ชวยกันแกไขปญหา  จนการพัฒนางานไดเกิดประสิทธิภาพ ไดรับโลรางวัลในฐานที่  3  คือ  
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ฐานจัดทีพ่ักผอน รูทันปองกนัความเสี่ยง 
         1.3.3  การนิเทศติดตาม 
      การนิเทศตดิตาม ผูศึกษา ไดนิเทศตดิตาม เพื่อสรางขวัญกําลังใจ  ชวยใหคําแนะนํา  
แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้น  จากการพัฒนางานของแตละทีมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
       อภิปรายผล  ในกลยุทธการสรางทีมงานประสบผลสําเร็จ ผูรวมศึกษาเขาใจ 
ในการสรางทมีงาน  มีความรับผิดชอบ  ทํางานตามกติกาของทีมอยางดี  เปนการชีใ้หเห็นวา 
การทํางานเปนทีมจะทําใหงานสําเร็จไดดกีวาการทํางานแบบคนเดียว 
  2.  ผลของการพัฒนา 
       การศึกษาการดําเนนิงานเพื่อพัฒนารปูแบบแหลงเรยีนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก   จังหวดัรอยเอ็ด  เปนการดําเนินงานเพื่อใหผูรวม
ศึกษาสามารถดําเนินการพัฒนาแหลงเรยีนรูบริเวณสระน้าํ  บริเวณทีน่า บริเวณอาคาร ตลอดจน 
แหลงเรยีนรูที่เปนหองปฏิบัตกิาร  โดยจดัทาํเปนฐานความรู  แบงความรับผิดชอบ ดําเนินการเปนทมี 
ตั้งแตการแสวงหาความรวมมือจนกระทั่งการดําเนนิการพัฒนาใหเกดิฐานความรูที่สมบูรณมีฐาน  
ช่ืนชมตามแนวทฤษฎีใหม  คือการเลี้ยงปลาในสระ  การทํานาบริเวณที่ลุม  บริเวณรอบสระมีการ 
ปลูกพืช  ฐานปรับภูมิทัศนกาํจัดขยะ ฐานจดัที่พักผอนรูทนัปองกันความเสี่ยง  ฐานจดัหาและจัดสภาพ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  การดําเนนิงานการแกปญหาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
ของนักเรียนตามกรอบการศึกษา  2 ดาน คือ สภาพแวดลอม นพรัตน สายกุน (2546 : บทคัดยอ)  
ไดทําการวิจัยเร่ืองการดําเนนิงานเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน โรงเรียน
บานกราม  อําเภอขุนหาญ  จงัหวัดศรีสะเกษ โดยมีจดุมุงหมายเพื่อดําเนินงานการพฒันา 
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนตามกรอบการศึกษา 2 ดาน  คือ สภาพแวดลอม 
ภายในหองเรียน และสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา  การพัฒนา
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมประกวดชั้นเรยีน กิจกรรมพัฒนาบริเวณ
โรงเรียน  ใหเปนจุดศกึษาและกิจกรรมกลุมที่รับผิดชอบบริเวณโรงเรียน  ทําใหสภาพแวดลอม 
ของโรงเรียนบานกราม เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งภายในหองเรียน 
และภายนอกหองเรียน 
 ปญหากอนการดําเนินการพบวา  แหลงเรียนรูในโรงเรียนไมเพยีงพอ  ขาดแคลนบุคลากร 
ไมเกิดแรงบันดาลใจใหสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมพฒันาแหลงเรยีนรูได โรงเรียนมี
หองปฏิบัติการ และเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอสําหรับใชเรียนใชสอน  บริเวณโรงเรียนไมสะอาด 
ไมสวยงาม ไมรมร่ืน สภาพแวดลอมและระบบนิเวศนไมเอื้อประโยชนตอการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวจิัยของ อมรศรี  พรหมภวูัลย (2547 :  บทคัดยอ) การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ 
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การเรียนรู   โรงเรียนบานลาํเพียก  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  สภาพปจจุบนัการดําเนนิงาน
และปญหาสภาพแวดลอม  โรงเรียนบานลาํเพียก   พบวา  โดยรวมมีสภาพที่เอื้ออํานวยตอ 
การเรียนรูอยูในระดับนอย  โดยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีบริเวณในโรงเรยีน  อาคารสถานที่ 
และหองเรยีนที่ไมสะอาดสวยงาม   ขาดความเปนระเบียบเรียบรอยขาดความพรอม 
และความเหมาะสม  และไมมีความปลอดภัยตอนกัเรียน  ดานสภาพแวดลอมทางจิตภาพ ครูผูสอน 
มีการจัดการเรยีนการสอนไมเหมาะสมกับผูเรียน  และดานสภาพแวดลอมทางสังคม  นักเรียน 
ขาดการสงเสริมสนับสนุนขาดการรวมมือในการจัดทํากิจกรรมดานสิ่งแวดลอม   ดําเนนิการพัฒนา
โดยใชกลยุทธ  คือ  การประชุมปฏิบัติการและการนิเทศภายในการพัฒนาประกอบดวย  กิจกรรม 
การตกแตงหองเรียน  กจิกรรมการตกแตงอาคารเรียน   กจิกรรมตกแตงบริเวณภายในโรงเรียน  
กิจกรรมการจดับรรยากาศการเรียนการสอนของครูผูสอน   กิจกรรมการประกวดหองเรียน  พบวา   
การดําเนนิการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู   ทําใหนักเรยีนโรงเรียนบานลําเพยีก   
มีความกระตือรือรนในการเขาเรียน   ทุกคนมีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบ  มีความภาคภูมิใจในผลงาน  
ผูกพันกับงาน  มีความสนใจเรียนมากขึ้น  อยางไรก็ตามยังมีจุดออนคือ  ในเรื่องการมสีวนรวม 
ของทีมงาน  จงึควรสงเสริมพัฒนาและปฏสัิมพันธที่ดีกบัทีมงานทุกคน  ทั้งครูและนักเรียน 
และใหทุกคนมีสวนรวมมากที่สุด  เพราะขาดทรัพยากรทุนและคน  ขาดผูสนับสนุนผูศึกษา 
และผูรวมศึกษาจึงมุงศึกษา และรวมกันกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ  คือ  
