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48252418  : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ   การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

อดิพันธ   อมาตยคง : การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน                   
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ  : ผศ.วาที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร. 
133  หนา. 

 
การคนควาอิสระครั้งนี้  เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม   2)ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา                      
ตามสังกัดและขนาดของสถานศึกษา  และ 3) แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู  โดยใช
แนวคิดของ  กิ่งแกว  อารีรักษ. และคณะ  เปนขอบเขตเชิงทฤษฎี กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  จํานวน  85 แหง  ผูใหขอมูล 255 คน เครื่องมือที่ใช                          
เปนแบบสอบถาม สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชสถิติวิเคราะหหาคาความถี่(f) รอยละ(%)คาเฉล่ีย( X )                   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการวิเคราะหความแตกตางโดยใชการทดสอบความแปรปรวน                     
แบบทางเดียว (one - way ANOVA)ถาพบความแตกตางดําเนินการทดสอบความแตกตางเปนรายคู                 
ดวยวิธีการของเชฟเฟ(Sheffe’s method)  และการวิเคราะหเนื้อหา(content analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 
               1.การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงครามในระดับมาก   
 2.การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม  จําแนกตามสังกัดของสถานศึกษาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ .05  แตเมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05 เพียงดานเดียว  คือ  การนําแผนการใชแหลงเรียนรูไปใชของสถานศึกษา  
               3.แนวทางการพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการตามระเบียบการนํานักเรียน
ไปนอกสถานศึกษา  จัดใหมีการประกันอุบัติเหตุหมูแกนักเรียน    ศึกษาขอมูลแหลงเรียนรู   และจัดทํา
ทะเบียนแหลงเรียนรูเปนกลุมสาระ  เพื่อใหสามารถวางแผนการนํานักเรียนไปแหลงเรียนรูไดอยางครบถวน  
และจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น 
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133 pp. 
 The purposes of this research were to determine ; 1)the resource – based learning 
management of schools under Samutsongkram Basic Educational Service Area Office  2)the 
differences comparative of resource – based learning management  of schools based  on 
subjection  and schools  size.  and 3) the developmental methods of  the resource – based 
learning management. KingKaew  Arererak’s method was used for theoretical  framework for  this 
research.  The samples in this study comprised of  85 schools, totally 255 respondents under 
Samutsongkram Basic Educational Service Area Office. Data were collected by questionnaires 
and it were analyzed by distributionof frequency, percentage, mean, standard deviation,                    
one – way ANOVA, and Scheffe’s  method. 
 

  The results revealed that:  
 1.The level of resource – based learning management of schools under Samutsongkram  
Basic Educational Service Area Office was at the  high level.   
 2.The level of resource – based learning management of schools under Samutsongkram  
Basic Educational Service Area Office was not significantly different by subjection significantly 
different by size at .05 levels in term of  resource – based learning management of schools under 
Samutsongkram Basic  Educational Service Area Office         
        3.The developmental methods of resource – based learning management of schools 
under Samutsongkram  Basic Educational Service Area Office  were : allocation for school used 
for out-school learning,  pupil groups assurance, study learning sources information, and inventory  
of learning sources  
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
 การศึกษานับวามีบทบาท และความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหมีความรู

ความคิด ทัศนคติ  คานิยม  คุณธรรม  และความประพฤติ ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรงของโลกทําใหมีความจําเปนจะตองกลับมาทบทวน และออกแบบการศึกษา           
กันใหม   อีกทั้งมีความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทย ตองปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
หลากหลาย  จึงนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้   การจัดการศึกษาจําเปนตองจัดใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน เพราะการศึกษาเปนรากฐานอันสําคัญในการสรางความ
เจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ในสังคมเนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคน
ไดพัฒนาตนเองดานตาง ๆ  ตลอดชีวิตเปนการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแตแรกเกิด  
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ  ที่จะดํารงและประกอบอาชีพไดอยางมี
ความสุข   รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได  
โดยมุงพัฒนาบุคคลใหมีความสมดุลและกลมกลืนกันทั้งปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม            
จากความจําเปนดังกลาวแสดงใหเปนถึงความสําคัญของการศึกษา ดังพระบรมราโชวาท
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียน  ความวา “การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสราง และ
พัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบานเมืองใดให
การศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะทุกดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมี
พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศไวและพัฒนาให
กาวหนาตอไปไดโดยตลอด  นอกจากนั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา  24 บัญญัติวาการจัดกระบวนการเรียนรูให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการโดยสรุปคือจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
เรียนรู ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดผูเรียน    โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล  จัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ผสมผสานสาระความรูตาง ๆ 
อยางสมดุล  ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมใหผูเรียนเกิดการรูและ             
มีความรอบรู  
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 จากหลักการดังกลาว  แสดงใหเห็นวาแหลงเรียนรูมีความสําคัญตอการจัดการเรียนรู             
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของครู  โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นแสดงผลตรงกันวา การเรียนรูทัง้ในและ
นอกสถานที่จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจกระตือรือรนตอบทเรียนมากกวาปกติ สําหรับกรณี
เด็กบางคนความรูสึกดังกลาวอาจเปนตัวกระตุนใหเด็กพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรูได
อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันเด็กที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงค เชน ขาดความเชื่อมั่น เกียจคราน               
ไมสนใจใฝหาความรู และเขากับผูอ่ืนยาก  ก็อาจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไดภายหลัง                 
ที่ไดรับความสนุกสนานจากการเรียนรูนอกหองเรียน(ธนาทิพ  ฉัตรภูติ  2545 : 25) และ                   
จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนตอการใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการใช    
แหล ง เ รี ยนรู ในการจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู ด านชุมชน  ด านลานกีฬา  ด านวิถี ชี วิ ต                            
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานสถานที่ทํางาน และดานภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับมาก 
(กฤษณา ศรีเกียรติ  2545 : บทคัดยอ)   
 หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม                
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ประกาศใชมาจนถึงปจจุบัน วิธีการที่จะพัฒนานักเรียนใหไปสูเปาหมาย             
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เปนคนดี คนเกงและมีความสุข  ยังไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มากนักโดยเฉพาะรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนสวนใหญยังคง
อาศัยประสบการณและเจตคติเดิมดังที่เคยทํากันมา  การเรียนรูของเด็กสวนใหญยังอยูกับ          
การทองจําตําราเรียนเพื่อเปาหมายในการสอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย หรือเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับ   ทําใหการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตยังไมเกิดโดยเฉพาะในสวนของ
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา ทั้งในชุมชน และนอกชุมชน   ซึ่งไดกําหนดให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล               
ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณและการปะยุกตความรูมาใช          
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอาน และการใฝรูอยางตอเนื่อง สงเสริม สนับสนุน                    
ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสาน
ความรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน                  
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ตามศักยภาพ  และรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิต                   
ทุกรูปแบบ  ไดแก   หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ                    
สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ 
แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรู อ่ืนอยางเพียงพอ   และมีประสิทธิภาพ  ( สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 :14) ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีที่วา “ครูคือหัวใจของการปฏิรูปควรเนนการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ
ของครูควบคูกับการจัดและปรับปรุงคุณภาพแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ  เชน การสงเสริมการใช
หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อกระตุนใหผูเรียนทุกวัย             
ใฝเรียนใฝรูส่ิงที่ปรากฏโดยรอบ ๆ ตัวไดตลอดชีวิต เพื่อเนนการพัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
สรางโอกาสใหคนไทยทุกคน  คิดเปน  ทําเปน  มี เหตุผลสามารถเรียนรู ไดตลอดชีวิต”                      
ดังนั้น  โรงเรียนทุกแหงซึ่งมีหนาที่ดําเนินงานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงมีความจําเปนตองสงเสริมสนับสนุนให
ผู เ รี ยน ในความรั บผิ ดชอบ  รู จั ก เ รี ยน รู และ ใช ป ระ โยชน จ ากแหล ง เ รี ยน รู ต า ง  ๆ                            
(ประไพพรรณ  ผองสวัสด์ิ 2549 : 2 ) 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)                    
พ.ศ.2545 ไดใหความสําคัญตอภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู ในการจัด
การศึกษาโดยระบุไวในมาตรา 7  และมาตรา 25 พอสรุปไดวา การจัดกระบวนการเรียนรู               
ตองปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                         
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  มีความภูมิใจในความเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ   รวมทั้งสนับสนุนสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล รูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม                            
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง ตลอดจนสงเสริมการจัดตั้งแหลงเรียนรู 
ไดแก หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงเรียนรู
อ่ืนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ(สํานักนายกรัฐมนตรี 2544 : 13 -16) 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(กระทรวงศึกษาธิการ                       
2548 : 5)  ไดเสนอมาตรฐานการศึกษาชาติตอคณะรัฐมนตรี  เมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม พ.ศ.2547  ในมาตรา 3 สรุปไดวา  การจัดการศึกษา ที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนตองเห็นแบบอยางที่ดี  ไดฝกความคิด ไดความสุขในการ
เรียนรู ครู อาจารย เตรียมการสอน  และใชส่ือที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย               
จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและจัดตั้งแหลงเรียนรูหลากหลายทุกรูปแบบ เพื่อให             
คนไทยเขาถึงแหลงเรียนรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง 
 การเรียนรูจากแหลงเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูที่สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม 
ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดหลายลักษณะ  เชน  การเรียนรูตามความสนใจของผูเรียน           
แตละคนเกิดการเรียนรู เปนกลุมซึ่ ง เปนการเรียนรูจากสภาพจริง  ทั้ ง โดยการเรียนรู                         
จากแหลงเรียนรูจากสภาพในชุมชน เชน   แหลงน้ํา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สถาน
ประกอบการในชุมชน ฯลฯ และการเรียนรูจากแหลงเรียนรูใกลตัว เชน โรงงานอุตสาหกรรม 
พิพิธภัณฑสถาน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แหลงการคา ฯลฯ จะทําใหผูเรียนสามารถ
สราง และสรุปความรูไดดวยตนเอง เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถ
ออกแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับความตองการของตนเอง   เปนการเรียนรูผานประสาทสัมผัส
ทั้งหา ทําใหความรูหรือการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับประสบการณ  เปนประสบการณการเรียนรู                
ที่มีความหมาย (meaningful learning) และประทับอยูในความทรงจําของผูเรียนตลอดไป              
ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข (joyful learning) 
และเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู            
ใหสอดคลองกับบริบท ที่แตกตางกัน ของแตละสถานศึกษาแตละชุมชน ซึ่งมีแหลงเรียนรูที่
แตกตางกัน ทั้งในดานศักยภาพและความสามารถของผูเรียนแตละคนและความแตกตางกัน
ของบริบทชุมชนและสถานศึกษา(ศิริกาญจน  โกสุมภ และดารณี  คําวัจนัง  2545 : คํานํา)  
 นอกจากนั้น แหลงเรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู              
ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน การใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม จะทําใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูที่มีความหมาย (meaningful learning) เกิดความสนใจและเกิดการ
กระตือรือรนในการเรียนรู เพราะเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียนมากที่สุด อีกทั้ง
กอใหเกิดการพัฒนาทางปญญาและทัศนคติที่ดีตอสภาพแวดลอม รักถิ่นฐาน สามารถ               
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สืบทอดความรูจากบรรพบุรุษไดพัฒนาตนเองตามความถนัด ความสนใจ  ไดฝกจาก
ประสบการณจริงเปนการเรียนรูจากการปฏิบัตินําไปสูวิชาชีพได(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547 : 10) ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่วาแหลงเรียนรู            
เปนเปาหมายสําคัญของสถานศึกษาทุกแหง เพื่อนํามาสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนโดยทุกฝายในสังคมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองรวมมือกันสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในการนําแหลงเรียนรูเขามามีสวนในการจัดการศึกษา(all for education)                 
อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน(กระทรวงศึกษาธิการ 
2544 : 9)  และ (วิชัย  ดิสสระ 2535 : 52)  ไดกลาวไววาโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  จะตองจัดการศึกษาให
ผูเรียนมีความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการประกอบอาชีพไดตามสมควร
แกวัย  โรงเรียนจึงมีสวนชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอนการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร
การปรับเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดหา
แหลงเรียนรูที่มีอยูทั่ วไป  ทั้ งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  เชน  แหลงเรียนรูที่ เปน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  และภูมิปญญาทองถิ่นในดานตาง ๆ เพื่อนํามาใหผูเรียนได
