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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูใน
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอน จ านวน 
192 คน จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t - test) และค่าเอฟ  (F 
- test)  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย
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ประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และด้านปริมาณการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย
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คือ การเดินทางไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ไม่ควรห่างจากสถานศึกษามากนักเพ่ือความปลอดภัยของ
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Abstract 

 
This research aimed to study and compare community learning resources of teachers in 

Thoen school network. The samples in this study were 192 teachers; the tool in this study was a 
questionnaire with statistical analysis, i.e. frequency, percentage, mean and standard deviation.  
The hypothesis testing was employed by t - test and F (F - test).  

The results were found that the opinions towards the community learning resources of 
teachers in Thoen school network were overall at the high level; when considered in each 
aspect, those high levels of opinions were ranked by mean accordingly - the implementation of 
using community learning resources, the benefits of community learning resources, the form of 
using community learning resources, and the amount of using resources in the community. The 
comparison of teacher’s opinion towards using community learning resources in Thoen school 
network (network 1 - 4) showed that the implementation of using community learning resources 
and the benefits of community learning resources were different at statistically significant level of 
.05.  The highest frequency of problems was a lack of the resources funding. The highest 
frequency of recommendations was a travel to the resources outside that would not too far from 
the school to ensure the safety of students. 
 

Keywords :  Community Learning Resources, Thoen School Network,  Lampang  Primary  
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4.5 ตารางการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี  LSD  ด้านที่  4  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
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4.6 ปัญหาในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอ
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545           
มีเจตนารมณ์ให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน โดยมีการจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยจัดให้มีศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่
หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทาง
การแพทย์ สถานสงเคราะห์  และสถาบันสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 

อีกทั้งการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ  การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการ
เรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ
การศึกษา ได้แก่  ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม   ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  
ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมให้ผู้สอน จัดบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
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เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผลผู้เรียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจัดสรร
โอกาสการเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบด้วย 
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ต้องมีความหลากหลาย โดยส่วน กลางจั ดท าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท าหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ และมาตรา 4  ได้นิยาม ความหมายของการศึกษา มีความหมายว่า "กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต"  
 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งครูสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน เช่น สวน  ไร่ นา วัด สถานีอนามัย ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 จากการส ารวจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2  ที่ผ่านมาพบว่า
การน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ยังมีปัญหาหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการให้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลายและเพียงพอ ครูขาดทักษะและความรู้ในการผลิตสื่อให้มีคุณภาพ ผู้เรียนขาด
โอกาสในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมถึงชุมชนและสถานศึกษาไม่มีการประสานงานในการจัด
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต 2  และ
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถินยังไม่มีการศึกษารายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ชัดเจนเจนและ
ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้น  ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน
ในสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  
จึงมีความสนใจและมองเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของครูที่จะน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนซึ่งครูผู้สอนยังไม่ได้น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนเท่าที่ควร  และผู้วิจัยเชื่อว่าถ้าครูได้น าแหล่งเรียนในชุมชนมาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
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เรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่าย 
อ าเภอเถิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
จะเป็นแนวทางให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง 
เขต 2 จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือปรับปรุง  พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
ชุมชนและทุกหน่วยงานที่จะน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป    

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต  2   
         2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2  ที่ปฏิบัติงานสอนในเครือข่ายสถานศึกษาท่ี
ต่างกัน 
         3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเถิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต  2   

 
1.3   ขอบเขตของการวิจัย 
         ขอบเขตเนื้อหา 
         การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
อ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต 2  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของ
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภท
ต่าง ๆ  2)  ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3)ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และ 4)  
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

         ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยครูผู้สอน ในปีการศึกษา 2556  จ านวน  420   คน      
         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอน จ านวน 192 คน  ได้จากการก าหนดขนาดตัวอย่าง
โดยการใช้ตารางของ  Krejcie  &  Morgan  (1970)  อ้างถึงใน  บุญชม  ศรีสะอาด , (2543 : 40)   



4 
 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดไว้  ดังนี้ 
               ตัวแปรต้น                      ตัวแปรตาม 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                           
 

 
      ภาพที ่ 1.1  กรอบแนวคิดการท าวิจัย 

 
1.5 สมมติฐานการวิจัย   
  ครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนอยู่ศูนย์เครือข่ายต่างกันใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการ
จัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน 
 
 

1.  เพศ 
      -  ชาย      
      -   หญิง 
2.  วุฒิการศึกษา 
      -  ปริญญาตรี      
      -   สูงกว่าปริญญาตร ี   
3.  ประสบการณ์ดา้นการสอน 
      -   น้อยกว่า  5  ปี 
      -   5 - 10  ปี 
      -  10 - 15  ปี 
      -  15 – 20  ปี  ขึ้นไป 
4.  ขนาดของสถานศึกษา 
      -   ขนาดเล็ก 
      -   ขนาดกลาง 
      -   ขนาดใหญ ่
5.  เครือข่ายทีส่ังกัด 
      -   เครือข่ายเถิน  1 
      -  เครือข่ายเถิน   2   
      -  เครือข่ายเถิน  3    
      -  เครือข่ายเถิน  4 

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการ
เรียนการสอนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
อ าเภอเถิน   4  ด้าน 
1.  ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
2.  ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

3.  ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

4.  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 
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1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย     
ท าให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทราบผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียน

การสอนของครูในสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าปาง  เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านรูปแบบการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้
ชุมชน 
          1. ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการ
สอนของครูในศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  
จ าแนกตามเครือข่ายสถานศึกษา 
 2. ท าให้ผู้บริหารทราบปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการ
จัดการเรียนการสอนของครู ในศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าปาง  เขต  2   
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  การน าแหล่ง

เรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ใน 4  ด้าน คือ  
ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน  และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ประเภทแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสารที่ให้ความรู้แก่ผู้เรียนที่
หลากหลายได้แก่  แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล  แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรมและประเพณี     
แหล่งเรียนรู้ประเภทโบราญสถานและโบราณวัตถุ  แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่  และแหล่งเรียนรู้
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  หมายถึง  ลักษณะและวิธีการที่น าแหล่งเรียนรู้มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

วิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง  ขั้นตอนการด าเนินการน าแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ประโยชน์ที่ ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน   หมายถึง  คุณค่าที่ผู้ เรียนได้รับจาก
ประสบการณ์การตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ครู  หมายถึง  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 
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โรงเรียนศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน หมายถึง โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ทั้งหมด 38 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 เครือข่าย ประกอบด้วย  

เครือข่ายเถิน 1 ประกอบด้วยโรงเรียน1) โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 2)  โรงเรียนล้อม 
แรดวิทยา 3) โรงเรียนบ้านหนองเตา 4) โรงเรียนบ้านแม่ปะ 5) โรงเรียนบ้านอุมลอง – เถิน             
6) โรงเรียนบ้านเหล่า 7) โรงเรียนเถิน – ท่าผา 8) โรงเรียนบ้านเวียง 9) โรงเรียนบ้านดอนไชย         
10)  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 11)  โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปภัมภ์)   

เครือข่ายเถิน 2  ประกอบด้วยโรงเรียน  1) โรงเรียนบ้านท่า 2 ) โรงเรียนบ้าน  
ท่าช้าง 3) โรงเรียนวังหินวิทยา 4) โรงเรียนบ้านน้ าดิบ 5) โรงเรียนบ้านป่าตาล 6) โรงเรียนบ้าน แม่วะ
เด่นชัย 7) โรงเรียนบ้านสองแคว 8) โรงเรียนแม่วะวิทยา   

เครือข่ายเถิน 3  ประกอบด้วยโรงเรียน  1) โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 2) โรงเรียนนา 
บ้านไร่วิทยา 3) โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยาสาขาบ้านแม่แก่ง 4) โรงเรียนบ้านแม่เติน  5) โรงเรียนบ้าน
สันหลวง 6) โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ 7) โรงเรียนบ้านนาโป่ง  8) โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 9)โรงเรียน 
แม่ถอดวิทยา   

เครือข่ายเถิน 4  ประกอบด้วยโรงเรียน 1) โรงเรียนบ้านสะพานหิน 2) โรงเรียน 
บ้านสะเลียมหวาน 3) โรงเรียนบ้านปางอ้า 4) โรงเรียนแม่มอกวิทยา  5) โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา  
6) บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 7) โรงเรียนแสลมวิทยา 8) โรงเรียนบ้านท่าเวียง  9) โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ และ  
10) โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 
 ขนาดของโรงเรียน  หมายถึง  ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดขนาดของโรงเรียน
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546:13)  
จ าแนกเป็น 3 ขนาด  คือ   

โรงเรียนขนาดเล็ก     หมายถึง   โรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนไม่เกิน  120  คน   
โรงเรียนขนาดกลาง   หมายถึง    โรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนไม่เกิน  121-300 คน   
โรงเรียนขนาดใหญ่    หมายถึง   โรงเรียนที่มีนักเรียนจ านวนเกิน 301  คนข้ึนไป                                           

 



 
 

 
 

บทที่  2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
          การวิจัยเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  
แนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
          2.1   ทฤษฎี  แนวคิด  ที่เกี่ยวข้อง 
       2.1.1   ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
       2.1.2   ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
       2.1.3   รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้    
       2.1.4    วิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
      2.1.5    ประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
          2.2   บริบทของสนามที่ศึกษา 
          2.3   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
      2.3.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
  
2.1. ทฤษฎี  แนวคิด  ที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
              กระทรวงศึกษาธิการ (2544 :  4)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  แหล่งเรียนรู้มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ  ที่จะช่วยให้บุคคลแต่ละคนสามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างมีอิสระ  
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสารถ หรืออาจกล่าวได้
ว่า  แหล่งเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ยอมรับความเป็นจริงแห่งตน  (Self  Actualization) 
  บุญชู  ด าริ (2548 : 27) ให้ความหมายแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง  แหล่งข้อมูลข่าวสาร  
ความรู้ และประสบการณ์ทั้ งหลายที่ ส ามรถท า ให้ ผู้ เ รี ยน เกิ ดการ เรี ยนรู้ ไ ด้ ด้ วยตน เอง                     
จากการได้คิดเอง  ปฏิบัติเองและสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 



8 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 3) ได้นิยามความหมายของแหล่งเรียนรู้
ไว้ว่า แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ แหล่งความรู้ วิทยากรและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
จากแหล่งต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2548 : 20)  ได้นิยามความหมายของแหล่งเรียนรู้ ไว้ว่า
แหล่งหรือท่ีรวมสาระความรู้ อาจเป็นสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สาระความรู้หรือบุคคลที่เอ้ือให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จากการศึกษาความหมายของแหล่งเรียนรู้ข้างต้นสรุปได้ว่า  แหล่งเรียนรู้หมายถึง  แหล่ง  
หรือที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้  ประสบการณ์ท่ีหลากหลายที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเกิด
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกว้างขวาง  

2.1.2 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 กิ่งแก้ว อารีรักษ์ (2548:118) ให้ความส าคัญของการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ไว้ดังนี้  

1. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่หลากหลาย 
2. ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งขึ้น โดยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลสะท้อนความ

คิดเห็นจากแหล่งการเรียนรู้ 
3. กระตุ้นมุ่งเน้นลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผลักดันให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิม

มากขึ้น สามารถสร้างผลผลิตในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
4. เสริมสร้างการเรียนรู้ จนเกิดทักษะการแสวงหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการสร้าง

ความตระหนักเชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติและความแตกต่างของข้อมูล 
5. แหล่งการเรียนรู้เสริมสร้างการพัฒนาการคิด เช่น การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการ

ประเมินอย่างมีวิจารญาณ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยอิสระ 
6. เปลี่ยนเจตคติของครูและผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหารายวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. พัฒนาทักษะการวิจัยและความเชื่อม่ันในตนเองในการค้นหาข้อมูล  
8. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ในด้านเนื้อหา เจตคติ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย

อาศัยแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้ 
           นเรนทร์  ค ามา อ้างถึงใน (www.punaoy.blogsport.com/2009/11/blog-post_8617.html. 
: 2548) ได้กล่าว ถึงความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ไว้ดังนี้  

1. เป็นแหล่งที่รวบรวมขององค์ความรู้อันหลากหลาย พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกัน ท าให้คนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลาน 

http://www.punaoy.blogsport.com/2009/11/blog-
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3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนานและมี
ความสนใจที่จะเรียนรู้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

4. ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการที่ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ ด้วยตนเอง 
ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5. ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึง
ปัญหาในท้องถิ่น พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่นทั้งปัจจุบันและอนาคต 
         ประเวศ วะสี (2536:1) กล่าวว่า ท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ และผู้รู้ด้านต่างๆมากมาย มากกว่า
ที่ครูสอนท่องหนังสือ ถ้าเปิดโรงเรียนสู่ท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูในท้องถิ่น จะมีครูมากมาย
หลากหลายเป็นครูที่รู้จริงท าจริง จะท าให้การเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง การเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ ที่
ส าคัญเป็นการปรับระบบที่มีคุณค่า เดิมการศึกษามองข้ามคุณค่าเหล่านี้ เมื่อผู้รู้ในท้องถิ่นเหล่านี้เป็น
ครูได้ จะเป็น การยกระดับคุณค่า ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของท้องถิ่นอย่างแรง เป็นการถักทอ 
ทางสังคม 
 พันธ์ประภา  พูนสิน อ้างถึงใน (www.punaoy.blogsport.com/2009/11/blog-
post_8617.htm : 2555 )  กล่าวไว้ว่า  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการด ารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน โดยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมและลงมือปฏิบัติจริง ทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดังนี้ 

1. ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct)  
2. ให้ผู้เรียนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุด (Participation) 
3.ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน และได้เรียนรู้จากกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ความรู้ความคิด และประสบการณ์แก่กันและกันมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ (Interaction) 
4. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ “กระบวนการ” ควบคู่ไปกับ “ผลงาน/ข้อความรู้ที่สรุปได้” (Process 

/ Product) 
5. ให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (Application) 

      2.1.2 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (2547 :  4)  ได้จัดประเภท

ของแหล่งเรียนรู้ได้หลายแบบตามความสอดคล้องกับโรงเรียนแต่ละแห่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้  
               แบบที่  1  จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้   ประกอบด้วย 

1. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนจะศึกษาหาความรู้ได้จากสิ่งที่มีอยู่
แล้วตามธรรมชาติ  เช่น  แม่น้ า  ภูเขา  ล าธาร  กรวด  หิน  ดิน  ทราย  ชายทะเล  

2. แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างเพ่ือสืบทอดศิลปวัฒนธรรม  

http://www.punaoy.blogsport.com/2009/11/blog-post_8617.htm
http://www.punaoy.blogsport.com/2009/11/blog-post_8617.htm