การศึกษาดูงาน  การแสวงหาความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก   การสรางทีมงาน  โดยมีกิจกรรม
การใหความรู   การมอบหมายงาน  นิเทศตดิตามการดําเนินงาน  ไปตามแผนระยะหนึ่ง  พบวา   
ผูรวมศึกษามีความเขาใจความสามารถดําเนินการพัฒนาได  แตการดําเนินการตามแหลงเรียนรู 
ไมเสร็จสมบูรณเทาที่ควร   เนื่องจากวิทยากรทองถ่ินและอุปกรณบางอยางในการทาํนาลาชา  
 เพราะวิทยากรติดภารกิจในการทํานา  และมีฝนตกกอนฤดูติดตอกัน  4  วัน   โรงเรียนเปนที่ลุม 
น้ําทวม  ปายนเิทศเกี่ยวกับฐานจัดที่พกัผอนรูทันปองกันความเสี่ยงถูกพายุพัดเสยีหาย  จึงตอง
ซอมแซม  และดําเนินการในในวงรอบที่ 2   ไดหาแนวทางในการดําเนินการแกปญหาและใชกลยทุธ  
นิเทศติดตาม  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ  ซ่ึงการพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษากอนการพัฒนา
แหลงเรียนรูไมเพียงพอ   ไดแก   หองเรยีน    หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   หองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร  สําราญ   พลยะเรศ   (2547  :  บทคัดยอ) ไดศึกษาการพฒันาแหลงเรยีนรูในสถานศกึษา 
โรงเรียนบานโปงประชาพัฒน   อําเภอเมยวดี    จังหวัดรอยเอ็ด    พบวาสภาพการดาํเนินงานเพื่อ
พัฒนาแหลงเรียนรูมีไมเพยีงพอ    ไดแก   หองเรียน  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร   ขาดสื่อวัสดุ – อุปกรณ   ครุภณัฑที่ทันสมยั   ทําใหการจดัการศึกษาไมสามารถ
สนองตอบตอการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   การดําเนนิงานแหลงเรยีนรู 
ในโรงเรียนโดยการพัฒนาปรับปรุง   และจัดทําแหลงเรียนรูเปนผลใหนักเรียนมีแหลงเรียนรู 
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ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน  อยางไรก็ตามยังมีจดุออน   คือ  การบริหารการจัดการ
ซ่ึงเปนกลที่สําคัญที่จะทําใหการพัฒนาแหลงเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน   ควรดําเนนิการ
พัฒนาแหลงเรียนรูใหอยางมปีระสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป  ในการศึกษาในปจจุบันแหลงเรียนรู
การศึกษาทกุแหงมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร   ซ่ึงการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียนมีมาตรฐานและเอื้อตอการเรียนรู  ดังเห็นไดจากงานวจิยัของคีฟ (Keefe.    2003  :  
1613-A)  ไดศึกษาการเรยีนรูวีดีทัศนแกนักเรียนและครู  สรางบทวีดีทศัน  และชุดการประชุมวีดีทศัน
ซ่ึงเปนการเตรยีมประสบการณการเรียนผานการปฏิบัติงานรวมกนักับผูเชี่ยวชาญอื่นๆ  รวมทั้งกลุม
นักเรียนในพืน้ที่หางไกล  หรือ  การเรียนผานการปฏิบัติงานรวมกนักับผูเชี่ยวชาญอื่นๆ  รวมทั้งกลุม
นักเรียนในพืน้ที่หางไกล  หรือการเรียนอิเล็กทรอนกิส   ภาคสนาม  พิพิธภัณฑ  โรงภาพยนตร   
เปนตน   ศูนยการเรียนรูดังกลาวไดสรางสิ่งแวดลอมแลวทางการเรียนใหแพรกระจายเพิ่ม 
และขยายการเรียนรูเกิดขึน้ทีโ่รงเรียนวิธีการในการศึกษาขึ้นอยูกับ  Fourth  Generation  Evaluation  
ซ่ึงขึ้นอยูกับความคิดเห็นของครู หลังจากที่ไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนผานทางวีดีทัศน  
และความสัมพันธกับการเรยีนของวดีีทัศนกับการเรยีนดานเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ๆ  ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวา  ครูไดปรับตัวหลักสูตรปรบัใหสมบูรณขึน้  ครูมีโอกาสพัฒนาขึ้นภายในโรงเรียน   
มีการแนะนําแหลงเรียนรูอยางกวางขวาง  รวมถึงความสามารถของครูที่จะบรรลุการสอนตามทฤษฏี   
สรางสรรคความรู  และมีแรงกระตุนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชวีดีทัศน 
 เมื่อไดรับขอสรุปปญหาจากการดําเนนิงานในวงรอบที่ 1   จึงมอบหมายใหผูรวมศึกษา
คนควาและทมีงานวางแผนดําเนินการประสานงานกับวทิยากรทองถ่ิน  และยืมเครื่องสูบน้ํา  
สูบน้ําออกจากที่นา  เพื่อระบายน้ําลงสูลําคลอง  สงผลใหการดําเนินงานในวงรอบที ่2  ดําเนินการ
ปลูกขาวไดสําเร็จการจัดปายนิเทศฐานรูทนัปองกันความเสี่ยงไดประสานขออุปกรณ แผนความรู
หนวยงานอืน่  เชน  โรงพยาบาลหนองพอก   สาธารณสุขอําเภอหนองพอก  เพื่อดําเนินการ   
และจัดทําปายใหแข็งแรงถาวรสงผลใหการดําเนินงานมกีารพัฒนาที่ดขีึ้น 
 ผลความสําเร็จในการศึกษา   ดําเนินงานพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียน 
การสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   เพราะบุคลากรในโรงเรยีน   ซ่ึงประกอบดวยครู   นักเรียน   
นักการภารโรง และผูเกีย่วของคือ   กรรมการสถานศึกษา   ชุมชน   ผูปกครอง  วิทยากร    ผูเชี่ยวชาญ    
ไดใหความรวมมือและมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติ  รวมแกปญหา   และรวมกันชื่นชมผลงาน 
ทําใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย  เกิดแหลงเรยีนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน  และที่สําคญั