เรียนรูตามความเหมาะสมกับวัยและความรูความสามารถ  ซึ่งก็สอดคลองกับ (ธเนศ  ขําเกิด  
2543 : 74) ที่กลาววาการเรียนการสอนในปจจุบันจึงไมจํากัดอยูเพียงในหองสี่เหลี่ยมแคบ ๆ  
แตตองอาศัยการคนควาจากสื่อเทคโนโลยีหลากหลายดวยเทคนิคและวิธีการสอนที่เมาะสม   
ครูจึงไมใชแหลงเรียนรูอีกตอไป กิจกรรมการเรียนรูจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธ
(interaction)กับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมรอบตัวที่เปนแหลงความรูที่มีคุณคา ที่จะชวยใหผูเรียน
ไดรับรูขอมูลความรูมากขึ้นและสามารถเรียนรูไดทั้งจาก “ครูคน  ครูเครื่อง และครูธรรมชาติ”  
(กรมวิชาการ 2544: ความนํา) การเรียนรูในวิถีชีวิตมีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตเพราะ
แหลงเรียนรูที่มีอยูทั่วไปทั้งในครอบครัว ชุมชน วัดและธรรมชาติ รวมทั้งผูใหการถายทอด                
การเรียนรู ซึ่งไดแก พอแม ปู ยา ตายาย เพื่อน ครู พระ หมอพื้นบาน ตนไม สัตว ทุกคน ทุกสิ่ง                
ในโลกลวนถายทอดการเรียนรู  จึงเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ในชีวิต  ซึ่งถือไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นมีความ
เกี่ยวของกัน สามารถทําใหเกิดการเรียนรูได การเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงเปนการเรียนรูตลอดชีวิต            
(พจนีย เทียมศักดิ์  2543 : 57) การฝกใหนักเรียนใฝหาความรูจะทําใหเด็กมีนิสัยที่ดีติดตัวไป 
เขาจะไดเปรียบเด็กที่เรียนแบบทองจําโดยไมใชการคิดวิเคราะห และเรียนรูจากครูคนเดียว 
เพราะความรูไมไดหยุดอยูกับที่ แตเปนการพัฒนาตนไปเรื่อย ๆ เรียนกันไมรูจบ ถาครูสามารถ
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ชี้แนะวิธีแสวงหาความรูโดยใชหลักวิจัยเบื้องตน ก็จะทําใหการเรียนรูสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
เชน อยากรูคําตอบเมื่อมีปญหาก็ลองต้ังสมมุติฐานแลวหาแหลงความรูเอง โดยวิธีตางๆ 
ปุจฉา วิปสสนาบาง ดูจากส่ือทางไกลบาง ถาคําถามตอบยากมากตอบเองไมไดก็คอย ๆ               
ไปหาจากแหลงเรียนรูจะชวยใหตอบคําถามได คนที่เปนครูจึงไมใชเตรียมเนื้อหาสาระ                      
ที่จะปอนใหเด็กอยางเดียวแตตองสอนวิธีการและแหลงการเรียนรู(ชัยพจน รักงาม 2542 : 34) 
 จากความสําคัญจําเปนดังกลาวผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองวางแผนบริหารงาน 
วิชาการรวมกับครูเพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการใชแหลงเรียนรูในชุมชน               
ใหเกิดประสิทธิภาพ  จัดกระบวนการเรียนรูที่เปดกวางออกสูชุมชนปรับความคิด  วิธีการจัด
หองเรียน และตารางสอนคงที่อยางเดียวตลอดป มาเปนการคํานึงถึงสาระการเรียนรูที่กวางขึ้น  
จัดตารางเวลาเรียนใหยืดหยุน เพื่อใหการนําผูเรียนออกสูชุมชนมีความเปนไปได ถึงแมวา                 
การบริหารจัดการกระบวนการเรียนรูจากแหลงวิทยาการในชุมชนยอมมีความยุงยากซับซอน
มากกวาการสอนซ้ํา ๆ ประจําวันในชั้นเรียน แตก็มิไดลําบากเกินกวาที่โรงเรียนจะจัดได                     
ยิ่งไปกวานั้นการจัดประสบการณการเรียนรูในชุมชน กลับเปนสะพานเชื่อมโยงใหโรงเรียนและ
ชุมชนใหมีความสัมพันธใกลชิดกันยิ่งขึ้น  คนในชุมชนมีสวนรวมกับครูในการใหการศึกษา                 
แกลูกหลานของตน  เยาวชนจะไดรับการปลูกฝงใหรักทองถิ่นที่เขาอยู มองเห็นคุณคาและ
ปญหาที่หมูบานของตน ผูเรียนจึงพรอมที่จะเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนและในอนาคตเขาจะเปน
พลังเกื้อหนุนใหชุมชนเขมแข็ง  ซึ่งจะเกิดผลยอนกลับมาสูชีวิตของตนเองและครอบครัว               
(สุมน  อมรวิวัฒน  2544 : 1) ในขณะเดียวกันประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เร่ือง การกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2550  ลงวันที่  7  กรกฎาคม 2550  
ขอ 4  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาประเภทที่สองมีอํานาจบริหาร และการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด เปนอํานาจของตนในเรื่อง1)ดานวิชาการ   2)ดานงบประมาณ 3)ดานการ
บริหารงานบุคคล และ 4) ดานการบริหารทั่วไป  ซึ่ง ดานวิชาการ  ประกอบดวย 1)การพัฒนา
หรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 2)การวางแผน
งานดานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอน  4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา                            
5)การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) การวัด ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน                  
7)การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 8)การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู                   
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9)การนิเทศการศึกษา10)งานแนะแนว 11)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 12)การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  13)การประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น 14)การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา15)การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา                   
16)การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา และ 17)การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและบทบาทของผูบริหารตามบทบาท อํานาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาว และเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามซึ่งมีหนาที่หลักในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดไดพยายามจัดตั้งแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม เพื่ออํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแกสถานศึกษาอื่นในสังกัดขึ้นเปนเบื้องตน 4  แหง ไดแก  1)บานศิลปนในกํากับโรงเรียน
วัดชองลมธรรมโชติ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  2) บานดนตรีในกํากับโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ  
อําเภออัมพวา  บานกีฬาในกํากับโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม   และบานเกษตรในกํากับ                    
โรงเรียนวัดเกตการาม  อําเภอบางคนที อีกรูปแบบหนึ่งดวย   
 