10 
 

ตลอดจนเทคโนโลยี  และสิ่งอ านวยความสะดวกของมนุษย์  เช่น  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุดประชาชน  สถาบันทางการศึกษา  สวนสาธารณะ  ตลาด  บ้านเรือน  ที่อยู่
อาศัย  สถานประกอบการ 
         3. บุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ  คุณธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ทั้งด้านการประกอบอาชีพและการสืบสานวัฒนธรรม  ตลอดจนนักคิด  นักประดิษฐ์และผู้ที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ 
               แบบที่  2  จัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 
                   1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  เดิมจะมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นหลัก  คือ  ครู  อาจารย์  
ห้องเรียน  ห้องสมุด  ต่อมามีการพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการต่างๆ  เช่น  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องจริยธรรม  ห้อง
ศิลปะ  เป็นต้น  ตลอดจนการใช้อาคารสถานที่บริเวณและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  เช่น  ห้องอาหาร
สนาม  ห้องน้ า  สวนดอกไม้  สวนสมุนไพร แหล่งน้ าในโรงเรียน  เป็นต้น 
                   2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ครอบคลุมทั้งด้านสถานที่และบุคคล  ซึ่งอาจอยู่ในชุมชน
ใกล้เคียงโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนพานักเรียนไปศึกษาหาความรู้เช่น  แม่น้ า  ภูเขา  ชายทะเล  
วัด  ตลาด  ห้องสมุดประชาชน  สถานีต ารวจ  สถานีอนามัย  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์   
 เกษม  ค าบุตดา (2550:  10)  ได้จ าแนกแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น  4  ประเภท  ดังนี้ 
      1. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นบุคคล  เช่น  ครู  เพื่อในห้องเรียน  เพ่ือนต่างห้องเรียน  เพื่อ
ต่างระดับ  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  คนในชุมชน  เป็นต้น 
               2. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาการ  ได้แก่  สถานที่ต่างๆ  ภายในโรงเรียนและชุมชน  
เช่น  ห้องสมุด  วัด  ตลาด  รา้นค้า  สถานีต ารวจ  สถานีอนามัย  โบราณสถาน  สวนสัตว์  เป็นต้น 
               3. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ  ได้แก่  ห้วย  หนอง  คลอง  สวนสาธารณะ  
ป่า  ต้นไม้  ใบไม้  อุทยานธรรมชาติ  รวมทั้งสัตว์ต่างๆ  เช่น  สัตว์เลี้ยง  สัตว์ป่า เป็นต้น 
               4. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีต่างๆ  เช่น  หนังสอื  ต ารา  
นิตยสาร  วารสาร  สิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์  แผ่นปลิว  ป้ายโฆษณาต่างๆ  รายการวิทยุ  รายการ
โทรทัศน์  เสียงตามสาย  เกมคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เป็นต้น 
 ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ  (2537  :  58-59)  แบ่งแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น  3  ประเภท  ได้แก่ 
               1. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้อ่ืนได้        
ซึ่งได้แก่  สมาชิกในครอบครัว  เพื่อนบ้าน  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  จากประสบการณ์ของตนเอง  
เป็นต้น  ซึ่งแหล่งบุคคลนี้จะเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทางมากกว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภท
อ่ืนๆ 
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               2. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสื่อมวลชน  เป็นแหล่งที่เป็นการให้ข้อมูล  ข่าวสาร  โดยผ่าน
ทางสื่อมวลชนประเภทต่างๆ  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  และวารสารต่างๆ  เป็น
ต้น  ซึ่งสื่อมวลชนจะสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวางแต่การสื่อสารจากแหล่งสื่อมวลชนจะเป็น
การสื่อสารแบบทางเดียว 
               3. แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสถาบัน  เป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาล  หรือ
เอกชนเพื่อท าหน้าที่ในการแสวงหาสารสนเทศแล้วน ามาวิเคราะห์  จัดเก็บ  และให้บริการ  เผยแพร่  
ได้แก่  ห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ  แหล่งข้อมูลของหน่วยงานองค์กรทางราชการ  สมาคมวิชาชีพ  
เป็นต้น 
 สุมน อมรวิวัฒน์ (2544 : 25) จ าแนกประเภทแหล่งการเรียนรู้ไว้ 4 ประเภท คือ  
 1. แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลทั่วไป ที่อยู่ในท้องถิ่นซึ่งสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับผู้เรียนได้ เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ช่างฝีมอื พ่อค้า นักธุรกิจ พนักงานบริษั 
ข้าราชการ ภิกษุสงฆ์ ศิลปิน นักกีฬา เป็นต้น  
 2. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานที่ส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน สถาบันทางศาสนา พิพิธภัณฑ์ สถานที่ราชการ ห้องสมุดตลาด ร้านค้า ห้างร้าน บริษัท 
ธนาคาร โรงมหรสพ โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ฝายทดน้ า สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
สนามบิน เป็นต้น  
 3. แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา ป่าไม้ พืช ดิน หิน แร่ ทะเล 
เกาะ แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง น้ าตก ทุ่งนา สัตว์ป่า สัตว์น้ า เป็นต้น  
 4. แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ ได้แก่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้าน การละเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่น ศิลปะพ้ืนบ้าน 
ดนตรีพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น 
 จากการศึกษาประเภทของแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดต่าง ๆ  สรุปได้ว่า  แหล่งเรียนรู้ แบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา และแหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษาประกอบด้วย 
แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ  แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น และแหล่งเรียนรู้บุคคลซึ่งสถานศึกษา
ควรใช้เป็นสื่อให้นักเรียนสนใจและเกิดการเรียนรู้ 

2.1.3 รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ชนิดา  วิสะมิตนันท์  (2541 :  44) ได้กล่าวถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น  

เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อผู้เรียนมากที่สุด   
โรงเรียนควรด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1. การเตรียมการ  
     1.1 ประชุมชี้แจงบุคลากร ท าความเข้าใจราย ละเอียดของแผนงานการจัดและใช้แหล่ง 
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เรียนรู้ 
    1.2 ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงาน  
    1.3 จัดหางบประมาณ  
    1.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการศึกษา (ใบงาน)  
    1.5 เตรียมอาหาร  พาหนะและสถานที่  
2.   การประสานงาน  

           2.1 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ก่อนน าไปใช้
บริการ 
          2.2 ประสานงานติดต่อกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้าม)ี   
         2.3 ประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สามารถ
น ามาบูรณาการได ้

3. การปฏิบัติ  
     3.1 ปฐมนิเทศผู้เรียนกับวิธีการใช้ระเบียบ มารยาทและขอ้ปฏิบัติในการใช้  

แหล่งเรียนรู้ 
       3.2 ก าหนดให้ผู้เรียนบันทึก สรุปรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
       3.3 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 42) ไดก้ลา่วถึง แนวปฏิบัติในการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ว่า
การด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้การปฏิบัติการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์
ในการจัดการเรียนรู้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อผู้เรียนมากที่สุด โรงเรียนควรด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้  

1. การปฏิบัติการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   
     1.1 ประชาสัมพันธ์  
     1.2 จัดหาทรัพยากร สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี

        1.3 จัดเก็บให้เป็นระเบียบ  
     1.4 ผลิตคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้  
     1.5 จัดบริการ  
     1.6 จัดกิจกรรมแนะน าการใช้และรณรงคก์ารใช้แหล่งเรียนรู้ 
2.  การปฏิบัติใช้แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่น  
     2.1 การเตรียมการโดยการด าเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 ประชุม ชี้แจงบุคลากรท าความเข้าใจในรายละเอียดของแผนการจัดและใช้ 
แหล่งเรียนรู้ 
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2.1.2 ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินงาน  
2.1.3 จัดหางบประมาณ  
2.1.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน ( ใบงาน)  
2.1.5 เตรียมอาหาร พาหนะ และสถานที ่ 

              2.2  การประสานงาน โดยการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงาน องคก์ร หรือ  
ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ก่อนไปใช้บริการและประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ  เพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการได้  

2.3  การปฏิบัติเริ่มด าเนินการจากปฐมนิเทศผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้   ระเบียบ  
 มารยาท และข้อควรปฏิบัติในการใช้แหล่งเรียนรู้   ก าหนดให้ผู้เรียนบันทึก   สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติการใช้แหล่งเรียนรู้และด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการที่ก าหนด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546 : 5)  ได้ก าหนดแนวทางในการ 
ด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้โดยโรงเรียนอาจมีแนวทางการสร้าง พัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ ดังนี้  

1. จัดตั้งคณะผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้  ซึ่งอาจประกอบด้วย บุคลากร ดังต่อไปนี้  
     1.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
     1.2 หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  
     1.3 หัวหน้างานห้องสมุด  
     1.4 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการสร้าง

และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามความพร้อมที่ได้ด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน ก าหนดแหล่งเรียนรู้และจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้  

2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ด าเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามสารสนเทศที่มี
อยู่ ให้มีประสิทธิภาพจัดระบบการใช้ส าหรับผู้เรียน  และผู้สนใจ  

3. ใช้แหล่งเรียนรู้ผู้เรียนและผู้สนใจได้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า มีการ
รวบรวมข้อมูล การใช้เพ่ือเป็นขอ้มูลก าหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป  

จากข้อความที่ได้กลา่วมาแล้วขา้งตน้  สามารถสรุปการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ได้ 2 วิธี คือ
การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการใช้ แหล่ง
เรียนรู้ ดังนี้  

1. การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีแนวทางด าเนินการดังนี้  
     1.1 ประชาสัมพันธ์  
     1.2 จัดหาทรัพยากร สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลย ี 
     1.3 จัดเก็บให้เป็นระเบียบ  
     1.4 จัดท าคูม่ือการใช้แหล่งเรียนรู้  
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     1.5 จัดกิจกรรมแนะน าการใช้และรณรงคก์ารใช้แหล่งเรียนรู้ 
2. การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  มีแนวทางด าเนินการดังนี้  
     2.1 การเตรียมการ โดยการด าเนินการ ดังนี้  
         2.1.1 ประชุม ชี้แจงบุคลากรท าความเข้าใจในรายละเอียดของแผนการจัดและใช้

แหล่งเรียนรู้ 
        2.1.2 ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินงาน 
        2.1.3 จัดหางบประมาณ   
        2.1.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน (ใบงาน)  
        2.1.5 เตรียมอาหาร พาหนะ และสถานที่  
2.2 การประสานงาน โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร หรือ ผู้รับผิดชอบ

แหล่งเรียนรู้ก่อนไปใช้บริการและประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือจัด กิจกรรมการเรียน
การสอนที่สามารถบูรณาการได้ 

2.3 การใช้แหล่งเรียนรู้เริ่มด าเนินการจากปฐมนิเทศผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้    ระเบียบ 
มารยาท และข้อควรปฏิบัติในการใช้แหล่งเรียนรู้ก าหนดให้ผู้เรียนบันทึก สรุปรายงานผลการปฏิบัติ   
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

3. การตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ การตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ เป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง   สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็น
การตรวจสอบ ติดตามว่าสถานศึกษาได้มีการด าเนินงานครบตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ตามท่ีได้ วางแผนไว้หรือไม่ซึ่งได้มีนักวิชาการได้กลา่วถึง กระบวนการตรวจสอบ 
ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ไว้  ดังนี้  

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์ (2542 : 39-41) กล่าวถึง การตรวจสอบ (Check-C) ว่าท าให้ทราบถึง
สภาพการณ์ของงานที่เป็นอยู่เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผนไว้โดยมีกระบวนการ ดังนี้  ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล พิจารณากระบวนการท างานเป็นตอน ๆ เพ่ือแสดง
จ านวนแล ะคุณภาพของผลงานที่ได้รับในแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้ การรายงาน
และเสนอผลการประเมินรวม  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546 : 5) ได้กล่าวถึงการตรวจสอบ ติดตาม
การใช้แหล่งเรียนรู้โดยโรงเรียนก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในระหว่างการ
ด าเนินการมีแนวทางด าเนินการดังนี้  

1. ก าหนดวิ ธีการ เครื่องมือประเมินผล  
2. ผู้เกี่ยวข้องประเมินผล การสร้าง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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  3. วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการสร้าง พัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ 
จากการศึกษาความหมายดังกล่าวข้างต้นของการตรวจสอบกล่าวได้ว่า   การตรวจสอบ  

หมายถึง การติดตามการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้  
โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล พิจารณากระบวนการท างานเป็นขั้นตอน
เพ่ือรายงานและเสนอผลการประเมินในภาพรวม ซึ่งมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้  
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ และเครื่องมือในการตรวจ สอบ ติดตามการใช้ 

แหล่งเรียนรู้  
3. วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบ  ติดตามการใช้แหล่งการเรียนรู้ 
4. การประเมินผลการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้    
การประเมินผลการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยทีส่ถานศึกษาควรท า   

การประเมินผล เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการน าแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้ สามารถน าผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการ
บริหาร แหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งมีนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
กลา่วถึงการประเมินผลการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้ดังต่อไปนี้   

ชนิดา  วิสะมิตนันท์  (2541 : 44) ไดก้ลา่วถึงวิธีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  
ของโรงเรียน เพ่ือทราบความส าเร็จของการด าเนินงานในรอบปี หรือประเมินผลเป็นระยะตลอดปี
การศึกษา ได ้ 3  ลักษณะดังนี้   

1. การประเมินก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้  
2. การประเมินระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้  
3. การประเมินหลังการใช้แหล่งเรียนรู้  
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 :  42) กล่าวถึง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการบริหารการใช้

แหล่งเรียนรู้ว่าจะตอ้งมีการตรวจสอบ หรอืประเมินควบคู่กันไปมีวัตถุประสงค์   พิจารณา รายงานผล
การใช้แหล่งเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มวิชาต่าง ๆ เพ่ือรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ สถิติ
การใช้ทรัพยากร สารสนเทศที่ใช้บริการ รวมทั้งอุปสรรคปัญหาให้โรงเรียนพิจารณาเพ่ือสรุปผล
รายงานพร้อมดว้ยข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือประกอบการวางแผนและโครงการ ในปีต่อไป และ
เพ่ือให้ทราบความส าเร็จในการด าเนินงานหรือประเมินผลเป็นระยะ ๆ โดยวิเคราะห์ผลส าเร็จหรือไม่ 
ยังมีปัญหาข้อบกพร่องอย่างไร การประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้อาจท าได้  3 ลักษณะ คือ การ
ประเมินก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ การประเมินระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ และการประเมินหลังการใช้
แหล่งเรียนรู้ ในการด าเนินงานในโรงเรียนมีขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ ก าหนดกรอบการประเมินผล 
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การสรุปผล และจัดท ารายงาน ส าหรับวิธีการและหลักการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้นั้นต้องอาศัย
ข้อมูลที่รวบรวมไว้และใช้วิธีการที่หลากหลาย และตอ้งมีหลักการและ แนวทางในการประเมิน คือ  

4.1 การประเมินผลรวมกันให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
4.2 การประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
4.3 คุณค่าของการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้นั้นอยู่ที่การน าผลการประเมินไปใช้พัฒนา

และปรับปรุงให้ดีขึ้นและเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่แล้วมา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2546 : 6) ได้กล่าวถึงการประเมินผล การน า

แหล่งเรียนรู้ไปใช้ดังนี้  
 1. โรงเรียนก าหนดให้มีการประเมิน ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการด าเนินการเพ่ือให้เกิด

การพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ตามแผนหลักและแนวด าเนินการของโรงเรียนในฝัน  ที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ ตามบริบทของโรงเรียนเอง  