ยิ่งอีกอยางหนึง่คือ   มูลนิธิ   กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา   เทศบาลตําบลหนองพอก  สาธารณสุข
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด และความมีจิตกุศลจากเพื่อนฝูง   ญาติมิตร  ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนไดใหการสนับสนุน   ทําใหผูศึกษาและผูรวมศึกษา  ตลอดจนทีมงานไดดําเนินการพัฒนา
แหลงเรียนรูใหเปนระบบมปีระสิทธิภาพสอดคลองกับยุทธศาสตรกับการพัฒนาแหลงเรียนรู 
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ในโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา  (2540  : 21)   และแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษา   
(ชัยยุทธ   ศิริสุทธิ์.  2546  : 4-14)   ทําใหโรงเรียนหนองพอกวิทยามีแหลงเรียนรูเพิ่มมากขึ้น    
และทําใหการดําเนินการพัฒนาแหลงเรยีนรูในโรงเรียนเอื้อตอการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   
และเปนการพฒันาที่ยั่งยืน  และผลสําเร็จอีกอยางหนึ่งมาจากผูรวมศึกษามีความมุงมัน่  และตั้งใจจริง
ในการแกปญหา  ไดรวมมือกันใชกลยุทธในการพัฒนามกีารแสวงหาแหลงสนับสนุนและการทํางาน
กันเปนทีม  ในการริเร่ิม  โครงการตางๆ  มีการวางแผน  มีการเตรียมการวิเคราะหความเปนมาของ 
กลยุทธ  และที่สําคัญ  คือ  การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวรับผิดชอบดําเนินงานใหเปนไปตาม
ขั้นตอน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกลุมผูรวมศึกษาที่ใชกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ  (Action  
Research)  ประกอบดวยการวางแผน  (Planning)  การปฏิบัติการ  (Action)  การสังเกตการณ  
(Observation)  และการสะทอนผล  (Reflection)    
 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาการดําเนินงานพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนหนองพอกวิทยา   อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  มีขอเสนอแนะดังนี ้
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนา 
  1.1  ดานบริหาร 
   1.1.1  ผูบริหารสามารถนําผลการดําเนินงานพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูไปใช
ประกอบการจดัทําแผนพัฒนาโรงเรียนในดานการดําเนินงาน  เพื่อพัฒนาแหลงเรยีนรู 
ใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางยั่งยืน 
   1.1.2  ผูบริหารโรงเรียนสามารถนํากลยุทธในการพัฒนาการดําเนนิการครั้งนี้ 
ไปปรับปรุงวธีิการ  หรือเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ  เพื่อพัฒนางานตอไป 
   1.1.3  ผูบริหารโรงเรียนควรมีมาตรการจัดการกองทุน  มลูนิธิ  เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาใหเปนการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืน 
        1.2  ดานผูรวมศึกษา 
   1.2.1  ผูรวมศึกษาสามารถนํากลยุทธในการพัฒนาไปใชเปนแบบอยางในกิจกรรม
การดําเนนิงานเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
   1.2.2  ผูรวมศึกษาสามารถนําวิธีการศึกษาครั้งนี้ทําการวจิัยในเรื่องอื่น ๆ   
   1.2.3  การดําเนินงานเพื่อพฒันาแหลงเรยีนรูในโรงเรียน โดยใหทุกคน 
มีสวนรวมคือ   รวมคิด   รวมวางแผน   รวมปฏิบัติ   รวมแกปญหา   รวมชื่นชมผลงาน    
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จะมีประสิทธภิาพ  สามารถนําไปใชในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน  และพัฒนางานอื่นไดดีกวา
เพียงคนเดียว 
   1.2.4  การดําเนินงานเพื่อพฒันาแหลงเรยีนรูโดยการสรางทีมงาน จะทําใหการทํางาน
เขมแข็งขึ้น  แตผูรวมทีมงานควรเปนผูปฏิบัติเลือกกันเอง 
  1.3  ดานกลยทุธ 
   1.3.1  กลยุทธการศึกษาดูงานจะเปนกลยุทธที่ทําใหผูศึกษาไดประสบการณตรง    
ทําใหผูรวมศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ  และสถานที่จะไปศกึษาดูงานควรเลือกที่ผูศึกษาสนใจ   
และไดแนวคดิหลายรูปแบบ 
   1.3.2  กลยุทธแสวงหาความรวมมือจากแหลงเงินทุนภายนอก  ควรจะสราง
ความสัมพันธกับภายนอกใหเกิดมติรภาพ  และนําส่ิงที่ผูใหความรวมมอืมาใชใหเกิดประโยชน 
ตามจุดมุงหมาย และพฒันาใหเกิดผลที่มีประสิทธิภาพ 
   1.3.3  กลยุทธการสรางทีมงาน   ควรจะสรางความเขาใจในการสรางทมีงาน 
ที่ประสบความสําเร็จ  การมอบหมายงานตามผูรับผิดชอบสนใจ   การใหกําลังใจ   และแนวทาง 
การแกปญหาที่ดี 
                  2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
  2.1  ควรศึกษาการพัฒนาบุคลากรดานทักษะ  การดําเนนิงานพัฒนาแหลงเรียนรู 
ในโรงเรียนทีห่ลากหลายเพือ่ใหงานมีประสิทธิภาพตอไป 
  2.2  ควรศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีนและชุมชน 
  2.3  การศึกษาการดําเนนิงาน  เพื่อการพัฒนาแหลงเรยีนรูที่เห็นผลสําเร็จ  การดําเนนิงาน
ในชวงระยะสัน้และพัฒนาตอเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบบันทึกการศึกษาดูงาน 
 