ปญหาของการวิจยั 

 จากสภาพการณทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับสําคัญ ๆ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                 
พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และแรงผลักดันใหมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม เนนการทํางานโดยยึด
ผลลัพธเปนหลักมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร  
เพื่อใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผล เปลี่ยนจุดเนินจาการควบคุมทรัพยากร
ที่ใชไป(inputs) มาเปนการมุงผลผลิต(outputs) แทนการควบคุมรายละเอียดของปจจัยนําเขา
(inputs) โดยผลผลิตจะผานกระบวนการการจัดทําแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
2551:9) สวนราชการตองแสดงตนทุนผลผลิตจากการบริหารจัดการ  ในฐานะที่จังหวัด
สมุทรสงคราม เปนจังหวัดขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการดานการศึกษา          
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียว  จากการศึกษาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งมีเปาหมายตัวชี้วัดในการลดอัตราการตกซ้ําชั้น 
และการออกกลางคัน  ซึ่งเปนความสูญเสียทรัพยากรดานงบประมาณ กําลังคน  และเริ่ม
คํานึงถึงตนทุนผลผลิตในการจัดการศึกษา และกําหนดเปาหมายเฝาระวังไมใหมีนักเรียนตกซ้ํา
ชั้น  และพบวาในปการศึกษา 2549 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 2550 : 9)  
นอกจากนั้น  การประเมินผลดานคุณภาพ เกี่ยวกับการผานชวงชั้นของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม   พบวานักเรียนไมผานการตัดสินประเมินผล
การผานชวงชั้นจํานวนสูงถึง 290 คน คิดเปนรอยละ 1.31 จากนักเรียนทั้งหมด  22,075 คน  
เมื่อจําแนกตามรายอําเภอพบวา  นักเรียนในเขตอําเภออัมพวา  มีจํานวนนักเรียนที่ไมผานการ
ตัดสินประเมินผลการผานชวงชั้นมากที่สุดคือรอยละ 1.92 จากนักเรียน 5,791 คน  รองลงมาคอื
เขตอําเภอเมืองสมุทรสงครามมีนักเรียน ที่ไมผานการตัดสินประเมินผลการผานชวงชั้น                  
รอยละ 1.15 จากนักเรียน 13,480 คน  และอําเภอบางคนที  ไมผานการตัดสินประเมินผลการ
ผานชวงชั้น รอยละ 0.12 จากนักเรียนทั้งหมด 20,804 คน  ดังที่แสดงไวในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนนักเรียนในสังกัดไมผานการตัดสินการประเมินผลผานชวงชั้น  
  ปการศึกษา 2549 
 

 
 