2. โรงเรียนได้ก าหนดวิธีการ และเครื่องมือประเมินผลการด าเนินการ การสร้าง การพัฒนา 
และใช้แหล่งเรียนรู้  วิเคราะหผ์ลการประเมินและสรุปผลการประเมิน  

3. การสรุปรายงานการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ควรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มด าเนินการ  
ระหว่างด าเนินการ   และเสร็จสิ้นการด าเนินการเพ่ือสรุปเป็นรายงานน าเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัด
ทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทราบตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการใช้แหล่งเรียนรู้ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นเปน็การส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดตอ่ไป 

จากที่กล่าวมาแล้วขา้งต้นสามารถสรุปได้ว่าการประเมินผลการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้นั้น 
ผู้บริหาร ครูและผูเ้กี่ยวข้องควรมีการประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างคุม้ค่าต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาในการประเมิน เช่น 
ก่อนใช้ ระหว่างการใช้ และหลังจากการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้เมื่อก าหนดเวลาแล้วลงมือ
ด าเนินการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์พิจารณารายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้รวมทัง้ ปัญหา อุปสรรค
ให้โรงเรียนพิจารณา เพ่ือสรุปผลรายงานพร้อมดว้ยข้อเสนอแนะ  ปรับปรุงแก้ไข ซึ่มีแนวทาง
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ และเครื่องมือในการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
3. สรุปผลการใช้แหล่งการเรียนรู้  
4. จัดท ารายงานผลการใช้แหล่งการเรียนรู้ 

2.1.3 รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ 

ปรีชา  นิพนธ์พิทยา  (2535 : 256-257)  ได้กล่าวถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนไว้ว่า
สามารถใช้ได้  2  วิธี  คือ 
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1. การน าชุมชนมาสู่โรงเรียน 
     1.1 เชิญบุคคล  ผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรบรรยายในโรงเรียน  ตามความสามารถพิเศษ

เช่น  แพทย์  ทนายความ  นักเกษตร 
     1.2 น าเอาเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ของชุมชน  เช่น  ประกาศ  หนังสือพิมพ์  โฆษณางาน

ต่าง ๆ  มาเผยแพร่ในโรงเรียน 
        1.3 การร่วมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน  เช่น  เชิญผู้ปกครองมาร่วมงานจัดนิทรรศการ  
แจกประกาศนียบัตร  ดนตรี  สังสรรค์ 
      1.4 การจัดตั้งสมาคมครู –  ผู้ปกครอง 
 2. การน าโรงเรียนสู่ชุมชน 
      2.1 จัดศูนย์สนใจอาชีพขึ้นในโรงเรียนเพ่ือบริการแก่ชุมชน 
      2.2 ครูออกไปเยี่ยมชุมชน  ศึกษาส ารวจชุมชน  แล้วหาแนวทางน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
การเรียนการสอน 
      2.3 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาชุมชนทุกวิถีหาทางตามความสามารถ  เข้าร่วม
กิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น 
      2.4 จัดทัศนศึกษา  เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม  การท าไร่  ท านา  ท าสวน             
การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  ในท้องถิ่น  เป็นต้น 

ลัดดา  ศุขปรีดี  (2534 : 81)  ได้กล่าวถึงวิธีการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการศึกษาว่า  

1. การน าเอาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาสู่ห้องเรียน  เช่น  การน าวัสดุ  อุปกรณ์บางอย่างในชุมชน
ใช้ให้เกิดมาประกอบการสอนในบทเรียน  เป็นต้นว่า  การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้นักเรียนฟัง 

2. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ในชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2543 : 101)  การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน /ท้องถิ่น  

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ  โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมี
ความสุข  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง  บ้านและชุมชนจึงเป็นการศึกษาตลอดชีวิตและที่ส าคัญ
การศึกษาตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ทุกแห่งการเรียนรู้รวมทั้งประชาชน
ในท้องถิ่น 

วรลักษณ์  รัตติกาลชลากร  (2535 : 20)  การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอนนั้นท าได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าจะเลือกใช้ยุทธวิธีแบบใดจึงเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
กระบวนการเรียนการสอนและเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่ผู้เรียนมากท่ีสุด 

ชนิดา  วิสะมิตนันท์  (2541 : 41)  ได้กล่าวถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมการศึกษามีข้ันตอนดังนี้ 
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1.การวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  (PLAN)  การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนและครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น  ร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนหรือมอบหมายให้คณะกรรมการ
ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นด าเนินการ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
โรงเรียนและจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ในชุมชน / ท้องถิ่น การจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ การ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น สามารถท าได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ และ
ประเภทแหล่งเรียนรู้ จ าแนกได้ดังนี้ 

     1.1 จ าแนกตามประเภทของแหล่งเรียนรู้ 

     1.2 จ าแนกตามสาระการเรียนรู้ / กลุ่มวิชา 

     การจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้  การจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรุ้ในท้องถิ่นนั้นควร
ด าเนินการควบคู่กับการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ตามแนวทางดังนี้ 

     1. ศึกษาหลักสูตร  และความต้องการของครูและนักเรียน 

     2. ก าหนดยุทธศาตร์และเป้าหมาย 
     3.  วางแผนร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
     4.  ก าหนดโครงการ / งาน  กิจกรรมการจัดแหล่งการเรียนรู้ 
     5.  จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

2. การปฏิบัติการใช้แหล่งเรียนรู้  (DO) การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อผู้เรียนมากที่สุด  โรงเรียนควร
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

     2.1 การเตรียมการ 
           2.1.1 ประชุมชี้แจงบุคลากร  ท าความเข้าใจรายละเอียดของแผนงานการจัดและใช้

แหล่งเรียนรู้ 
           2.1.2 ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงาน 
           2.1.3 จัดหางบประมาณ 
           2.1.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการศึกษา  (ใบงาน)  
           2.1.5 เตรียมอาหาร  พาหนะ  และสถานที่ 

    2.2 การประสานงาน 

           2.2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  องค์กร  หรือผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ก่อน
ไปใช้บริการ 
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           2.2.2 ประสานงานติดต่อกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  (ถ้ามี) 

           2.2.3 ประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สามารถน ามาบูรณาการได ้

  2.3 การปฏิบัติ 
          2.3.1 ปฐมนิเทศผู้เรียนกับวิธีการใช้  ระเบียบ  มารยาท  และข้อปฏิบัติในการใช้

แหล่งเรียนรู้ 
         2.3.2 ก าหนดให้ผู้เรียนบันทึก  สรุปรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
         2.3.3 ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ 
  2.4 การประเมินผลและสรุป 
         2.4.1 ให้ผู้เรียนรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 

                   2.4.2 ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

3. การประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ (CHECK) วิธีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน  เพ่ือทราบความส าเร็จของการด าเนินงานในรอบปี  หรือประเมินผลเป็นระยะตลอดปี
การศึกษา อาจท าได้ 3 ลักษณะดังนี้ 

      3.1 การประเมินก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ 

      3.2 ประเมินระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ 

      3.3 ประเมินหลังการใช้แหล่งเรียนรู้ 

  4. การปฏิบัติเป็นมาตรฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียน (ACT) แหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้าจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ  
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรดังนี้ 

      4.1 ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของแหล่งเรียนรู้  และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ตนเอง 
     4.2 รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้ศึกษาค้นคว้าตามความถนัดและความสนใจ 
              4.3 ผู้เรียนมีลักษณะเป็นคนช่างสังเกต รู้จักวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าพูด 
              4.4 มีทักษะและข้ันตอนในการเรียนรู้ กระตือรือร้น รักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
    4.5 มีโอกาสท างานในสิ่งที่ตนสนใจ มีความถนัด เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 
    4.6 ปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ รู้จักการวางแผน วิธีการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
พัฒนางาน และการสรุปรายงาน 
   4.7  สามารถท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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  4.8 น าความรู้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน และเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต 
วิธีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาประกอบการจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธีสามารถ

สรุปได้ว่าการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา  เวลา  สถานที่  ประเภทของแหล่งเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนมากท่ีสุด 

2.1.4 วิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือจัดการเรียนการสอน  แหล่งเรียนมีวิธีเตรียมการ 

และการวางแผนในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ดังต่อไปนี้ 
 การไปศึกษานอกสถานที ่

นิติธร ปิลวาสน์ อ้างถึงใน (http://taamkru.com/th. : 2527) กล่าวไว้ว่า  ทัศนศึกษาหรือ
การศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ครูจัดให้กับเด็กเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการ
สังเกต การส ารวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการ
ทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย ควรเป็นกิจกรรมที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการได้
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ การได้สังเกต 
ส ารวจ ทดลอง ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีความส าคัญ 
ดังนี้ การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ท าให้เด็กเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง และเป็นการเรียนที่มีความ หมายและมีคุณค่าต่อเด็ก ซึ่งหากสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กอนุบาลจากการพาเด็กออกไปนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการที่มุ่ง เน้นด้านวิชาการ หรือเพ่ือ
นันทนาการ จะพบว่าเด็กมีความสนใจ กระตือรือร้นและอยากเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถจดจ าสิ่งที่
พบเห็นได้ดี เพราะการพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติการเรียนรู้ และสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ดังที่ นิติธร ปิลวาสน์ อ้างถึง
ใน (http://taamkru.com/th. : 2527) กล่าวว่า Jean-Jacques Rousseau, Jean Piaget และ 
John Dewey ต่างมีแนว คิดที่สอดคล้องกันว่า เด็กจะเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ส ารวจ 
ค้นคว้า และพบความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ท่ีเขาได้ปฏิบัติโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  

ดังนั้น การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยจึงต้องค านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้
ของเด็กเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 
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พ.ศ. 2545) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ระบุว่า “แนวทางการจัดการศึกษา ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องยึดหลักความสอดคล้อง ความสนใจ ความถนัด
และความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และให้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้ ผสมผสานความรู้อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และต่อการเรียนรู้ รอบรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ จากการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ”  

ทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมย่อยอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดอยู่ในกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ที่ครูจัดให้กับเด็ก โดยพาเด็กไปรับประสบการณ์ตรงจากการได้สังเกตด้วยประสาท
สัมผัสทั้งห้า (Five Senses) มีกิจกรรมที่เด็กได้ส ารวจ บันทึกและสะท้อนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในประเด็นหรือหัวเรื่องการเรียนรู้ที่ครูไม่สามารถน าสิ่งเหล่านั้นมาให้
เด็กเรียนภายในห้องเรียนได้ เช่น การเรียนรู้กระบวนการผลิตรองเท้า การผลิตน้ า การท างานของ
โรงงานผลิตเครื่องดื่มต่างๆ การท างานของที่ท าการไปรษณีย์ การศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติ 
การศึกษาการด ารงชีวิตของสัตว์ ซึ่งการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ทั้งการบรรยาย การเล่าเรื่อง การให้เด็กดู
ภาพ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ไม่สามารถท าให้เด็กเข้าใจและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายได้  

ดังนั้นการพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่จึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด การไปทัศนศึกษาเป็น
กิจกรรมที่เด็กได้ไปพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับการเรียนรู้ในสถานที่ทางธรรมชาติ เช่น ชายทะเล 
สวนสาธารณะ และยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักในความส าคัญของความเป็นชาติ เอกลักษณ์ของชาติ การเข้าใจหน้าที่ของตนในการพัฒนา
ชาติ เช่น การพาเด็กไปศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณสถานต่างๆ เป็นต้น 

ชัยยงค์  พรหมวงค์  (2536 : 26) ได้ให้ข้อคดิในการไปศึกษานอกสถานที่ว่าการไปศึกษานอก
สถานที่มีอยู่หลายแบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งความยากง่ายในการวางแผนเตรียมการ
ย่อมแตกต่างกัน เช่น การเดินทางไปยังสถานที่ใกล้ ๆ ไปยังสถานที่ก าลังก่อสร้าง การส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลหรือการเดินทางไปยังสถานที่ไกล ๆ  เพ่ือ
ชมโบราณสถานที่ส าคัญ ๆ  ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

พันธ์ประภา  พูนสิน  อ้างถึงใน (http://punaoy.blogspot.com/2009/11/blog-post_4726.html : 2552 )  
กล่าวว่าการเรียนรู้แบบการศึกษานอกสถานที่ เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สอนพาผู้เรียนออกไปศึกษา

http://punaoy.blogspot.com/2009/11/blog-post_4726.html


22 
 

นอกสถานที่ เพื่อแสวงหาค าตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง โดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ 
การพาผู้เรียนไปนอกสถานที่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน
สังคม ให้รู้จักรับผิดชอบต่อชุมชน ต่อตนเอง ส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เร้าความสนใจให้แก่
ผู้เรียน การศึกษานอกสถานที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามาก เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนควรค านึงถึงเป็น
อันดับแรก ๆ เพราะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรง สามารถเกิดเจตคติที่พึงประสงค์ ปลูกฝังเยาวชน
ให้รู้จักหวงแหน ภาคภูมิใจ รักและห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้ยากหาก
ผู้เรียนเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษานอกสถานที่มีวิธีการปฏิบัติและข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นวางโครงการ 
           1.1 ก าหนดสถานที่พาผู้เรียนไปศึกษา ต้องเป็นสถานที่ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับประเด็นที่จะเรียนรู้ 

           1.2 ผู้สอนต้องส ารวจสถานที่ ที่จะไปเสียก่อน ซึ่งบางครั้งแหล่งที่ก าหนดอาจมี
ปัญหาและไม่พร้อมที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษาได้ 

2. ขั้นตั้งจุดประสงค์ของโครงการ 

จุดมุ่งหมายของการไปศึกษานอกสถานที่ ต้องก่อให้เกิดคุณค่าทางวิชาการ ในการก าหนด
จุดมุ่ งหมาย ผู้สอนต้องค านึงถึงความส าคัญและความจ าเป็น ต้องการไปศึกษาเรื่องอะไร 
สภาพแวดล้อมเหมาะสมหรือไม่ และเก่ียวข้องกับเนื้อหาสาระที่เรียนจริงหรือไม่ พร้อมทั้งก าหนดสิ่งที่
จะศึกษาหาความรู้ให้ชัดเจน 

3. ขั้นเตรียมการ 
       3.1 ผู้สอนเสนอโครงการเป็นขั้นตอน ตามระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปทัศนศึกษา 

และขออนุญาตผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
       3.2 ผู้สอนแจ้งเจ้าของสถานที่ ขอความร่วมมือและเชิญวิทยากร เพ่ือให้ความรู้แก่

ผู้เรียน 
      3.3 ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันร่างกฎระเบียบการไปศึกษานอกสถานที่ 
      3.4 ผู้สอนจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเตรียมตัว แจ้งก าหนดการแต่งกาย ความประพฤติ 

ความปลอดภัยในการเดินทางและการปฏิบัติตนเป็นนักทัศนศึกษาที่ดี 
      3.5 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม ทุกกลุ่มต้องมีประธานกลุ่มและ

เลขานุการกลุ่ม 
     3.6 ให้แต่ละกลุ่มรับคู่มือศึกษาและบทปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือร่วมกันวางแผนศึกษา หา