ช่ือผูบันทึก.................................................................................................................................. 
สถานที่ในการศึกษาดูงาน........................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
กิจกรรมเนื้อหา........................................................................................................................... 
ศึกษาดูงาน  วนัที่..............................เดือน............................................พ.ศ................................ 
 
คําชี้แจง 
 แบบบันทึกการศึกษาดูงานของผูศึกษาฉบับนี้สรางขึ้นเพือ่เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงาน  พฤติกรรมของผูรวมศึกษา 
 
วัตถุประสงคของการศึกษาดูงาน  ไดแก....................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ส่ิงที่เรียนรู / ประทับใจ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ส่ิงที่จะนําไปปรับใช................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.............................................บันทึก 
(..................................................) 

................../........./................. 
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ชุดที่ 1 
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผูรวมศึกษาคนควาในการศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนารูปแบบแหลงเรยีนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
 

ช่ือผูถูกสังเกต............................................................................................................................... 
กิจกรรมการศกึษาดูงาน............................................................................................................... 
วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ....................เวลา.....................น. 
 
คําชี้แจง   แบบบันทึกการสงัเกตพฤติกรรมสรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

รายงานการสังเกต บันทึกการสังเกต บันทึกเพิ่มเติม ขอคิดเห็นของผูศึกษา 
1.ความสนใจพอใจ 
ในการศึกษาดงูาน 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
2. ขณะดูงานมคีวามตั้งใจ 
สนใจ 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
3. ชวยเหลือเกือ้กูลเพื่อน
สมาชิก 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
4. การแสดงความคิดเห็น
ความเขาใจ 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
5. ผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินกิจกรรม 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
                      

ลงชื่อ....................................................ผูสังเกต/บันทึก 
(................................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของผูรวมศึกษาในการดําเนินกิจกรรมและนิเทศติดตาม 
 

ช่ือผูถูกสังเกต...........................................................ช่ือผูสังเกต................................................... 
กิจกรรมเนื้อหา............................................................................................................... 
วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ....................เวลา.....................น. 
 
คําชี้แจง     แบบสังเกตพฤติกรรมการดําเนนิกิจกรรมและนิเทศตดิตามของผูรวมศึกษาสรางขึ้น 
                 เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมขณะที่มกีารจัดกิจกรรมกําลังดําเนินอยู 
 

พฤติกรรมของผูรวมศึกษา บันทึกการสังเกต ความคิดเหน็ของผูศึกษา 
1.แสดงความสนใจในการเขารับการประชุม
อบรม 

  

2.ขณะรับการอบรมมีความสนใจตั้งใจ   
3. กลาแสดงออก  กลาพูด  กลาคิด   
4. มีความกระตือรือรนตื่นตัวในการรวม
กิจกรรม 

  

5. การชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อสมาชิก   
6.พฤติกรรมการเรียนรูการตอบสนองและมี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานหรือดําเนิน
กิจกรรมได 

  

7.  ความเปนผูนําในการทํางาน   
8. ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนนิกิจกรรม   
 
ขอเสนอแนะ / การนิเทศ(เพิม่เติม) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ชุดที่ 3 
แบบสัมภาษณ 

ช่ือผูใหสัมภาษณ........................................................................................................................... 
ช่ือผูสัมภาษณ............................................................................................................................... 
วันที่..................................เดือน.............................................พ.ศ................................................ 
สถานที่ใชสัมภาษณ..................................................................................................................... 
กิจกรรมเนื้อหา............................................................................................................................. 
 
คําชี้แจง   แบบสัมภาษณชุดนี้เปนเครื่องมอืเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิการพัฒนารูปแบบ
แหลงเรียนรูในโรงเรียน  เพือ่นําผลการสัมภาษณไปวิเคราะห  สรุปผลการดําเนนิงานของทีม          
และจะไดนําไปนิเทศชวยเหลือ 
1.  อยากใหทานเลาถงึการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูที่ทานคิดวานาจะดําเนินการใหเอื้อตอการเรียน
การสอนอยางไร 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2. การสรางทีมงานเพื่อรวมกันดําเนินการฐานของเราทานคิดวาทีมงานของทานจะดาํเนินงานไดอยาง
ตอเนื่องหรือไมเพราะเหตุใด 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3.  ทีมงานของทานมีความตองการการชวยเหลือในเรื่องใดอีกบางในขณะนี ้
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 



 118

4.  ทานมีความมั่นใจวางานจะสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5.  ทานมีความพึงพอใจในการจัดดารดาํเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนหรือไม 
เพราะเหตุใด 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
6.  ความคิดเหน็ของทานโดยทั่วไปในการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้  เปนอยางไร  และทานมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใหขอมูล 
โรงเรียนหนองพอกวิทยา 

 
สถานะผูตอบสอบถาม   ครู    คณะกรรมการสถานศึกษา 
เพศ      ชาย   หญิง 
 
คําชี้แจง    แบบสัมภาษณชุดนี้  เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับการดําเนินการ  เพือ่
พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน  เพื่อนําผลไปวิเคราะห  สรุปผลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบแหลงเรยีนรู
ใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 
1.  ทานพงึพอใจหรือไมที่โรงเรียนจดัใหบริเวณสระน้ําในโรงเรียนใหรมร่ืนสะอาด 
เปนที่พักผอนและเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติ 
   พึงพอใจ เพราะ................................................................................................... 
   ไมพึงพอใจ เพราะ................................................................................................... 
2.  การจัดสภาพบรรยากาศ บริเวณสระน้ําในโรงเรียนใหเปนแหลงเลีย้งปลาและไดเรียนรูเหมาะสม
หรือไมพียงใด 
   เหมาะสม เพราะ................................................................................................... 
   ไมเหมาะสม    เพราะ............................................................................................... 
3.  ทานคิดวาโรงเรียนควรจดัสิ่งเพิ่มเติมเพื่อเปนการสงเสริมใหใช และสรางบรรยากาศ 
ใหเปนแหลงเรียนรูสมบูรณมากขึ้น  เชน  การปลูกขาว 
   ควรจัด      เชน................................................................................................... 
   ไมควรจดั   เชน................................................................................................... 
4.  ทานพึงพอใจหรือไมอยางไรที่โรงเรียนไดจัดใหมหีองคอมพิวเตอรเปนแหลงเรยีนรู 
   พึงพอใจ เพราะ................................................................................................... 
   ไมพึงพอใจ เพราะ................................................................................................... 
5.  ทานคิดวา   โรเรียนและตวัทานควรจะมสีวนรวมในการจัดเพิ่มเติมเพือ่เปนการสงเสริม 
ใหแหลงเรียนรูดานคอมพิวเตอรสมบูรณมากขึ้น 
   ควร    เชน................................................................................................... 
   ไมควร    เชน................................................................................................... 
6.  ฐานความรูพักผอนรูทันปองกันความเสีย่ง  ทานคิดวา  ทานไดรับประโยชนหรือไม 
   ได    เพราะ................................................................................................... 
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   ไมได เพราะ................................................................................................... 
7.  ทานมีความพึงพอใจหรือไมที่โรงเรียนไดจดัใหมีบานพักผอนรูทนัปองกันความเสี่ยง 
   พึงพอใจ เพราะ................................................................................................... 
   ไมพึงพอใจ เพราะ................................................................................................... 
8.  ทานไดใชฐานความรู  รูทันปองกันความเสี่ยง  หรือไม 
   ใช  เพราะ................................................................................................... 
   ไมใช เพราะ................................................................................................... 
9.  ที่มีความคิดเห็นอยางไรที่ชุมชนไดเขามามีสวนรวมชวยในการจดัทําแหลงเรียนรู 
   เหมาะ เพราะ................................................................................................... 
   ไมเหมาะ เพราะ................................................................................................... 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  .......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ชุดที่ 4 
แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในเรือ่งการใชแหลงเรียนรู 

ในโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
 

แบบสอบถามนี้มี  2   ตอน 
 ตอนที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2   ความคิดเห็น 
 
ตอนที่ 1    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงใน    หนาขอความซึ่งตรงกับสภาพความเปนจริงของ
ทาน 
1.  เพศ 
   ชาย   หญิง 
2.  อายุ 
  13-15 ป   16  ปขึ้นไป 
3.  ระดับการศกึษา 
   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
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ตอนที่ 2  คุณลักษณะความคิดเห็น 
 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานขอความใหละเอยีด ประกอบดวยขอความ  จาํนวน  18  ขอ  ใหเขยีน
เครื่องหมาย    ลงในชองยอยระดับความคิดเห็นตามที่เปนจริง  ซ่ึงแตละชองมีความหมายดังนี ้
 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงมาก 
 3 หมายถงึ  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงนอย 
 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงนอยทีสุ่ด 
 

ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 
ขอที่ 

 
รายละเอียด 

5 4 3 2 1 

1 ทานมีความพงึพอใจในการโรงเรียนจัดให
บริเวณสะอาดรมร่ืนและเปนแหลงเรียนรู
ธรรมชาติเพียงใด 

     

2 ทานไดใชบริเวณฐานความรูบริเวณสระน้ําเปน
ที่พักผอนเพยีงใดและไดความรูเพียงใด 

     

3 การจัดสภาพบรรยากาศฐานความรู บริเวณสระ
น้ํามีความเหมาะสมเพียงใด 

     

4 ทานไดรับความรูจากแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น
เพียงใด 

     

5 ทานไดรับความรูจากการศึกษาจากแหลงเรยีนรู
ไปใชในชวีิตประจําวนัมากนอยเพยีงใด 

     

6 หองคอมพิวเตอรเปนแหลงเรียนรูมากนอย
เพียงใด 

     

7 ทานไดความรูจากหองคอมพิวเตอรมากนอย
เพียงใด 

     

8 ตัวทานและโรงเรียนมีสวนรวมในการจัด
สงเสริมแหลงเรียนรูดานคอมพิวเตอรเพยีงใด 
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ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 
ขอที่ 

 
รายละเอียด 

5 4 3 2 1 

9 ฐานความรูพกัผอนและรูทันปองกันความเสี่ยง
มีประโยชนเพยีงใด 

     

10 ทานมรความพึงพอใจตอฐานรูทันปองกันความ
เสี่ยงอยางไร 

     

11 การศึกษาหาความรูไดความรูมากนอยเพียงใด      
12 ทานรูจักคนควาหาความรูจากแหลงเรยีนรู 

ตาง ๆ  มากนอยเพียงใด 
     

13 ทานไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้ง 3
บานในโรงเรียนมากนอยเพยีงใด 

     

14 ทานไดนําความรูที่ไดจาการศึกษาไปใช 
ในการสรางสรรคความรูใหม  เชน  สราง
โครงงาน  หรือในวิชาตาง ๆ  มากนอยเพียงใด 

     

15 ความสะอาดของโรงเรียนเกดิจากความรวมมือ
ของนักเรียน  ทานมีสวนเปนนักเรยีนที่ทิง้ขยะ
ถูกที่หรือไม เพียงใด 

     

16 ทานคิดวาทานจะชวยรณรงคใหโรงเรียน
สะอาดขึ้นหรือไม เพียงใด 

     

17 ทานมีความพงึพอใจในโรงเรียนของทาน
เพิ่มขึ้นเพยีงใด 

     

18 ทานไดใชแหลงเรียนรูทั้ง 3  ฐานในคาบเรียน
อิสระมากนอยเพียงใด 

     

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ   
...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนจากแบบสอบถาม 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
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แบบประเมินผลความคิดเหน็จากแบบสอบถาม 
เร่ือง  การใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนหนองพอกวิทยา 

อําเภอหนองพอกวิทยา   จังหวัดรอยเอ็ด 
 

ตอนที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศชาย   จาํนวน   12  คน         คิดเปนรอยละ  48 
     เพศหญิง    จํานวน  13   คน    คิดเปนรอยละ  40 
 
2.  อายุระหวาง  13-15  ป   จาํนวน   10  คน   คิดเปนรอยละ   40 
     อายุ   16  ป  ขึ้นไป   จํานวน   15  คน   คิดเปนรอยละ  60 
 