ความรู้จากวิทยากร 
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4.  ขั้นเดินทางชมสถานที่ 
     4.1 ออกเดินทางตามก าหนดนัดหมาย เน้นการตรงต่อเวลา เมื่อถึง แหล่งที่ศึกษาควรพา

ผู้เรียนไปรู้จักเจ้าของสถานที่เสียก่อน 
    4.2 ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากการบรรยายของวิทยากร พร้อมทั้งการซักถาม สังเกต จด

บันทึก ถ่ายภาพ หรือท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ได้รับความรู้และประสบการณ์มากที่สุด 
5.  ขั้นประเมินผล 
     ระยะที่ 1 อภิปรายผล 
           1) หลังกลับจากศึกษานอกสถานที่แล้วให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่มย่อยจากเรื่องที่

ก าหนดไว้ ในบทปฏิบัติกิจกรรมน าเสนอผลการอภิปรายในกลุ่มใหญ่ 
           2) ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการศึกษานอกสถานที่ 
           3) ประเมินผลจากการอภิปราย และแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม 
           4) จัดนิทรรศการภาพถ่ายการปฏิบัติกิจกรรมจากการทัศนศึกษา 
ระยะที่ 2  ประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
           1) ผู้สอนสรุปผลจากการศึกษานอกสถานที่ 
           2) ผู้สอนเสนอปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
กาญจนา  เกียรติประวัติ  (2534 : 97)  ได้เสนอแนะวิธีการที่จะไปศึกษานอก 

สถานที่ออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้ 
 1. การไปศึกษานอกสถานที่ท่ีอยู่ใกล้ห้องเรียนแต่ยังอยู่ในบริเวณโรงเรียน 
 2. การศึกษานอกสถานที่ชนิดที่อยู่ใกล้โรงเรียน  เช่น  ในชุมชนที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียน 
 3. การศึกษานอกสถานที่ที่อยู่ใกล้ต้องใช้ยานพาหนะและใช้เวลาทั้งวัน 
 สรุปได้ว่าการศึกษานอกสถานที่  จะท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  จากเรื่องราวที่ที่
ก าลังศึกษาอยู่  เป็นการบรรยากาศในการเรียน  กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต 
 การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
 ในชุมชนต่าง ๆ ย่อมมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  ความช านาญ  และมี
ประสบการณ์  สามารถถ่ายทอดมีประสบการณ์ต่าง ๆ  แก่ผู้เรียนได้  ซึ่งชม  ภูมิภาค  (2534 : 268)  
ได้ให้ค าแนะในการปฏิบัติการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน  ดังนี้ 
 1. การติดต่อกับวิทยากรเป็นการส่วนตัวด้วยวาจา  ตลอดจนร่วมวางแผนรายละเอียดของ
การเยี่ยมสถานศึกษาต่อวิทยากรหรือการพานักเรียนไปพบวิทยากรควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
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 การศึกษาและส ารวจชุมชน  

พิไลวรรณ  แสงข า อ้างอิงใน (http://www.crnfe.ac.th/pilaiwan/lesson03.html ; 
2548) กล่าวว่า การวิเคราะห์ชุมชนคือการศึกษาเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้ความรู้ที่มี
อยู่ในท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีองค์ความรู้ที่แตกต่างและหลากหลายกัน ถึงแม้ว่าองค์
ความรู้และกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของแต่ละชุมชนจะแตกต่างกัน แต่มีลักษณะบางอย่างที่
ร่วมกันอยู่ ความรู้ของชุมชนนั้นได้คิดและสร้างขึ้นมาโดยคนในชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา
เฉพาะของชุมชนนั้น ๆ  

ดังนั้นการจะวิเคราะห์ชุมชนได้ ต้องรวบรวมเรื่องราวและองค์ความรู้ที่หลากหลายของชุมชน
มาเป็นพ้ืนฐานและเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ ผู้ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนต้องเป็นผู้จัดการกับ
ความรู้ที่อยู่ในชุมชนให้สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนได้อย่างคุ้ มค่า ความรู้ที่
หลากหลายในชุมชนที่ท่านส ารวจ ท่านก็จะต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและคัดเลือกข้อมูล (องค์
ความรู้) ที่ จัดการได้ ให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการกับคนในชุมชน 

วิมลศรี  อุปรมัย (2542 : 160 - 170)  ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาชุมชนและการส ารวจ
ชุมชนว่าเป็นการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการส ารวจรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทั้ง
สภาพและลักษณะต่าง ๆ  ของชุมชนโดยละเอียด เพ่ือที่จะได้ทราบปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน โดยที่ครูผู้สอนคาดหวังว่าจะสามารถน าเอาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการศึกษา  ในการศึกษาชุมชนนั้นผู้สอนอาจเน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่งหรือครอบคลุมโดยทั่วไปก็
ได้  ซึ่งศึกษาได้ดังนี้ 

1. สภาพพ้ืนที่ทั่วไปในชุมชน  เช่น  ประวัติความเป็นมา  สภาพทางภูมิศาสตร์  แผนที่  เป็นต้น 
2. สภาพประชากร  การศึกษาและสุขภาพ  จ านวนการย้ายถิ่นฐาน  การจัดสภาพที่อยู่อาศัย 
3. สภาพเศรษฐกิจ  เช่น  ลักษณะที่อยู่อาศัย  อาชีพ  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  การถือครอง

ที่ดิน 
4. สภาพทางวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ประเพณี   ปัญหาสังคม 
5. สภาพทางการเมือง  ผู้น า  คณะกรรมการ  ความเชื่อของผู้น าต่อชาวบ้าน  ความเชื่อถือ

ของชาวบ้านที่มีต่อผู้น า 
การศึกษาและส ารวจชุมชน จะท าให้ผู้เรียนได้ทราบถึงข้อมูล สภาพและลักษณะต่าง ๆ ของ

ชุมชน ซึ่งสามารถน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
อย่างสูงสุด 

 
 

http://www.crnfe.ac.th/pilaiwan/lesson03.html
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2.1.5 ประโยชน์ที่รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

รวิพร  มูณีวรรณ  (2548 : 7 - 8)  กล่าวถึงประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ดังนี้ 

1. แหล่งเรียนรู้จะช่วยจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชีวิตนักเรียนที่มีอยู่ในชุมชน  
สามารถน าเอากิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชนมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบทเรียนได้ 

2. ช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับการขาดอุปกรณ์การสอนได้ด ี

3. นักเรียนสนใจที่จะเรียน  ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 

4. เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

6. เพ่ิมพูนทักษะ  ประสบการตรงให้แก่ผู้เรียน 

นิพนธ์  ศุขปรีดี  (2531 : 68)  กล่าวถึงประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้นอกสถานไว้ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างการจัดการเรียนการสอนกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

และชีวิตประจ าวัน  นักเรียนสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันมาช่วยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดียิ่งข้ึน 

2. ครูและนักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในชุมชน  และสามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากชุมชนที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  มาช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

3. ช่วยแก้ปัญหาในการขาดแคลนแหล่งความรู้  และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  มีความสนใจที่จะเรียน   
5. ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน 
6. ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักเรียนและครู  สามารถน าเอาความรู้จากชุมชนเข้าสู่ห้องเรียน

เพ่ือที่จะอภิปราย  ทดสอบ  และทบทวนได้เป็นอย่างดี 
7. ช่วยให้หลักสูตรมีความหมายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า น่ า น   เ ข ต   2   อ้ า ง ถึ ง ใ น

(www.nan2.go.th/UserFiles/File/Keyword : 2557) ได้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ไว้ว่า

เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ส ารวจ สืบค้น รวบรวม

ข้อมูล วิเคราะห์ น าเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

เป็นแหล่งเรียนรู้ จะท าให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและ

ได้ประสบการณ์ตรงกับการเรียนรู้กับผู้คนที่แตกต่างกันหลายช่วงวัย  มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด

ประสบการณ์หลากหลายมิติ ร่วมดูแลและร่วมเรียนรู้ จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายจริงต่อผู้เรียน

http://www.nan2.go.th/UserFiles/File/Keyword


26 
 

และเป็นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ จริยวัตรและวิถีปฏิบัติที่พึงให้กับผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการ

เปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศร่วมกันเรียนรู้ถ่ายโอน ส่งทอดประสบการณ์จากชนชั้นที่ต่างวัยกัน 

นอกจากนั้น ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะความสามารถพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียน การวางแผน แบ่งปันหน้าที่กันท างาน สังเกต ส ารวจค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ ประเมินผล แก้ปัญหา ปรับปรุง น าเสนอ แลกเปลี่ยน สรุปความรู้ ทักษะทางสังคม การ

เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและทักษะชีวิต 

ดังนั้น จึงสรุปประโยชน์ที่รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้รับทักษะและประสบการณ์ตรงจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง

และหลักสูตรสถานสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาด

อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการการสอน  และแก้ปัญหาผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายบรรยากาศใน

ห้องเรียนได้  

2.2 บริบทของสนามศึกษา 
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน  หมายถงึ  โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 ทั้งหมด  38  โรงเรียน  แบ่งออกเป็น  4  เครือข่าย
สถานศึกษา  ได้แก่   

เครือข่าย  เถิน  1  ประกอบด้วย   
1. โรงเรียนปางกุ่มวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่   4   บ้านบ้านปางกุ่ม  ต าบลแม่ปะ   อ า เภอเถิน   

จังหวัดล าปาง  เปิดสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  จนถึง
มัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งหมด  109  คน  มีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  15  คน  โดยมีนาย
ฉลอง  กันธะวงศ์ ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. โรงเรียนล้อมแรดวิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี  231  หมู่ที่ 4  ถนนล้อมแรด-ป่าตาล ต าบลล้อมแรด 
อ าเภอ เถิน จังหวัดล าปาง  เปิดสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  
จนถึงมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งหมด  231  คน  มีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  15  คน  โดยมี
นายบรรจง   สลีวงศ์   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

3. โรงเรียนบ้านหนองเตา    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  8  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  จนถึงประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งหมด  61  คน  มีข้าราชการ
ครูปฏิบัติหน้าที่  6  คน  โดยมีนายประชัน จักรบุญมา  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
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4. โรงเรียนบ้านแม่ปะ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะหลวง  ต าบลแม่ปะ อ าเภอเถิน  จังหวัด
ล าปาง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  
3  คน  ครูอัตราจ้างโดยเงินนอกงบประมาณจ านวน  1 คนและพนักงานช่างไม้  จ านวน  1  คน 

5. โรงเรียนบ้านอุมลอง ตั้งอยู่หมู่ที่  13  บ้านบ้านดอนทราย  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน
จังหวัดล าปาง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจ านวน  100  
คน  มีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  7 คน โดยมีนายกิตติศักดิ์  วรรณารักษ ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

6. โรงเรียนบ้านเหล่า  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  เปิดสอน 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน 8 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  95  คน  
ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  5 คน  โดยมีนายณรงค์  ติ๊บประสอน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

7. โรงเรียนเถิน – ท่าผา   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านแม่ปะ  ต าบลแม่ปะ  อ าเภอเถิน  จังหวัด
ล าปาง  เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    มีจ านวน 8 ห้องเรียน  มีนักเรียน
ทั้งหมด  62  คน  ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  4  คน  โดยมีนายสากล  วงศ์หล้า   
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

8. โรงเรียนบ้านเวียง   ตั้งอยู่หมู่  2  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  เปิดสอน 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6    มีจ านวน  8 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  122  
คน  ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  8 คน  โดยมีนายสงวน โอรัตนประยูรกิจ    ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

9. โรงเรียนบ้านดอนไชย   โรงเรียนบ้านดอนไชย   ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านดอนไชย  ต าบลล้อม
แรด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6    มีจ านวน  
8 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  132  คน ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  8  คน โดยมีนายเฉลิม กันธะ
วงศ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

10. โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ต าบลแม่ปะ   อ าเภอเถิน   จังหวัดล าปาง   
เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีจ านวน  8 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  
57  คน ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  2  คน  โดยมีนายสมศักดิ์  สลีวงศ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

11. โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปภัมภ์)   ตั้งอยู่เลขท่ี  91  ต าบลล้อมแรด  อ าเภอเถิน                
จังหวัดล าปางเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีจ านวน  21 ห้องเรียน  มี
นักเรียนทั้งหมด  566  คน ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  29  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน ครูช่วย
ราชการ  1  คน  ครูอัตราจ้าง  3  คน  ช่างไม้  1 คน โดยมีนายสุพล   ภัทรวาทิน  ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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เครือข่ายเถิน  2  ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนบ้านท่า  ตั้งอยู่เลขที่  296  หมู่  4   ต าบลเถินบุรี  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง  

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2464  เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มี

จ านวน  8  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  50  คน ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  4  คน  เจ้าหน้าที่

ธุรการ  1  คน ช่างไม้  1 คน โดยมีนายชาญวิทย์  โพธิ์รัง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. โรงเรียนบ้านท่าช้าง  ตั้งอยู่เลขท่ี  175 หมู่ที่ 2  หมู่บ้านท่าช้าง  ต าบลแม่วะ   อ าเภอเถิน  

จังหวัดล าปาง  เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีจ านวน  8  ห้องเรียน  มี

นักเรียนทั้งหมด  69  คน ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  6  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน ช่างไม้  1 คน 

โดยมีนายธนัท   สายต่างใจ   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

3. โรงเรียนวังหินวิทยา    ตั้งอยู่หมู่ที่   14   บ้านวังหิน  ต าบลเถินบุรี   อ าเภอเถิน   จังหวัด

ล าปาง  เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   มีจ านวน  9  ห้องเรียน  มีนักเรียน

ทั้งหมด 70 คน ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ 10 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ช่างไม้ 1 คน โดยมีนาย

สวัสดิ์ จันดารักษ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. โรงเรียนบ้านน้ าดิบ ตั้งอยู่เลขที่  77  หมู่ ที่  7  บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ต.แม่วะ อ.เถิน  

จ.ล าปาง  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 8 ห้องเรียน  มีนักเรียน

ทั้งหมด  90  คน ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่  5  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน ช่างไม้  1 คน โดยมี

นางเสงี่ยม  จิตประสิทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 

5. โรงเรียนบ้านป่าตาล  ตั้งอยู่หมู่ที่   2  บ้านบ้านป่าตาล  ต าบลเถินบุรี  อ าเภอเถิน  

จังหวัดล าปาง  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีครูทั้งหมด   5   คน ครู

อัตราจ้าง  4  คน  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  104  คน  มีนายพลวุฒิ  อภิไชย์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

6. โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ต าบลแม่วะ  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง    

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   

มีครูทั้งหมด 6  คน  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  74  คน  โดยมีนายบุญมี ธนทรัพย์ทวี  ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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7. โรงเรียนบ้านสองแคว  ตั้งอยู่หมู่ที่  9   ต าบลเถินบุรี  อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง เปิดสอน

ในระดับชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูจ านวน  5  คน  นักเรียนจ านวน   33  คน  

โดยมีนางโยทณัฐ   ค านึง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

8. โรงเรียนแม่วะวิทยา   ตั้งอยู่เลขท่ี  240  หมู่ที่  1 บ้านแม่วะลุ่ม  ต าบลแม่วะ  อ าเภอเถิน   