3.  ระดับการศกึษา 

  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน  0  คน คิดเปนรอยละ 0 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  จํานวน  5  คน คิดเปนรอยละ 20 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน  5  คน คิดเปนรอยละ 20 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน  5  คน คิดเปนรอยละ 20 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน  5  คน คิดเปนรอยละ 20 
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  จํานวน  5  คน คิดเปนรอยละ 2 0 
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ตอนที่ 2  คุณลักษณะความคิดเห็น 
 
 5 หมายถึง  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงมาก 
 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงนอย 
 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ หรือ เปนจริงนอยทีสุ่ด 
 

ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 
ขอที่ 

 
รายละเอียด 

5 4 3 2 1 

1 ทานมีความพงึพอใจในการโรงเรียนจัดให
บริเวณสะอาดรมร่ืนและเปนแหลงเรียนรู
ธรรมชาติเพียงใด 

72% 28%    

2 ทานไดใชบริเวณฐานความรูบริเวณสระน้ําเปน
ที่พักผอนเพยีงใดและไดความรูเพียงใด 

20% 56% 24%   

3 การจัดสภาพบรรยากาศฐานความรู บริเวณสระ
น้ํามีความเหมาะสมเพียงใด 

16% 72% 12%   

4 ทานไดรับความรูจากแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น
เพียงใด 

36% 52% 16%   

5 ทานไดรับความรูจากการศึกษาจากแหลงเรยีนรู
ไปใชในชวีิตประจําวนัมากนอยเพยีงใด 

40% 44% 16%   

6 หองคอมพิวเตอรเปนแหลงเรียนรูมากนอย
เพียงใด 

76% 20% 4%   

7 ทานไดความรูจากหองคอมพิวเตอรมากนอย
เพียงใด 

56% 44%    

8 ตัวทานและโรงเรียนมีสวนรวมในการจัด
สงเสริมแหลงเรียนรูดานคอมพิวเตอรเพยีงใด 

48% 40% 12%   
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ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 
ขอที่ 

 
รายละเอียด 

5 4 3 2 1 

9 ฐานความรูพกัผอนและรูทันปองกดันความ
เสี่ยงมีประโยชนเพียงใด 

64% 24% 12%   

10 ทานมรความพึงพอใจตอฐานรูทันปองกันความ
เสี่ยงอยางไร 

48% 40% 12%   

11 การศึกษาหาความรูไดความรูมากนอยเพียงใด 24% 56% 20%   
12 ทานรูจักคนควาหาความรูจากแหลงเรยีนรูตาง 

ๆ  มากนอยเพยีงใด 
12% 80% 8%   

13 ทานไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรู 
ทั้ง 3  ฐานในโรงเรียนมากนอยเพียงใด 

16% 68% 16%   

14 ทานไดนําความรูที่ไดจาการศึกษาไปใช 
ในการสรางสรรคความรูใหม  เชน  สราง
โครงงาน  หรือในวิชาตาง ๆ  มากนอยเพียงใด 

28% 36% 36%   

15 ความสะอาดของโรงเรียนเกดิจากความรวมมือ
ของนักเรียน  ทานมีสวนเปนนักเรยีนที่ทิง้ขยะ
ถูกที่หรือไม เพียงใด 

56% 28% 12% 4%  

16 ทานคิดวาทานจะชวยรณรงคใหโรงเรียน
สะอาดขึ้นหรือไม เพียงใด 

56% 28% 12% 4%  

17 ทานมีความพงึพอใจในโรงเรียนของทาน
เพิ่มขึ้นเพยีงใด 

68% 28% 4%   

18 ทานไดใชแหลงเรียนรูทั้ง 3  ฐานในคาบเรียน
อิสระมากนอยเพียงใด 

28% 36% 36%   

 รวม/เฉล่ีย 42.45 43.33 13.78 0.44 0 
จากตารางรอยละของระดับความคิดเห็นอยูระดับมาก  รอยละ  43.33  และมาที่สุดอยูในเกณฑรอยละ  
42.45  แสดงวาการพัฒนาแหลงเรียนรูเอื้อตอการเรียนของนักเรียนอยูในระดบัมากไปทางมากที่สุด 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ที่  ศธ  04123.531 /  029                                                       โรงเรียนหนองพอกวิทยา 
                                                                                               อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด                                      
                                                                                               

                                                                     25     เมษายน    2549   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เรียน  คุณนิคม  สุวพงษ   

               ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณมณภีาค  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา   กาํลังศึกษาคนควา 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอือ้ตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา          
อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ  เพื่อใหการศึกษา  
เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  โรงเรียนหนองพอกวิทยา  พิจารณาเห็นแลววา  
ทานเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี   จึงใครขอความอนุเคราะห
จากทาน เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  สําหรับการศึกษา 
ในครั้งนี้  เพื่อผูศึกษาจะไดดาํเนินการตอไป 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  โรงเรยีนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานดวยดแีละขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
                                                                                    

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
     ( นางเพ็ญพิไลลักษณมณีภาค ) 

                                                     ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ที่  ศธ  04123.531 /  030                                                       โรงเรียนหนองพอกวิทยา   
                                                                                               อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด                                      
                                                                                               

                                                                     25     เมษายน    2549   

 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เรียน  คุณพงษศักดิ์  ช่ืนมณี   

               ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณมณภีาค  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา   กาํลังศึกษา 

 เร่ือง การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอือ้ตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา     
อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ  เพื่อใหการศึกษา  
เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  โรงเรียนหนองพอกวิทยา  พิจารณาเห็นแลววา  
ทานเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี   จึงใครขอความอนุเคราะห
จากทาน เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  สําหรับการศึกษา 
ในครั้งนี้  เพื่อผูศึกษาจะไดดาํเนินการตอไป 
 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานดวยดแีละขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
                                                                                    

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
         (นางเพญ็พิไลลักษณมณีภาค) 

                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ที่  ศธ  04123.531 /  031                                                       โรงเรียนหนองพอกวิทยา   
                                                                                               อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด                                      
                                                                                               

                                                                     25     เมษายน    2549   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เรียน  คุณพีรพงศ  พงษศาสตร   

               ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ     มณภีาค  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา   กําลังศึกษา 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอือ้ตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา       
อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ  เพื่อใหการศึกษา  
เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  โรงเรียนหนองพอกวิทยา  พิจารณาเห็นแลววา  
ทานเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี   จึงใครขอความอนุเคราะห
จากทาน เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  สําหรับการศึกษา 
ในครั้งนี้  เพื่อผูศึกษาจะไดดาํเนินการตอไป 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานดวยดแีละขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
                                                                                    

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
    

        (นางเพ็ญพิไลลักษณมณีภาค) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ที่  ศธ  04123.531 /  031                                                       โรงเรียนหนองพอกวิทยา   
                                                                                               อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด                                      
                                                                                               

                                                                     25     เมษายน    2549   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เรียน  คุณนงลักษณ  สุดแสวง  

               ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ     มณภีาค  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา   กําลังศึกษา 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอือ้ตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา      
อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ  เพื่อใหการศึกษา  
เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  โรงเรียนหนองพอกวิทยา  พิจารณาเห็นแลววา  
ทานเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี   จึงใครขอความอนุเคราะห
จากทาน เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  สําหรับการศึกษา 
ในครั้งนี้  เพื่อผูศึกษาจะไดดาํเนินการตอไป 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานดวยดแีละขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
                                                                                    

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
    

        (นางเพ็ญพิไลลักษณมณีภาค) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ที่  ศธ  04123.531 /  031                                                       โรงเรียนหนองพอกวิทยา   
                                                                                               อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด                                      
                                                                                               

                                                                     25     เมษายน    2549   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เรียน  คุณวุฒคิุณ  ดวงออนนาม   

               ดวยนางเพ็ญพิไลลักษณ    มณภีาค  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา   กําลังศึกษา 
เร่ือง การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูใหเอือ้ตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา      
อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอด็   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ  เพื่อใหการศึกษา  
เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  โรงเรียนหนองพอกวิทยา  พิจารณาเห็นแลววา  
ทานเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี   จึงใครขอความอนุเคราะห
จากทาน เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  สําหรับการศึกษา 
ในครั้งนี้  เพื่อผูศึกษาจะไดดาํเนินการตอไป 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  โรงเรยีนหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานดวยดแีละขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
                                                                                    

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
     

        (นางเพ็ญพิไลลักษณมณีภาค) 
                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ภาคผนวก  ค 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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ภาพประกอบ 4 กลุมผูรวมศึกษาศึกษาดูงาน ณ มหาเจดยีชัยมงคล 
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ภาพประกอบ 5 ผูศึกษาและทีมงานออกพบประผูปกครอง 
เพื่อแสวงหาความรวมมือจากชุมชน 
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ภาพประกอบ 6 พิธีทอดถวายผาปาเพื่อการศึกษาโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ภาพประกอบ 7 ผูศึกษาและผูรวมศึกษาดแูลการปลอยปลาลงบอที่ 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 ผูศึกษาและผูรวมศึกษาดแูลการปลอยปลาลงบอที่ 2 
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ภาพประกอบ 9 ผูรวมศึกษาและนักเรียนกาํลังกําจัดขยะ 
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ภาพประกอบ 10 ฐานชื่นชมตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม 
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ภาพประกอบ 11 บรรยากาศสิ่งแวดลอมทีด่ี  เปนสื่อการเรียนรูที่จําเปน 
นี่คือสวนหนึ่งของ  โรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ภาพประกอบ 12  บรรยากาศและแหลงเรียนรู 
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ภาพประกอบ 13  บรรยากาศและสภาพแวดลอมบริเวณ  โรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ภาพประกอบ 14  แหลงเรียนรูฐานรูทันปองกันความเสีย่ง 
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ภาพประกอบ 15  การจัดสภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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ภาคผนวก ง 

                                                              หนงัสือเผยแพรผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 147

 
 
 
ที่  ศธ.  04123.531 /  129                   
                                                           
                                                           

   

เร่ือง   เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอ
 

 ดวยนางเพ็ญพไิลลักษณ    ม
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  ได
เอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนห
รอยเอ็ด  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลงาน
เชี่ยวชาญ 
 เพื่อใหการศึกษาเปนไปดวยค
ทางวิชาการทีจ่ัดทําขึ้นดังกลาว  เพื่อใ
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
                                             

     ( 
                                                         ผ
 
 
 
 

                                โรงเรียนหนองพอกวิทยา     
                                อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 45210 
                               
               20  ธันวาคม    2549  

 

กพฒันาประชานสุรณ 

ณีภาค  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวทิยา   ตําบลรอบเมือง  
จัดทาํผลงานทางวิชาการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูให
นองพอกวิทยา  ตาํบลรอบเมือง   อําเภอหนองพอก   จังหวัด
ทางวิชาการ  เพื่อขอมีและเลื่อนวทิยฐานะเปนผูอํานวยการ

วามเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  จึงขอเผยแพรผลงาน
ชประโยชนในการศึกษาตอไป 

  
                                       

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
 

นางเพ็ญพิไลลักษณ    มณีภาค ) 
ูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ที่  ศธ.  04123.533  /  03                                                    โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ 
                                                                                          อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 45210 
                                                                      
                                                                     2   มกราคม    2550 

 

เร่ือง   ขอขอบคุณในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา    
 

 ตามที่โรงเรียนหนองพอกวทิยา  ไดจัดสงผลงานทางวิชาการ เร่ืองการพัฒนา 
รูปแบบแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา  ตําบลรอบเมือง    
อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด  ซ่ึงจัดทําโดยนางเพญ็พิไลลักษณ   มณีภาค   ออกเผยแพรนั้น   
ทางโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ   ไดรับผลงานเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะไดนําผลงาน
ทางวิชาการ ออกเผยแพรและใชใหเกดิประโยชนในสวนที่เกีย่วของเปนผลดีตอครูและนักเรียนตอไป 
     

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบ  และขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้  
                                                                                    