จังหวัดล าปาง  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน 25 

ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการบ้านแม่วะลุ่ม หมู่ 1 และบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 6  มีครูจ านวน  8  คน  มี

นักเรียน  85  คน  โดยมีนายสมนึก   ตุ้ยหล้า  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

เครือข่ายเถิน  3  ประกอบด้วย   
1. โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลนาโป่ง  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง ตั้งขึ้นเมื่อ 

วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2467  ชื่อ “โรงเรียนประชาบาลต าบลห้วยแก้ว  1” เป็น เปิดสอน 3 ระดับ 

คือ ระดับ ปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   มีครูผู้สอน  14  คน   

นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 181 คน   โดยมีนายสมคิด   นาคกุล  ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ต าบลแม่ถอด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง เปิด

สอน 3 ระดับ คือ ระดับ ปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   มีครูผู้สอน  

16  คน   นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด   131 คน   โดยมี นายสุวิทย์  คุณชัยมัง   ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

3. โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยาสาขาบ้านแม่แก่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต าบลแม่ถอด  อ าเภอเถิน  

จังหวัดเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูจ านวน  3  คน  นักเรียน

จ านวน   33  คน   

4. โรงเรียนบ้านแม่เติน  ตั้งอยู่หมู่ที่  3 ต าบลแม่ถอด   อ าเภอเถิน   จังหวัดล าปางเปิดสอน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีครูท าการสอน 5 คน ครู

อัตราจ้าง 2  คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน   โดยมีนายนายกรพล การินทร์   ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่เติน 

5. โรงเรียนบ้านสันหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ต าบลนาโป่ง  อ าเภอเถิน  จังหวัด เปิดสอนระดับ

อนุบาล –  ประถมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียนทั้งหมด  40  คน  ครูจ านวน  4  คน   
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6. โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ  ตั้งอยู่หมู่ที่  8   ต าบลแม่ถอด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปางเปิด 

สอนระดับอนุบาล –  ประถมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียนทั้งหมด  24  คน  ครูจ านวน  3  คน   

7. โรงเรียนบ้านนาโป่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาโป่ง  ต าบลนาโป่ง   อ าเภอเถิน  

จังหวัดเปิดสอนระดับอนุบาล –  ประถมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียนทั้งหมด  35  คน  ครูจ านวน  5  คน  

โดยมีนางสาวเยาวรัตน์  กมลอัศวโรจน์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

8. โรงเรียนบ้านนาเบี้ย    ตั้งอยู่เลขที่  161  ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง   เปิด

สอนระดับอนุบาล –  ประถมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียนทั้งหมด  48  คน  ครูจ านวน  5  คน  โดยมีนาย

สมเกียรติ  ชัยขุนพล  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

9. โรงเรียนแม่ถอดวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่   67   หมู่ 10   ต าบลแม่ถอด  อ าเภอเถิน   จังหวัด

ล าปาง  เปิดสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  20 คน นักเรียน จ านวน  256  คน 

โดยมีนายชาญชัย   คุณาพันธ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   

เครือข่ายเถิน  4  ประกอบด้วย   
1. โรงเรียนสะพานหิน  ตั้งอยู่เลขที่  11 หมู่ที่  4  ต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง    

เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียนจ านวน  131  คน  ครู

จ านวน  8  คน  โดยมีนายสนั่น   เทิ้มแพงพันธุ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

2. โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน  ตั้งอยู่หมู่ที่   3   บ้านสะเลียมหวาน   ต าบลเวียงมอก   

อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง เปิดสอน  2  ระดับ คือ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่   6   มี 

นักเรียนจ านวน 142 คน  ครูจ านวน  8  คน โดยมีนายนิกร  พิจอมบุตร  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

3. โรงเรียนบ้านปางอ้า ตั้งอยู่หมู่ที่   4   บ้านบ้านปางอ้า   ต าบลเวียงมอก   อ าเภอเถิน    

จังหวัดล าปาง  เปิดสอนในระดับอนุบาล  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจ านวน  126  คน    

ครูจ านวน  10  คน  โดยมีนายพายัพ จอมค า  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. โรงเรียนแม่มอกวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านแม่มอกใต้  ต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน จังหวัด

ล าปาง เปิดสอนระดับอนุบาล -  มัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียน  125   คน  ครู  13  คน  พนักงาน 

ช่างไม้  1 โดยมีนายสมเกียรติ  นันตาดี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
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5. โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 199  ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ล าปาง เปิดสอนระดับ
อนุบาล -  มัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนจ านวนทั้งหมด  228 คน  ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ 14 
คน ครูอัตราจ้าง 2 คน และลูกจ้างท าความสะอาดจ านวน 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 คน   
โดยมีนายจ าลอง อ าพันธ์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  

6. โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้  ตั้งอยู่ หมู่ที่  3  บ้านกุม่เนิ้งใต้  ต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน  จังหวัด

ล าปาง เปิดสอนในระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจ านวน  95  คน    ครูจ านวน  

4  คน โดยมีนายสมใจ  ค าดี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

7. โรงเรียนแสลมวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่  10 ต าบลเวียงมอก อ าเภอเถิน  จังหวัด

ล าปาง เปิดสอน 3  ระดับ คือ  ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น  มี

นักเรียน  215  คน  ครู  15  คน  โดยมีนางอุทัยวรรณ   ตาวงศ ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

8. โรงเรียนบ้านท่าเวียง (อภิวงศานุเคราะห์) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต าบลเวียงมอก  อ าเภอเถิน  

จังหวัด ล าปาง เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  142  คน  ครู  

10  คน  โดยมีนายไพโรจน์ ตาวงศ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

9. โรงเรียนบ้านท่าเกวียน  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ต าบลวียงมอก  อ าเภอเถิน  จังหวัด  เปิดสอนใน

ระดับชั้นอนุบาล  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน 119  คน มีข้าราชการครู  9  คน พนักงาน

ราชการ 1 คน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ช่างไม้  1  คน  โดยมี  นายพินิจ  วงษ์ปัน  ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

        2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วรจักร  ใจแกล้ว (2554 :  บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  เรื่อง  การศึกษาสภาพการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าอยู่
ในระดับมากและปานกลาง  โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ  การวางแผนการบริหารแหล่ง
เรียนรู้  การด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้  การตรวจสอบ  ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้  และการ
ประเมินผลการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้  2)  การเปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   จ าแนกตามสถานภาพ  โดยรวม
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แตกต่างกันไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ยกเว้นการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ยกเว้นการตรวจสอบ  ติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 สิริยุพา  ศกุนตะเสถียร  (2545:  บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  เรื่อง  การบริหารการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบว่า  การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดนครปฐม  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าหมวดวิชา  
มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีการบริหารการใช้แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 การบริหารการใช้แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลกับโรงเรียนที่ตั้งนอกเขตเทศบาลแตกต่างกันอย่ างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม  
ทุกโรงต้องการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง  4  ประเภท  ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ที่เป็น
บุคคล  สมาคม  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่  สถาบัน หน่วยงาน และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยี  
กิจกรรม  วัฒนธรรม  และประเพณี  ส่วนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่มีผู้บริหารทุกคนต้องการใช้คือ  
ห้องสมุดโรงเรียน  และล าดับรองลงมาคือสวนสมุนไพร  

 นงค์ศรี  ราชมณี  (2553 :  บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  เรื่อง  การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านจาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  

3  ผลการศึกษาพบว่า  1)  สภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนบ้านจาน  ก่อนการพัฒนาด้านกายภาพมีแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ  สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  บริเวณบางแห่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้  
โดยเฉพาะบริเวณที่สามารถด าเนินการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
บริเวณท่ีลุ่มหน้าโรงเรียน  ที่สามรถใช้เป็นที่ท านาในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  บริเวณบ่อซีเมนต์จัดเป็น
ที่เลี้ยงปลา  และบริเวณรอบ ๆ  อาคารเรียนที่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า  โดยให้ครูและนักเรียนเข้ามา
จัดด าเนินการโครงการต่างๆ จึงเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน  แต่บริเวณดังกล่าวยังไม่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าทางทรัพยากรทางธรรมชาติ    นักเรียนไม่สามารถ
เข้าไปเสาะแสวงหาความรู้ให้เกิดประโยชน์  บริเวณอาคารเรียนไม่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นท าให้ขาด
บรรยากาศต่อการอยากเรียนรู้  โรงเรียนจึงต้องใช้บริเวณให้เกิดประโยชน์  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ  โรงเรียนมีห้องอุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และ
วิทยาสาสตร์มีเพียงพอ ท าให้นักเรียนไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้ดีเท่าที่ควร  หลังจากได้ด าเนินการ
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พัฒนา  โดยจัดเป็นจุดความรู้ให้นักเรียนและครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้  2)  วิธีการในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านจาน  ผู้ วิจัยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ  
การศึกษาดูงาน การแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งเงินทุนภายนอก  การสร้างทีมงานโดยให้มี
กิจกรรมย่อย คือการให้ความรู้  การมอบหมายงาน  การนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาปรับปรุง  ผลการ
พัฒนาทั้ง  2  วงรอบ  พบว่าผู้ร่วมวิจัยมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
และสร้างทีมงาน จัดท าจุดความรู้ทั้ง  4  จุด  การเรียนรู้ได้แต่ยังไม่สมบูรณ์  โดยมีประเด็นที่ต้อง
พัฒนาได้แก่ จุดชื่นชมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จะต้องก าจัดหอยเชอร์รี่ก่อนปักด า  และจุดปรับ
ภูมิทัศน์ก าจัดขยะต้องด าเนินการให้ต่อเนื่องและสร้างความตระหนักให้เกิดกับนักเรียนเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการพัฒนาจนประสบผลส าเร็จ  3)  
ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กลยุทธ์การศึกษาดูงาน  
การแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งเงินทุนภายนอก และสร้างทีมงานได้ส่งผลให้วิจัย  และผู้ร่วมวิจัย  
มีความเข้าใจ สามารถด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
ท างานเป็นทีม ท าให้ผู้ร่วมวิจัย  นักเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ร่วมกัน
พัฒนาขึ้น จนก่อให้เกิดคุณลักษณะการเป็นบุคคลแหล่งการเรียนรู้  และเป็นที่ชื่นชมจากผู้มาเยี่ยม 

 กัลยากร  น้อยพญา  (2552 :  บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  เรื่อง  การบริหารการใช้
แหล่งเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน  การจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (  เพ็คกี้ ฮิทค็อก)  
อ าเภอแม่สรวย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย  เขต  2  ผลการศึกษาพบว่า  การบริหารงาน
การใช้แหล่งเรียนรู้  ตามความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในภาพรวมมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ส่วนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผน  (Plan) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
รองลงมาได้แก่การตรวจสอบ  (Check)  และด้านการปฏิบัติการแก้ไข  (Action)  ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ
ด้านการลงมือปฏิบัติ  (Do)   ปัญหาอุปสรรคในการบริหารใช้แหล่งเรียนรู้พบว่า  โรงเรียนไม่มีการ
วางแผนก าหนดนโยบายและเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  ครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจไม่ชัดเจน
และไม่ตรงกัน  งบประมาณไม่เพียงพอ  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  การก าหนด
หน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน  การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  การติดตามประเมินผลไม่ต่อเนื่อง  ทั้งขาด
การสร้างขวัญก าลังใจครูผู้สอน  มีการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น  นโยบายไม่ชัดเจน  ขาด
การก าหนดเป้าหมายในการใช้แหล่งเรียนรู้  ครูผู้สอนท างานไม่ต่อเนื่อง  งบประมาณในส่วน
ค่าตอบแทนใช้สอยแก่วิทยากร บุคคลภายนอกไม่เพียงพอ  แนวทางการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ได้
ให้ข้อเสนอแนะว่า  ก าหนดแผนการปฏิบัติการ / โครงการให้ชัดเจน  วางแผนการจัดสรรงบประมาณ  
ประชาสัมพันธ์การใช้แหล่งเรียนรู้  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีการตรวจสอบและประเมินผล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  จัดท าแผนปฏิบัติการ / โครงการ  โดยยึดนโยบายและบริบทของ
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โรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับชุมชนและแหล่งเรียนรู้  ติดตามและประเมินผล  รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการ  และเครื่องมือประเมินผล วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้   
สรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ มีการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนเสร็จสิ้นการด าเนินการ  
ประชาสัมพันธ์การใช้แหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง   

กัญญา  ประเสริฐไทย  (2555: บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  เรื่อง  การบริหารแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาการศึกษาเวียงเชียงแสน มี
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  4  ประเภท  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด 
และอุทยานการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมี  3  ประเภท ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ  
แหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้น และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้มีการน าแหล่ง
เรียนรู้นอกโรงเรียนทั้ง 3 ประเภท มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  จัดท าแผนการ
เรียนรู้โดยบูรณาการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน  ปัญหาในการบริหารแหล่ง
เรียนรู้พบว่า งบประมาณในการด าเนินการจัดท าแผนประจ าปีของโรงเรียน  ด้านการปฏิบัติตามแผน
น าแหล่งเรียนรู้มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยปรากฏในแผนการสอนอย่างเหมาะสม ด้าน
การตรวจสอบและประเมิน ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามในรูปของคณะกรรมการด้าน
การปรับปรุงแก้ไขควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่
พบหลังจากท่ีได้รับการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

 สมพร   พีระวงศ์  (2551 :  บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  เรื่อง  การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐานในต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ผล
การศึกษาพบว่า การจัดแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาของสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานในต าบลโป่งงาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าได้พัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้บุคลากรไป
ทัศนศึกษาดูงาน  ใช้งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดท าแนวทางขอรับงบประมาณ
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ได้จัดหาเครื่องมือ สื่อเทคโนโลยีทันสมัย ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้ใช้งานได้และวาง
แผนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะผู้ตอบ
แบบสอบถามครึ่งหนึ่งเห็นว่าบุคลากรมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอกับภาระงาน แต่มีส่วนน้อยเห็นว่าควร
จัดหางบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและให้องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาสนับสนุน
งบประมาณ 

 รวิพร  มูณีวรรณ  (2548 : บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  เรื่อง  การใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนประกอบการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต  1 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการ
เรียนรู้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2) ผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 1 ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) 
ผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ที่ปฏิบัติงานสอน ในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานสอน
ในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบ การจัดการเรียนรู้สูงกว่าครูที่
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ปัญหา
และอุปสรรค ในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรู้ ของครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ได้แก่ การขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการใช้แหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ของ ภาครัฐและเอกชน 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ในบทเรียนมีมากเกินไปจึงไม่มีเวลาที่จะไปใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
สถานศึกษาขาดความพร้อมในด้านข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ บุคลากร และงบประมาณมีจ ากัด 
จ านวนผู้เรียนมีมากเกินไป ขาดพาหนะส าหรับ การเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ชุมชนขาดความพร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์ แก่สถานศึกษาหรือผู้เรียน ทั้งด้านก าลังทรัพย์ และ
การให้บริการ แหล่งเรียนรู้มีจ ากัดไม่หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

 บ ารุง  ม่วงไหมทอง  (2549 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง การน าแหล่งเรียนรู้
ชุมชนมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตอ าเภอบ้านแหลม  จังหวัด
เพชรบุรี  ผลการศึกษาพบว่า  1)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง  ร้อยละ  58.90 อายุ 45 ปีขึ้นไป  
ร้อยละ  69.86 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ  89.04  ประสบการณ์ในสายปฏิบัติการสอน  21 
ปีขึ้นไปร้อยละ 58.90 ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 80.82  ภูมิล าเนา
อ าเภอบ้านแหลม ร้อยละ  61.64 รายไดต้่อเดือนน้อยกว่า  20,000 บาท  ร้อยละ  56.16  ได้รับการ
อบรม / ประชุม  สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรน้อยกว่า 4  ครั้ง ร้อยละ  78.08  เคยได้รับการ
อบรม /  ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ชุมชนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา  ร้อยละ  65.75  ต้องการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการน า
แหล่งเรียนรู้ชุมชนมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 93.15 และอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง ร้อยละ 39.73  การน าแหล่งเรียนรู้ชุมชน
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับการน าไปใช้ปานกลาง  เมื่อพิจารณาราย
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ด้านพบว่า ใช้แหล่งเรียนรู้ป่าชานเลนมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมามีการน ามาใช้ปานกลางในโครงการ
ศึกษาวิจัยแหลมผักเบี้ย และวัดเขาตะเครา  เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ส่วนแหลมหลวงเป็นอันดับสุดท้าย  
และพบว่าในทุก ๆ แหล่งเรียนรู้  ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ  ได้น าแหล่งเรียนรู้ชุมชนไปใช้
ในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือการจัดกิจกรรม  เป็นอันดับหนึ่ง  จ านวน  10  แหล่ง
เรียนรู้  ยกเว้นแหล่งเรียนรู้คอกหอยแครงน ามาใช้ในการปรับการเรียนการสอน  หรือจัดกิจกรรม
เสริมเป็นอันดับสอง  3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการท่ีมี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารต่างกันมีการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน
ประสบการณ์ในสายปฏิบัติการสอนต่างกัน  ภูมิล าเนาต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกัน  จ านวนครั้งที่
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่างกัน  และขนาดโรงเรียนต่างกันมีการน าแหล่งเรียนรู้
ชุมชนมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 

สนอง  สีพาฤทธิ์ (2548 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ  เรื่อง  การศึกษาน าแหล่ง
เรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1  ผลการศึกษาพบว่า  1)  การน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  1  โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ  ด้านแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น  
ด้านแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น  ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล  และด้านแหล่งเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ  2) การเปรียบเทียบการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  1  ระหว่างโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมมีการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มี
การน าแหล่งเรียนรู้มาใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05  ทุกด้านเช่นเดียวกัน   3)  ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าแหล่งเรียนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เรียงตามความถี่  3  
ล าดับ  จากมากไปหาน้อย  ได้แก่  1) ด้านแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นเห็นว่าแหล่งเรียนรู้บาง
ประเภทโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเช่น  ห้องปฏิบัติการต่ าง ๆ  ดังนั้นควรจัดสรร
งบประมาณให้ทั่วถึง  2)  ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล  เห็นว่าครูผู้สอนยังไม่สร้างความ
ตระหนักให้เด็กเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาของชุมชน  และวิทยากรพิเศษในชุมชนมีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของสถานศึกษา  ดังนั้น  ครูต้องสร้างจิตส านึกของเด็กให้เห็นความส าคัญของภูมิปัญญา
ในชุมชน  และควรจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งประเภทบุคคล และสถานที่ เป็นภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งสามารถใช้บริการได้ทุกโรงเรียน และ  3) ด้านแหล่งเรียนรู้ตาม
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ธรรมชาติ เห็นว่าแหล่งเรียนรู้บางแห่งอยู่ไกลจากโรงเรียน ครูควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการน าแหล่ง
เรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากกว่านี้  ดังนั้นควรจัดท าเป็น CD สารคดีเพ่ือประโยชน์
แก่การเรียนรู้ของเด็ก  และประหยัดค่าเดินทาง  โรงเรียนและครูควรเน้นการน าแหล่งเรียนรู้มาบูรณา
การประกอบหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด  เพราะจะท าให้เด็กเรียนรู้และ
สัมผัสกับธรรมชาติ 

2.3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 Indriyanto  (1993 :  3418-A)  อ้างถึงในวรจักร  ใจแกล้ว  (2554 : 35 )ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาอิทธิพลของแหล่งเรียนรู้ในบ้านกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย  ผลการวิจัยพบว่าในระหว่างตัวแปรบ้านและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน  ผู้ปกครองและชุมชนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เพราะ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น  เมื่อ
เทียบกับแหล่งชุมชนใดก็ตามท่ีได้รับความร่วมมือจากบ้านและชุมชนน้อย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็มี
แนวโน้มต่ าลง 

 Mullins  (1999 : 2431-A)  อ้างถึงในสิริยุพา  ศกุนตะเสฐียร  (2545 : 61) ได้ท าการศึกษา
ผลกระทบทีมีต่อครูและนักเรียนจากการไปศึกษานอกสถานที่โดยใช้พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติท าให้ครู
และนักเรียนมีชีวิตใหม่  และเกิดแรงจูงใจ   ส าหรับอุปสรรคของการจัดการศึกษานอกสถานที่คือ  
ครูผู้สอนจะปิดกั้นตนเองเพราะกลัวการพานักเรียนไปนอกสถานที่  และเขาเชื่อว่างานวิจัยนี้เป็น
แบบอย่างของการจัดการศึกษานอกสถานที่โดยใช้พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติต่อไป 

 Gilbertson  (1991 : 4018-A)  อ้างถึงในกัญญา  ประเสริฐไทย  (2555 : 50 ) ได้ท าการ
วิจัยศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนที่มีต่อความรู้และทัศนคติของนักเรียนในด้าน
สิ่งแวดล้อม  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของนักเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม  ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมที่เรียนในห้องเรียนและกลุ่มทดลองที่มีการใช้เวลา  1  ใน  4  ของเวลาเรียนทั้งหมดออกไป
ศึกษานอกห้องเรียน  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับ  6  ในรัฐมินิโซต้า  หลังการทดลอง
ผู้วิจัยได้จัดท าการทดสอบวัดความรู้ในด้านหลักการทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมกับนักเรียน  
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจมากกว่ากลุ่มควบคุม  นักเรียนมีความเข้าใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมมากกว่าหลักการทางนิเวศวิทยา 
 Gardella  (1995 : 3362A – 3363A)  อ้างถึงใน  กัลยากร  น้อยพญา  (2552 :  46)  ได้
ท าการวิจัยเรื่องนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ  ในชุมชนมากน้อยเพียงใด  
โดยศึกษาจากนักเรียนหญิงจ านวน  4,505  คนซึ่งอยู่ในเกรด  6 , 9  และ  12  ของเมืองดีทรอยด์  
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ใช้วิธีการส ารวจใช้แบบสอบถามประกอบด้วย  67  ข้อ  ที่ถามเกี่ยวกับการบริหารของรัฐ  การขนส่ง
การพานิช  การอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่นักเรียนเคยไปมาแล้ว  ไม่ว่าจะไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ผลการวิจัยพบว่า  1) ครูไม่คาดคะเนได้ว่านักเรียนจะมีประสบการณ์ตรงมาแล้ว 2)โรงเรียนบางแห่ง
ยังไม่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างพอเพียง  3)โรงเรียนยังไม่ค่อยจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน  
4) วัดและสโมสรต่างๆ ให้ประสบการณ์ตรงกับนักเรียนน้อยมาก 5) ส่วนใหญ่นักเรียนรับ
ประสบการณ์ตรงจากบ้าน  6) ประเภทที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงคือกิจกรรมนันทนาการและ
วัฒนธรรมที่ได้จากกิจกรรมของรัฐมีส่วนน้อย  7) สถานะภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  ไม่มีผลต่อ
ประสบการณ์ตรงของนักเรียน 
 จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศพบว่าการจัดการศึกษาโดยการน านักเรียนไปศึกษานอก
สถานที่นักเรียนมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจได้มากกว่าเรียนในห้องเรียนโดยทั่วไป 
 



 
 

บทที ่ 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
         การวิจัยเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต  2  ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 
         3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         3.2   เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 
         3.3   การรวบรวมข้อมูล   
         3.4    การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยครูผู้สอนในปีการศึกษา 2556 จ านวน 420  คน    
  

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ครูผู้สอน  จ านวน  192  คน  ได้จากการก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยการใช้ตารางของ  Krejcie & Morgan (1970) อ้างถึงใน  บุญชม ศรีสะอาด, (2543:40) 
และสุ่มแบบหลายขั้นตอน  ดังนี้ 
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ภาพที ่ 3.1  แสดงการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 
 3.2.1  เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าปาง เขต  2   มี  3  ตอน  ดังนี้   
 ตอนที่  1   เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ  (Check  list)  จ านวน  5  ข้อ 

กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  ครูผูส้อน  

จ านวน  192  คน 

เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  

จ านวน  38  โรงเรียน 

เครือข่ายเถิน 1  

จ านวน 11 โรงเรียน 

เครือข่ายเถิน 2  

จ านวน 8 โรงเรียน 

เครือข่ายเถิน 3  

จ านวน 9 โรงเรียน 

เครือข่ายเถิน 4  

จ านวน 10 โรงเรียน 

จ านวน 8 โรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 6 โรงเรียน 

โรงเรียนละ  8  คน 

รวม  56  คน 

โรงเรียนละ  8  คน 

รวม  40  คน 

โรงเรียนละ  8  คน 

รวม  48  คน 

โรงเรียนละ  8  คน 

รวม  48  คน 

สุ่มแบบง่าย 

รวม  56  คน 

สุ่มแบบง่าย 

รวม  40  คน 

สุ่มแบบง่าย 

รวม  48  คน 

สุ่มแบบง่าย 

รวม  48  คน 
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 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  จ านวน  20  ข้อ  โดยมีระดับการให้คะแนน  ดังนี้ 

ระดับ  5   หมายถึง   มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด   
ระดับ  4  หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติมาก   
ระดับ  3  หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติปานกลาง   
ระดับ  2  หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติน้อย   
ระดับ  1  หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด   

 ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปิด  (Open  Ended)  เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น  
ปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 

3.2.2  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ด าเนินตามข้ันตอนดังนี้   
          1) ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อจัดการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 
   2) สร้างแบบสอบถามฉบับร่างที่จัดท าข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง  การใช้ภาษาและความถูกต้องทั่วไป 
          3) น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ  
จ านวน  5  ท่าน  คือ 

     1.  นายพินิจ   วงษ์ปัน         ต าแหน่ง  ผูอ้ าวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน 
     2.  นายจ าลอง   อ าพันธ์         ต าแหน่ง  ผูอ้ าวยการโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 
     3.  นายทวี   ศรีธิ           ต าแหน่ง  ผู้อ าวยการโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 
    4.  นายนิกร   พิจอมบุตร     ต าแหน่ง  ผู้อ าวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 
    5.  นายพายัพ   จอมค า         ต าแหน่ง  ผู้อ าวยการโรงเรียนบ้านปางอ้า 
       4) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

แล้วน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย(IOC)โดยพิจารณา
ข้อที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5  ขึ้นไป  ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง  0.8 - 1 

       5) น าแบบสอบถามที่จัดท าสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try out)  กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเครือข่ายอ าเภอแม่ทะ  จ านวน  30  คน  
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            6) น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว  มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ของ Cronbach  
ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ  0.98  และรายด้าน คือ ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เท่ากับ  
.96  ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เท่ากับ 1.00  ด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน  เท่ากับ  .98  และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เท่ากับ  .98  ตามล าดับ 
  7) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือเตรียมส่งไปยังประชากร / กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย 
 
3.3 การรวบรวมข้อมูล   
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1) .ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น  ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ล าปางเขต  2  เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 2) ผู้วิจัยน าหนังสือที่ได้รับอนุญาตจากส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต  2  
ไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนศูนย์เครือข่ายอ าเภอเถิน  ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าปาง  เขต  2  เพ่ือส่งมอบแบบสอบถามและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนต่อไป 
 3) ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองโดย มีการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ โดยได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ได้จ านวน 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละร้อย 

4) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้คะแนนตามน้ าหนักแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูลลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

5). น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปผลและอภิปรายผล                                                                                      

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
มีข้ันตอนการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

3.4.1  วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นตัวแปรเป็นลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Checklist)  โดยการหาค่าร้อยละ  (Percentage)  แต่ละรายการและน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย 

3.4.2  การวิจัยเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอ
เถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดับ  ท าการวิเคราะห์โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  หาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ  รายด้าน  และโดยรวม  เพ่ือ
ต้องการทราบระดับการใช้  น าผลที่ได้แปลความหมายค่าเฉลี่ย  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543:100)  
ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00 มีการใช้อยู่ในระดับมากที่สุด     
 ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50 มีการใช้อยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 มีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50 มีการใช้อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50 มีการใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

           3.4.3  วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1  เพ่ือศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ล าปาง  เขต  2  วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่  2  เพ่ือเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ล าปาง  เขต  2  ที่ปฏิบัติงานสอนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ต่างกัน  และวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่  3  เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  โดยน า
ข้อมูลมาจัดล าดับความถี่ของค าตอบ 

 
 



 
 

 

 

บทที่  4 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

           จากการวิจัยเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
          1. เพ่ือศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2   
          2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  ที่ปฏิบัติงานสอนในเครือข่ายสถานศึกษาที่
ต่างกัน 
          3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  
         สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
          4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเถิน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ด้านรูปแบบการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ด้านวิธกีารด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
         4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
         สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
              f แทน ค่าความถ่ี 

   x̄  แทน ค่าเฉลี่ย 
  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  % แทน ร้อยละ 
  n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  แสดงไว้ในตาราง  4.1 
 
ตาราง 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  (n=192)  จ าแนกตาม  เพศ  วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์สอน ขนาดสถานศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษาที่สังกัด ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมีดังนี้ 

รายละเอียด จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 80 41.70 
  หญิง 112 58.30 

รวม 192 100.00 
วุฒิการศึกษา   

 ปริญญาตรี 156 81.20 
 สูงกว่าปริญญาตรี 36 18.80 

รวม 192 100.00 
ประสบการณ์ด้านการสอน   
 น้อยกว่า  5  ปี 35 18.20 
 6 – 10  ปี 20 10.40 
 11 – 15  ปี 49 25.50 
 15  ปีขึ้นไป 88 45.80 

รวม 192 100.00 
ขนาดสถานศึกษา   
         ขนาดเล็ก 86 44.80 
         ขนาดกลาง 90 46.90 
         ขนาดใหญ ่ 16 8.30 

รวม 192 100.00 

 
 
 
 



46 
 

 
 
ตารางที่  4.1  (ต่อ) 

 
จากตาราง  4.1  พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  192  คน  คิดเป็นร้อยละร้อย  ของ 