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

     ( นายอัมพร  สุวรรณ) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ 
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ที่  ศธ.  04123.531 / 130                                                โรงเรียนหนองพอกวิทยา    ตําบลรอบเมือง                                 
                                                                                        อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 45210 
                                                                                          

          20  ธันวาคม    2549  
 

เร่ือง   เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองหนองพอก 
 

 ดวยนางเพ็ญพไิลลักษณ    มณีภาค  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวทิยา   ตําบลรอบเมือง  
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  ไดจัดทาํผลงานทางวิชาการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูให
เอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา  ตาํบลรอบเมือง   อําเภอหนองพอก   จังหวัด
รอยเอ็ด  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอมีและเลื่อนวทิยฐานะเปนผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ 
 เพื่อใหการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  จึงขอเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการทีจ่ัดทําขึ้นดังกลาว  เพื่อใชประโยชนในการศึกษาตอไป 
  
 
  
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

                                                                                    
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     ( นางเพ็ญพิไลลักษณ   มณีภาค ) 
                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ที่  ศธ.  04123.530  /  07                                                       โรงเรียนเมืองหนองพอก 
                                                                                            อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 45210 
                                                                      
                                                                     5   มกราคม    2550 

 

เร่ือง   ขอขอบคุณในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา    
 

 ตามที่โรงเรียนหนองพอกวทิยา  ไดจัดสงผลงานทางวิชาการ  เร่ือง การพัฒนารูปแบบ 
แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา  ตําบลรอบเมือง   
 อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด  ซ่ึงจัดทําโดยนางเพ็ญพิไลลักษณ     มณภีาค   ออกเผยแพรนั้น  
ทางโรงเรียนเมืองหนองพอก  ไดรับผลงานเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะไดนําผลงานทางวิชาการ 
ออกเผยแพรและใชใหเกดิประโยชนในสวนที่เกีย่วของเปนผลดีตอครูและนักเรียนตอไป 
     

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบ  และขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้  
                                                                                    

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
      (นายวัฒนา  วรรณโสภา) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองหนองพอก 
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ที่  ศธ.  04123.531 /  129                                                   โรงเรียนหนองพอกวิทยา     
                                                                                           อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 45210 
                                                                                          

                  20  ธันวาคม    2549  
 

เร่ือง   เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนเมยวดีพยิาคม 
 

 ดวยนางเพ็ญพไิลลักษณ    มณีภาค  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวทิยา   ตําบลรอบเมือง  
อําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด  ไดจัดทาํผลงานทางวิชาการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูให
เอื้อตอการเรียนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา  ตาํบลรอบเมือง   อําเภอหนองพอก   จังหวัด
รอยเอ็ด  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอมีและเลื่อนวทิยฐานะเปนผูอํานวยการ
เชี่ยวชาญ 
 เพื่อใหการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค  จึงขอเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการทีจ่ัดทําขึ้นดังกลาว  เพื่อใชประโยชนในการศึกษาตอไป 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
                                                                                    

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
 

     (นางเพ็ญพไิลลักษณ    มณีภาค ) 
                                                         ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา 
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ที่  ศธ.  04123.533  /  03                                                    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
                                                                                            อําเภอเมยวดี  จังหวดัรอยเอด็ 45250 
                                                                      
                                                                     2   มกราคม    2550 

 

เร่ือง   ขอขอบคุณในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา    
 

 ตามที่โรงเรียนหนองพอกวทิยา  ไดจัดสงผลงานทางวิชาการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบ 
แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีนการสอนในโรงเรียนหนองพอกวิทยา  ตําบลรอบเมือง    
อําเภอหนองพอก   จังหวัดรอยเอ็ด  ซ่ึงจัดทําโดยนางเพญ็พิไลลักษณ   มณีภาค   ออกเผยแพรนั้น   
ทางโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   ไดรับผลงานเรียบรอยแลว ทางโรงเรียนจะไดนําผลงานทางวิชาการ 
ออกเผยแพรและใชใหเกดิประโยชนในสวนที่เกีย่วของเปนผลดีตอครูและนักเรียนตอไป 
     

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบ และขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้  
                                                                                    

 
     ขอแสดงความนับถือ 

 
        (นายพีรพงศ   พงษศาสตร) 

               ผูอํานวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
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ภาคผนวก  จ 
รายนามที่ปรึกษาและผูเชีย่วชาญ 
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รายนามทีป่รึกษาและผูเชี่ยวชาญ 
 

 1.  นายนิคม  สุวพงษ       ศึกษานิเทศกเชีย่วชาญ  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารอยเอด็  เขต 3    
             2.  นายพงษศกัดิ์  ช่ืนมณี  ศึกษานเิทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษารอยเอด็  เขต 3    
             3.  นายพีรพงศ  พงษศาสตร  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
                                                           สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารอยเอด็  เขต  3  
             4.  นายวุฒิคณุ  ดวงออนนาม  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเชียงใหมประชานุสรณ  
                                                           สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารอยเอด็  เขต  3  
             5.  นางนงลักษณ  สุดแสวง     ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติศรีนครินทร  
                                                             สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาระยอง  เขต  1 
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                                                ประวัติของผูศึกษา 
 

 
ชื่อ                                        นางเพ็ญพิไลลักษณ  มณภีาค 
วันเกิด                                  วันที่  27  มกราคม    พ.ศ.    25499    
สถานที่เกิด                           อําเภอเมือง  จงัหวัดมหาสารคาม 
ท่ีอยูปจจุบัน                         25/236  หมูบานชวนชืน่  ถนนบางนา-ตราด  อําเภอบางบอ   
                                                จังหวดัสมุทรปราการ 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูอํานวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา  
สถานที่ทํางานปจจุบัน            โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา  จังหวัดสมุทรปราการ 
ประวัติการศึกษา  
                    พ.ศ. 2525  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลยัครูมหาสารคาม 
                    พ.ศ. 2530  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.)   สาขา ไทยคดศีึกษา       
                                                 (เนนมนุษยศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
 พ.ศ. 2548  ประกาศนยีบตัร  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 
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