กลุ่มตัวอย่างงานวิจัย  โดยเป็นเพศชาย  80  คน  (ร้อยละ  41.7)  เพศหญิง  112  คน  (ร้อยละ  
58.30)  มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  156  คน  (ร้อยละ  81.20)  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  36  คน  
(ร้อยละ18.80)  มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า  5  ปี  35  คน  (ร้อยละ  18.20)  มีประสบการณ์
สอน 6-9  ปี  20  คน  (ร้อยละ 10.40)  มีประสบการณ์สอน  10-15  ปี  49  คน  (ร้อยละ 25.50)  
และมีประสบการณ์สอนมากกว่า  15  ปีขึ้นไป  88  คน (ร้อยละ 45.80) โรงเรียนขนาดเล็ก  86 คน 
(ร้อยละ 44.80)  โรงเรียนขนาดกลาง  90  คน  (ร้อยละ  46.90)  และโรงเรียนขนาดใหญ่   16  คน  
(ร้อยละ8.30)  จ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  จ านวน 56 คน (ร้อยละ  29.20)  เถิน  
2  จ านวน  40  คน  (ร้อยละ  20.80)  เถิน  3  และเถิน  4  เครือข่ายละ 48 คน  คิดเป็นร้อยละ  
25  ของเครือข่ายสถานศึกษา 
           
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จ านวน  (คน) ร้อยละ 
เครือข่ายสถานศึกษาท่ีสังกัด   
          เครือข่ายเถิน  1 56 29.20 
         เครือข่ายเถิน  2 40 20.80 
         เครือข่ายเถิน  3 48 25 
         เครือข่ายเถิน  4 48 25 

รวม 192 100.00 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเถิน  ทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ด้านรูปแบบ
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
ตาราง  4.2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน   
 

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู 

ระดับความคิดเห็น  (192  คน) 

x̄ S.D. แปลผล ล าดับ 

1.  ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.73 .71 มาก 4 
2.  ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.80 .71 มาก 3 
3.  ด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 4.01 .76 มาก 1 
4.  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.98 .72 มาก 2 

โดยรวม 3.88 .72 มาก  
 
          จากตาราง  4.2  และจากสมมติฐานข้อที่  1  พบว่า  การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูใน
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  โดยรวมเท่ากับ  3.88  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน  อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01) รองลงมาด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน อยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.98) ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อยู่ในระดับมาก  ( x̄ = 3.80)  และ

ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (x̄ = 3.73)  
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4.3  ผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย  สถานศึกษาอ าเภอ
เถิน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2  ที่ปฏิบัติงานสอนในเครือข่าย
สถานศึกษาที่ต่างกัน  ดังแสดงในตาราง  4.3 – 4.5 
 
ตาราง  4.3  แสดงการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
อ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  จ าแนกตามเครือข่าย
สถานศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน Sum  
of  

Square
s 

df Mean  
Square

s 

F Sig 

1.ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.144 3 1.048 2.093 .103 
2.ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.592 3 1.197 2.362 .073 

3.ด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 
7.357 3 2.452 4.461 .005 

4.ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

6.714 3 2.238 4.515 .004 

    
         จากตาราง  4.3  และจากสมมติฐานข้อที่  2  ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเถิน  พบว่าด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแตกต่างกันตามเครือข่ายสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P = .005  
และ .004  ตามล าดับ)  ดังนั้นผู้วิจัยจึงทดสอบภายหลัง  (Post  Hoc)  เพ่ือหาคู่ที่แตกต่าง  โดยวิธี  
LSD  ดังแสดงตารางที่  4.4  ตารางการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี  LSD 
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ตารางที่ 4.4  ตารางการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี  LSD  ด้านที่  3  ด้านวิธีการด าเนินการใช้

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

เครือข่าย เถิน  1 เถิน  2 เถิน  3 เถิน  4 
เถิน  1  P=.000** P=.057 P=.033** 
เถิน  2 P=.000  P=.086 P=.134 
เถิน  3 P=.057 P=.086  P=.819 
เถิน  4 P=.033 P=.134 P=.819  

 
        จากตารางที่ 4.4 เมื่อเปรียบเทียบภายหลัง  (Post  Hoc)  โดยวิธี  LSD  พบว่ามีความแตกต่าง
กันอยู่  2  คู่  ได้แก่  คู่เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2  และคู่  
เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  4 
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ตารางที่  4.5  ตารางการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี  LSD  ด้านที่  4  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

เครือข่าย เถิน  1 เถิน  2 เถิน  3 เถิน  4 
เถิน  1  P=.001** P=.267 P=.027** 
เถิน  2 P=.001  P=.018** P=.177 
เถิน  3 P=.267 P=.018  P=.285 
เถิน  4 P=.027 P=.177 P=.285  

 
         จากตารางที่  4.5  เมื่อเปรียบเทียบภายหลัง  (Post  Hoc)  โดยวิธี  LSD  พบว่าคู่ที่มีความ
แตกต่างมีอยู่  3  คู่  ได้แก่  คู่ที่  1  คู่เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2   
คู่ที่  2  ได้แก่ คู่เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  4   และคู่ที่  3  ได้แก่  
คู่เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2  กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

4.4  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

อ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2   

 

ตารางที่  4.6  ปัญหาในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2      

                                                     

ปัญหาในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู                                    ความถี ่   

1.  ขาดงบประมาณสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้     52 

2.  โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ของภาครัฐและเอกชน   31 

3.  ขาดพาหนะส าหรับการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา   22 

4.  ชุมชนขาดวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน     18 

5.  ชุมชนขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ไม่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  15 

 

         จากตารางที่  4.6  พบว่าปัญหาในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย

สถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2   คือ  ขาด

งบประมาณสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เป็นปัญหามากที่สุด  รองลงมาคือโรงเรียนอยู่ห่างไกลจาก

แหล่งเรียนรู้ของภาครัฐและเอกชน  นอกจากนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ ตามล าดับ  คือ  ขาด

พาหนะส าหรับการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ชุมชนขาดวิทยากรที่มีความสามารถ

เฉพาะด้านและชุมชนขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ไม่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 
 

 



 

 

บทที่  5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการวิจัย  เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 2  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าปาง  เขต  2  เพ่ือเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
อ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต  2 ที่ปฏิบัติงานสอนในเครือข่าย
สถานศึกษาที่ต่างกันและเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูใน
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  
ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2ปีการศึกษา 2556 จ านวน 420  คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ครูผู้สอน  จ านวน  192คน  ได้จากการก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยการใช้ตารางของ Krejcie& Morgan (1970) อ้างถึงใน  บุญชม ศรีสะอาด,(2543:40) 
และสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธี  
LSD  ผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
         ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1.  สภาพระดับความคิดเห็นการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

อ าเภอเถิน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   (x̄= 3.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งหมด  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อยู่ในระดับมาก   

(x̄= 4.01)  รองลงมาด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อยู่ในระดับมาก  (x̄= 3.98)  ด้าน

รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อยู่ในระดับมาก  (x̄= 3.80)  และด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน (x̄= 3.73)  
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2.  ผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอ
เถิน  (เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  3และ
เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  4)  พบว่าด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแตกต่างกันตามเครือข่ายสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P = .005  
และ .004  ตามล าดับ)  โดยทดสอบภายหลัง  (Post  Hoc)  เพ่ือหาคู่ที่แตกต่าง  โดยวิธี  LSD  ผลการการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี  LSD  ด้านที่  3  ด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนพบว่ามีความ
แตกต่างกันอยู่  2  คู่  ได้แก่  คู่เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1 กับ เครือข่ายสถานศึกษาเถิน 2  และคู่  
เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  4   
 ส่วนผลการการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี  LSD  ด้านที่  3  ด้านวิธีการด าเนินการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนพบว่าคู่ที่มีความแตกต่างมีอยู่  3  คู่  ได้แก่  คู่ที่  1  คู่เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  กับ  
เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2  คู่ที่  2  ได้แก่ คู่เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  
4 และคู่ท่ี  3  ได้แก่  คู่เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2  กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  3 

3.  ปัญหาและข้อเสนอแนะเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ล าปางเขต  2  ปัญหาที่มี
ค่าความถี่สูงสุด  คือ  ขาดงบประมาณสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ ( f=52)  ข้อเสนอแนะที่มี
ค่าความถ่ีมากที่สุด  คือส าการเดินทางไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาไม่ควรห่างจากสถานศึกษามาก
นักเพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน  ( f=22) 
 

5.2  การอภิปรายผลการวิจัย  

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การวิจัยเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต  2  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้าน

ปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อยู่ในระดับมาก  ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อยู่ใน

ระดบัมาก  ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อยู่ในระดับมาก  และด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนในศูนย์เครือข่าย

สถานศึกษาอ าเภอเถินมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพราะเล็งเห็นความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้  

โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช  2542  



54 
 

ผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอ
เถิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 เมื่อจ าแนกตามเครือข่ายสถานศึกษา
พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างด้านที่  1 และ 2  แต่ด้านที่  3  คือด้านวิธีการ
ด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง   เครือข่ายสถานศึกษา
เถิน  1  กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2  และเครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1  กับ  เครือข่ายสถานศึกษา
เถิน  4  อันเนื่องมาจากกลุ่มเครือสถานศึกษาเถิน1  อยู่ในพ้ืนที่ตัวอ าเภอมีความพร้อมทุก ๆด้านเช่น  
โรงเรียนและครูผู้สอนมีความพร้อมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถร่วมกันวางแผนการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแบ่งภาระงานได้มากกว่า  สามารถวางแผนการด าเดินงานกิจกรรมที่ปฏิบัติก่อน
การใช้แหล่งเรียนรู้  ระหว่างใช้แหล่งเรียนรู้  และกิจกรรมที่ปฏิบัติหลังการใช้แหล่งเรียนรู้จึงท าให้ด้าน
วิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีมากกว่ากลุ่มเครือสถานศึกษาเถิน  2  และ  เครือข่ายสถานศึกษา
เถิน 4ที่ยังการการวางแผนด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้น้อยกว่าเครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1   
ส่วนด้านที่  4  คือด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1 
กับ เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  1 กับ  เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  4 และ
เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2  กับ เครือข่ายสถานศึกษาเถิน  3 นั้นท าให้เห็นว่ากลุ่มเครือสถานศึกษาเถิน  
1 สามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนหลังจากการใช้แหล่งเรียนในชุมชนได้มากกว่ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน  2  กับเครือข่ายสถานศึกษาเถิน  4  ส่วนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2 กับเครือข่ายสถานศึกษา
เถิน  3  ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเช่นกันเนื่องมาจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน  2ครูผู้สอน
สามารถปฏิบัติด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้มากกว่าเครือข่ายสถานศึกษาเถิน  3  
ตรงกับแตกต่างตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ท าให้เห็นว่ากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาต่างกันใช้แหล่งรู้ต่างกันตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษานั้น ๆสอดคล้องกับรวิพร  มูณีวรรณ  (2548 : บทคัดย่อ)ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ  เรื่อง  การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  1ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส า นักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการ
จัดการเรียนรู้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

2) ผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ที่มีประสบการณ์
ด้านการสอนต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ผลการเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ที่ปฏิบัติงานสอน ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มี
ค่าเฉลี่ยการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบ การจัดการเรียนรู้สูงกว่าครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ปัญหาและอุปสรรค ในการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรู้ ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ได้แก่ การขาดงบประมาณสนับสนุนในการใช้แหล่งเรียนรู้ 
สถานศึกษาอยู่ห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ของ ภาครัฐและเอกชน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ในบทเรียนมี
มากเกินไปจึงไม่มีเวลาที่จะไปใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษาขาดความพร้อมใน
ด้านข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ บุคลากร และงบประมาณมีจ ากัด จ านวนผู้เรียนมีมากเกินไป ขาด
พาหนะส าหรับ การเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ชุมชนขาดความพร้อมที่จะให้ความ
อนุเคราะห์ แก่สถานศึกษาหรือผู้เรียน ทั้งด้านก าลังทรัพย์ และการให้บริการ แหล่งเรียนรู้มีจ ากัดไม่
หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

       จากผลการวิจัยเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย

ไปใช้และเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

       1. การวิจัยเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต  2  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านปริมาณ

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อยู่ในระดับมาก ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อยู่ในระดับ

มาก ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  อยู่ในระดับมาก  และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน  ดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน  แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

อ าเภอเถินมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพราะเล็งเห็นความส าคัญของการใช้แหล่งเรียนดังนั้นทาง

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณ

เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. สถานศึกษาควรส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้
กับสถานศึกษามากท่ีสุดรวมทั้งต้องมีการก าหนดแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตามนโยบาย
และจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชนสอดคล้องกับสมพร   
พีระวงศ ์(2551 : บทคดัย่อ)  ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ  เรื่อง  การจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในต าบลโป่งงาม  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า  การจัดแหล่ง
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เรียนรู้ของสถานศึกษาของสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานในต าบลโป่งงาม   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นว่าได้พัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้บุคลากรไปทัศนศึกษาดูงาน  ใช้
งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  จัดท าแนวทางขอรับงบประมาณสนับสนุนแหล่งเรียนรู้  
ได้จัดหาเครื่องมือ  สื่อเทคโนโลยีทันสมัย  ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้ใช้งานได้และวางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะผู้ตอบแบบสอบถามครึ่งหนึ่งเห็น
ว่าบุคลากรมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอกับภาระงาน  แต่มีส่วนน้อยเห็นว่าควรจัดหางบประมาณ
สนับสนุนอย่างพอเพียงและให้องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ 
        3.จากผลการวิจัย  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  

จะได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในด้านการใช้

แหล่งเรียนรู้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเหมาะสมกับสาระ

การเรียนรู้ 

        4. จากปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการใช้แหล่งเรียนในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
อ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2  ที่พบปัญหาด้านงบประมาณ  และ
ไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้แหล่งเรียนรู้อาจแก้ปัญหาโดยการส่งหนังสือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใน
สถานศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  ส่วนปัญหาชุมชนขาดวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านและชุมชน
ขาดวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านนั้นควรแก้ไขปัญหาโดยการค้นหา  จัดท าท าเนียบศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลใหม่ ๆ ของแหล่งเรียนรู้  และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น  และมี
การติดต่อประสานงานกับชุมชนอ่ืน ๆ ที่ ใกล้เคียงเพ่ือขอใช้แหล่งเรียนและวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถกเ็ป็นการแก้ไขปัญหาได้ 
        ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอน
ของครู 

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการ
สอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

3. ควรศึกษาการใช้แหล่งเรียนในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2  ในเชิงลึกเพ่ือพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนในชุมชนของครูใน
การจัดการเรียนการสอน 
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พ.ศ. 2552  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครปฐม.  
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ภาคผนวก   ก 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

1.  นายพินิจ     วงษ์ปัน  ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเกวียน   

สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 

2.  นายจ าลอง   อ าพันธ์  ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 

3.  นายทวี    ศรีธิ  ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา     

สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง   เขต  2 

     4.  นายนิกร   พิจอมบุตร ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2 

5.  นายพายัพจอมค า  ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางอ้า 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง   เขต  2   
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ภาคผนวก   ข 

 

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก   ค 

 

หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก   ง 

 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2 

……………………………………………………………………………………………………. 
ค าชี้แจง 

1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในเครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเถินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2 

2.   ผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วยครูผู้สอน  ในเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ล าปางเขต  2 

3.   แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น  3ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศวุฒิ

การศึกษา  ประสบการณ์ด้านการสอนขนาดของสถานศึกษาและศูนย์เครือข่ายที่สังกัด  มีลักษณะ
แบบตรวจสอบรายการ  (Check  list) 

ตอนที่   2   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูใน
เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2 ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating  Scale) 

     ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปิด  (Open  Ended)  เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็น  ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูใน
เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2 

4.  ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้  ใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น  ไม่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของท่าน  การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ขอความกรุณาให้ท่านได้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ
ตามสภาพจริง  ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารต่อไป 

 
      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

                       นางสาวดวงพร         ปวงมาลา 
                  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

                                                                                          มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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ตอนที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐานของครูผู้สอน 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน    (       )    หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพจริง 

ของตัวท่าน 
   
  1.   เพศ 
   (      )ชาย 
   (      )     หญิง 
 
  2.  วุฒิการศึกษา 
   (      )ปริญญาตรี 
   (      )     สูงกว่าปริญญาตรี 
   
  3.  ประสบการณ์ด้านการสอน 
   (      )น้อยกว่า  5  ปี 
   (      )     6 - 10    ปี 
   (      )     11 - 15  ปี 
   (      )     มากกว่า  15  ปีขึ้นไป 
 

4.  ขนาดสถานศึกษา 
 (      ) ขนาดเล็ก 
 (      ) ขนาดกลาง 
 (      ) ขนาดใหญ่ 
 
5.  เครือข่ายสถานศึกษาที่ท่านสังกัด 

   (      )เครือข่ายเถิน  1 
   (      )เครือข่ายเถิน  2 
   (      )เครือข่ายเถิน  3 
   (      )เครือข่ายเถิน  4 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความ / ข้อมูล  แต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านตามข้อเท็จจริงนั้น ๆ  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  5  ระดับ  ดังนี้ 

ระดับ  5   หมายถึง   มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมากที่สุด   
ระดับ  4  หมายถึง    มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาก   
ระดับ  3  หมายถึง    มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนปานกลาง   
ระดับ  2  หมายถึง    มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนน้อย   
ระดับ  1  หมายถึง    มีการการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนน้อยที่สุด 

 
ข้อ 

 
                     การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ประกอบการจัดการเรียน การสอน 

ระดับการปฏิบัติ 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

 ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน      
1 แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล      
2 แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ี      
3 แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ      
4 แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรม  ประเพณี  และความเช่ือ      
5 แหล่งเรียนรู้ประเภทแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ      
 ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน      
1 รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาสู่ห้องเรยีน      
2 รูปแบบการน าผู้เรียนไปสู่แหล่งเรยีนรู้ในชุมชน      
 ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน      
1 กิจกรรมที่ปฏิบัติก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน      
2 กิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน      
3 กิจกรรมที่ปฏิบัติหลังการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน      
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน      
1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย      

2 ช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง      

3 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์โดยง่าย 
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ตอนที่  3สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น  ปัญหา /อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง  เขต  2 
1.   ท่านมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทใดและใช้มากน้อยเพียงใดในการจัดการเรียนการสอน 
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................
............................................................................................................... ............................... 
2.  ท่านมีปัญหาและอุปสรรคที่พบในการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... .....
..................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ................................... 
 

 
ข้อ 

 
                     การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ประกอบการจัดการเรียน การสอน 

ระดับการปฏิบัติ 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

4 กระตุ้นและเร้าความสนใจแก่ผูเ้รียน      
5 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง      
6 ช่วยสร้างความสัมพันธภาพที่ดรีะหว่างสถานศึกษากับชุมชน      
7 ช่วยให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ท่ีกว้างขวาง      
8 ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดตี่อสาระการเรียนรู้ที่เรียน      
9 ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้จากประสบการณต์รงและเข้าใจความหมาย      
10 ผู้เรยีนสามารถน าสิ่งที่เรียนไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้      
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3.  ท่านมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างไร  ตามประสบการณ์
ของท่าน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... .............................
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ....................... 
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ภาคผนวก   จ 

 

ดัชนีค่าความสอดคล้อง 

(IndexItem-ObjectiveCongruence : IOC) 
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ค าชี้แจงในแบบสอบถามในตอนที่  2  มี  ดังนี้ 

การหาค่าความสอดคล้องและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม  เรื่อง   

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  ล าปางเขต  2   ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนดค่าคะแนนดังต่อไปนี้ 

+  1   หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
  1หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

 

 

 
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู 

ค่าความเชื่อม่ัน  
ค าแนะน าเพิ่มเติม +  1 0   1 

ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน     
1.   แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล     
2.  แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่     
3.  แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ     
4.  แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรม  ประเพณี  และ 
ความเชื่อ 

    

5.  แหล่งเรียนรู้ประเภทแหล่งโบราณคดีและ
โบราณวัตถ ุ

    

ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน     
1.  รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาสู่ห้องเรียน     
2.  รูปแบบการน าผู้เรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้ในชุมชน     
ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่งเรยีนรู้ในชุมชน     
1.  กิจกรรมที่ปฏิบัติก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน     
2.  กิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

    

3.  กิจกรรมที่ปฏิบัติหลังการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน     
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การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู 

ค่าความเชื่อม่ัน  
ค าแนะน าเพิ่มเติม +  1 0   1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน     
1.นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

    

2.  ช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง     
3.  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
โดยง่าย 

    

4.  กระตุ้นและเร้าความสนใจแก่ผู้เรียน     
5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     
6.  ช่วยสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน 

    

7.  ช่วยให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง     
8.  ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้ที่เรียน     
9.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเข้าใจ
ความหมาย 

    

10.  ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ได้ 
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ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในสถานศึกษา
ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2 

 

 

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู 

ค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่   

 

ค่า 

IOC 

 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน        
1.   แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
2.  แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
3.  แหล่งเรียนรู้ประเภทรัพยากรธรรมชาติ +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
4.  แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรม  ประเพณี  
และความเชื่อ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

5.  แหล่งเรียนรู้ประเภทแหล่งโบราณคดี
และโบราณวัตถุ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน        

1.  รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาสู่
ห้องเรียน 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

2.  รูปแบบการน าผู้เรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่งเรยีนรู้ในชุมชน        

1.  กิจกรรมที่ปฏิบัติก่อนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

2.  กิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 

3.  กิจกรรมที่ปฏิบัติหลังการใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางดัชนีค่าความสอดคล้อง (IOC)  (ต่อ) 

 

 

การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู 

ค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่   

 

ค่า 

IOC 

 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

       

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

2.  ช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

3.  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์โดยง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

4.  กระตุ้นและเร้าความสนใจแก่ผู้เรียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

6.  ช่วยสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

7.  ช่วยให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง +1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
8.  ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสาระการ
เรียนรู้ที่เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

9.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
และเข้าใจความหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

10.  ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนไป
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก   ฉ 

 

ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบบั 

(Cronbach’s  Alpha  Coefficient) 
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบบั 

เร่ือง  การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเถิน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต  2 

 

ข้อ การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู ค่าความเชื่อมั่น
รายข้อ 

ค่าความเชื่อมั่น 

รายด้าน 
 ด้านปริมาณการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  .964 
1 แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล .912  
2 แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่ .912  

3 แหล่งเรียนรู้ประเภทรัพยากรธรรมชาติ .931  
4 แหล่งเรียนรู้ประเภทวัฒนธรรม  ประเพณี  และ

ความเชื่อ 
.868  

5 แหล่งเรียนรู้ประเภทแหล่งโบราณคดีและ
โบราณวัตถ ุ

.868  

 ด้านรูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  1.000 
1 รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาสู่

ห้องเรียน 
1.000  

2 รูปแบบการน าผู้เรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1.000  
 ด้านวิธีด าเนินการใช้แหล่งเรยีนรู้ในชุมชน  .985 
1 กิจกรรมที่ปฏิบัติก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 
.984  

2 กิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

.984  

3 กิจกรรมที่ปฏิบัติหลังการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

.935  
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ข้อ การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครู ค่าความเชื่อมั่น
รายข้อ 

ค่าความเชื่อมั่น 

รายด้าน 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 
 .983 

1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 

.563  

2 ช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง .923  

3 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
โดยง่าย 

.978  

4 กระตุ้นและเร้าความสนใจแก่ผู้เรียน .950  
5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง .964  
6 ช่วยสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

สถานศึกษากับชุมชน 
.940  

7 ช่วยให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง .940  
8 ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้ที่

เรียน 
.978  

9 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ
เข้าใจความหมาย 

.968  

10 ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนไปเชื่อมโยงกับชีวิต
จริงได้ 

.978  

 

Cronbach’s  Alpha  Coefficient= .981 
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ภาคผนวก   ช 

 

สถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
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แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม(N=192) 
      จ าแนกตาม  เพศ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์สอน  ขนาดสถานศึกษา  และเครือข่าย
สถานศึกษาท่ีสังกัด    
 

Statistics 

  sex education prasopkanson schoolsize system 

N Valid 192 192 192 192 192 

Missing 0 0 0 0 0 

 
 

Sex 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid male 80 41.7 41.7 41.7 

female 112 58.3 58.3 100.0 

Total 192 100.0 100.0  

 
 

Education 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid bachelor 156 81.2 81.2 81.2 

postgraduate 36 18.8 18.8 100.0 

Total 192 100.0 100.0  
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แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม(N=192) 
      จ าแนกตาม  เพศ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์สอน  ขนาดสถานศึกษา  และเครือข่าย
สถานศึกษาท่ีสังกัด   (ต่อ) 

Prasopkanson 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid <5 35 18.2 18.2 18.2 

6-10 20 10.4 10.4 28.6 

11-15 49 25.5 25.5 54.2 

>15 88 45.8 45.8 100.0 

Total 192 100.0 100.0  

 
 

Schoolsize 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid small 86 44.8 44.8 44.8 

medium 90 46.9 46.9 91.7 

big 16 8.3 8.3 100.0 

Total 192 100.0 100.0  

 

System 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid thern1 56 29.2 29.2 29.2 

thern2 40 20.8 20.8 50.0 

thern3 48 25.0 25.0 75.0 

thern4 48 25.0 25.0 100.0 

Total 192 100.0 100.0  
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การเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของครูในศูนย์เครือข่าย สถานศึกษาอ าเภอเถิน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ล าปางเขต  2  จ าแนกตามเครือข่ายสถานศึกษา 
 

ANOVA 

  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

dim1 Between Groups 3.144 3 1.048 2.093 .103 

Within Groups 94.121 188 .501   

Total 97.265 191    

dim2 Between Groups 3.592 3 1.197 2.362 .073 

Within Groups 95.278 188 .507   

Total 98.870 191    

dim3 Between Groups 7.357 3 2.452 4.461 .005 

Within Groups 103.350 188 .550   

Total 110.708 191    

dim4 Between Groups 6.714 3 2.238 4.515 .004 

Within Groups 93.192 188 .496   

Total 99.906 191    
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การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี  LSD 

Multiple Comparisons 

LSD        

Depen
dent 
Variabl
e 

(I) 
system 

(J) 
system 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

dim1 thern1 thern2 -.27929 .14648 .058 -.5682 .0097 

thern3 -.01845 .13918 .895 -.2930 .2561 

thern4 -.25179 .13918 .072 -.5263 .0228 

thern2 thern1 .27929 .14648 .058 -.0097 .5682 

thern3 .26083 .15148 .087 -.0380 .5597 

thern4 .02750 .15148 .856 -.2713 .3263 

thern3 thern1 .01845 .13918 .895 -.2561 .2930 

thern2 -.26083 .15148 .087 -.5597 .0380 

thern4 -.23333 .14443 .108 -.5182 .0516 

thern4 thern1 .25179 .13918 .072 -.0228 .5263 

thern2 -.02750 .15148 .856 -.3263 .2713 

thern3 .23333 .14443 .108 -.0516 .5182 

dim2 thern1 thern2 -.34286* .14738 .021 -.6336 -.0521 

thern3 -.03869 .14003 .783 -.3149 .2375 

thern4 -.22619 .14003 .108 -.5024 .0500 

thern2 thern1 .34286* .14738 .021 .0521 .6336 

thern3 .30417* .15241 .047 .0035 .6048 

thern4 .11667 .15241 .445 -.1840 .4173 

thern3 thern1 .03869 .14003 .783 -.2375 .3149 

thern2 -.30417* .15241 .047 -.6048 -.0035 

thern4 -.18750 .14532 .199 -.4742 .0992 

thern4 thern1 .22619 .14003 .108 -.0500 .5024 
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thern2 -.11667 .15241 .445 -.4173 .1840 

thern3 .18750 .14532 .199 -.0992 .4742 

dim3 thern1 thern2 -.55238* .15349 .000 -.8552 -.2496 

thern3 -.27877 .14584 .057 -.5665 .0089 

thern4 -.31349* .14584 .033 -.6012 -.0258 

thern2 thern1 .55238* .15349 .000 .2496 .8552 

thern3 .27361 .15873 .086 -.0395 .5867 

thern4 .23889 .15873 .134 -.0742 .5520 

thern3 thern1 .27877 .14584 .057 -.0089 .5665 

thern2 -.27361 .15873 .086 -.5867 .0395 

thern4 -.03472 .15135 .819 -.3333 .2638 

thern4 thern1 .31349* .14584 .033 .0258 .6012 

thern2 -.23889 .15873 .134 -.5520 .0742 

thern3 .03472 .15135 .819 -.2638 .3333 

dim4 thern1 thern2 -.51250* .14575 .001 -.8000 -.2250 

thern3 -.15417 .13849 .267 -.4274 .1190 

thern4 -.30833* .13849 .027 -.5815 -.0351 

thern2 thern1 .51250* .14575 .001 .2250 .8000 

thern3 .35833* .15073 .018 .0610 .6557 

thern4 .20417 .15073 .177 -.0932 .5015 

thern3 thern1 .15417 .13849 .267 -.1190 .4274 

thern2 -.35833* .15073 .018 -.6557 -.0610 

thern4 -.15417 .14372 .285 -.4377 .1293 

thern4 thern1 .30833* .13849 .027 .0351 .5815 

thern2 -.20417 .15073 .177 -.5015 .0932 

thern3 .15417 .14372 .285 -.1293 .4377 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวดวงพร   ปวงมาลา 

วัน  เดือน  ปีเกิด วันท่ี  3  มีนาคม  2527 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  27/1  หมู่ท่ี  8  ต าบลสันดอนแก้ว 

   อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง  รหัสไปรษณีย์  52150 

 

ประวัติการศึกษา  

    ปี  2546  ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 

โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปา 

     ปี  2550  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย   

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

  

ประวัติการท างาน 

ปี  2553-2555   รับราชการครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านแม่สาน  ต าบลแม่ส า 

   อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ปัจจุบัน   ต าแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน  ต าบลเวียงมอก 

    อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 
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