อําเภอ 

จํานวน
นักเรียน 

ปการศึกษา  
2549 

จํานวนนักเรยีนที่ไมผาน
เกณฑการตัดสิน 
การประเมนิผล 
ผานชวงชัน้ 

รอยละนักเรยีนที่ไมผาน
เกณฑการตัดสิน 
การประเมนิผล 
ผานชวงชัน้ 

เมือง
สมุทรสงคราม 13,480 155 1.15 

บางคนท ี 20,804 24 0.12 
อัมพวา 5,791 111 1.92 

รวมทัง้สิ้น 22,075 290 1.31 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม,ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา                            
ปการศึกษา 2550 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม : กลุมนโยบายและแผน
,2550),9. 
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 นอกจากนั้น  จากรายงานผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 2550  บงบอกวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนนอยกวา 120 คน จํานวน 41 แหง  และพบวา                           
เปนสถานศึกษาที่มีตนทุนสูงสุด คาใชจายในการจัดการศึกษาของนักเรียนในทุกระดับเฉลี่ย 
44,060.08 บาทตอคน(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 2551: 9 -41)  จากขอมูล
สารสนเทศดังกลาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามมุงเนนการบริหารจัดการ              
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อลดปญหาการตกซ้ําชั้น และการออกกางคันของ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนเรียนรูและจบการศึกษาชวงชั้นภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด             
ซึ่งเปนอีกทางหนึ่งในการลดตนทุนการผลิต  ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งมาจากการกลาวคือ การ
จัดการเรียนรูของโรงเรียนจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
สถานศึกษาไมไดนําแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาใชในการจัดการเรียน
การสอนอยางจริงจัง สวนใหญใชวิธีบอกเลาหรือบรรยายและใหผูเรียนจินตนาการตามคําบอก
ของผูสอน เชนเดียวกับรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการใชแหลงเรียนรูของสถานศึกษา                           
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  2550 : 15 ) พบวา  โรงเรียนสวนใหญไมนําแหลง
เรียนรูทั้ งในโรงเรียนและในชุมชนมาจัดกิจกรรมการเรียนรู   แมวาจะความตระหนัก                         
ในความสําคัญของแหลงเรียนรู  แตขาดบุคลากรในการดําเนินงาน ขาดงบประมาณ  กลัวเกิด
อุบัติเหตุขณะเดินทางไปออกนอกสถานศึกษา  ตลอดจนความวิตกเกี่ยวกับความปลอดภัย                
ในการนํานักเรียนไปเรียนรูนอกสถานศึกษาสอดคลองกับความคิดเห็นในการประชุมผูบริหาร
สถานศึกษา สรุปไดวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม          
สวนใหญไมจัดกิจกรรมการเรียนรูในทองถิ่น สาเหตุเนื่องมาจาก ขาดแคลนงบประมาณ
สนับสนุนบุคลากรมีจํากัด  ขอมูลแหลงเรียนรูไมชัดเจน  ขาดการติดตอประสานงาน   พฤตกิรรม
ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนดังกลาวยังไมเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา            
ที่มีจุดมุงหมายใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ   
 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู             
จากแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งผลจากการวิจัย           
ในครั้งนี้จะเปนแรงผลักดันใหผูบริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักในบทบาทของตนที่จะจัด
การศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู           
ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย และสามารถตอบปญหาดังกลาวไดชัดเจน  
ผูวิจัย  จึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังตอไปนี้ 
 1.เพื่อทราบการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน               
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม    
 2.เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  ตามสังกัด และขนาดของโรงเรียน 
                3.เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  
 

ขอคําถามของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย                 
ไวดังตอไปนี้ 
 1.การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงครามอยูในระดับใด 
 2.การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม  เมื่อจําแนกตามสังกัด และขนาดของโรงเรียนมีความแตกตางกัน
หรือไม 
                3.ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามเปนอยางไร 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 เพื่อเปนแนวทางการศึกษาและหาคําตอบปญหาที่กลาวขางตน  ผูวิจัยจึงได
ตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 
 1.การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม อยูในระดับนอย 
 2.การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม จําแนกตามสังกัดและขนาดของโรงเรียนมีความแตกตางกัน 
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ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
 ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นดําเนินการในลักษณะขององคกรเชิงระบบ                         
ซึ่งประกอบดวย  ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) ที่มีปฏิสัมพันธ
กับสภาพสิ่งแวดลอม(context) ทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งมิใชองคประกอบ                       
ทางการศึกษา ไดแก  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  สภาพภูมิศาสตร เปนตน และขอมูลยอนกลับ
(feedback) ที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันกับองคประกอบทั้งสามสวน ปจจัยนําเขาในระบบ
การศึกษา นั้น คือ องคประกอบที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาที่นําเขาสูระบบ ไดแก 
นโยบาย บุคคล เงิน และวัสดุอุปกรณ  เปนตน  ปจจัยเหลานี้ จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการ
ขององคกร ซึ่งไดแก กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการเรียนรู  กระบวนการนิเทศ และ 
การวัดและประเมินผล  ใหไดมาซึ่งผลผลิต(outputs) คือ คุณภาพของผูเรียน อันไดแก ความรู  
เจตคติ และทักษะที่นําไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวันตามมาตรฐานตัวชี้วัด  คุณลักษณะ             
ที่พึงประสงคในตัวผูเรียน   
 จากแนวคิดทางทฤษฎีเชิงระบบ  และขอบเขตการบริหารงานวิชาการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 32)    
ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา(input) กระบวนการ (process)  และผลผลิต(output) ประกอบกับ
ในโลกแหงความเปนจริงสถานศึกษาไมใชสถานที่เพียงแหงเดียวที่จะใหความรูประสบการณ 
การเรียนรูใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต  ในทางตรงขามยังมีการเรียนรูในวถิชีวีติ
ที่มีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตที่มีอยูทั่วไปทั้งในครอบครัว ชุมชน วัดและธรรมชาติ รวมทั้ง
ผูใหการถายทอดการเรียนรู ซึ่งไดแก พอแม ปู ยา ตายาย เพื่อน ครู พระ หมอพื้นบาน ตนไม 
สัตว  แหลงน้ํา โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานประกอบการในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
พิพิธภัณฑสถาน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แหลงการคา ฯลฯ ทุกคน ทุกส่ิงในโลกลวน
ถายทอดการเรียนรูเปนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกันเปนการเรียนรู
ตลอดชีวิต  ประกอบกับ กิ่งแกว  อารีรักษและคณะ ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูไวในเอกสารการสังเคราะหนวัตกรรมการจัดการเรียนรูชุดโครงงานวิจัยและพัฒนา
เพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน เปนรูปแบบที่มีการวางแผนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
(planning resource-based learning)   ประกอบดวย 1)สรางหรือกําหนดเปาหมายและ
จุดประสงคทั่วไปจากคูมือหลักสูตร(establish) 2)มุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรูและ
ทักษะประสบการณเดิม(focus) 3)กําหนดจุดประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรู                   
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จากแหลงเรียนรู(formulate) 4)กําหนดหรือคิดหายุทธศาสตรเทคนิคการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู (establish) 5)เลือกแหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู(choose) 6)จัด
ตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนไปใชแหลงเรียนรูเครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร
(timetable) 7)นําแผนที่กําหนดไวไปใช(implement) 8)ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม 
(verify) และ 9)ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน(evaluate)   
ผูวิจัยไดสนใจศึกษาวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม                        
ซึ่งเปนรูปแบบที่สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดหลาย
ลักษณะ  อาทิ  การเรียนรูตามความสนใจของผูเรียนแตละคนเกิดการเรียนรูเปนกลุมซ่ึงเปนการ
เรียนรูจากสภาพจริง จะทําใหผูเรียนสามารถสราง และสรุปความรูไดดวยตนเอง เปนการเรียนรู
จากการปฏิบัติ ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถออกแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับความตองการ                
ของตนเอง   เปนการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ทําใหความรูหรือการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับ
ประสบการณ  เปนประสบการณการเรียนรูที่มีความหมาย (meaningful learning) และประทับ
อยูในความทรงจําของผูเรียนตลอดไป ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่เนนใหผูเรียน
เรียนรูอยางมีความสุข (joyful learning) สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู           
ใหสอดคลองกับบริบท ที่แตกตางกัน ของแตละสถานศึกษาแตละชุมชน ซึ่งมีแหลงเรียนรู                  
ที่แตกตางกัน ทั้งในดานศักยภาพและความสามารถของผูเรียนแตละคนและความแตกตางกัน
ของบริบทชุมชนและสถานศึกษา  ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนํามาใชกําหนดเปนขอบขายเชิงอางอิง
ของการวิจัย ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 
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สภาพแวดลอม(Context) 
    สภาพทางภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ 

                                        สังคม  การเมอืง  เทคโนโลยี 
 

 
   ปจจยันําเขา(Input)              กระบวนการ(Process)                  ผลผลิต(Product) 
 
 - คน                                           - การจดัการเรยีนรู                      - ผลสัมฤทธิท์าง                                      
 - งบประมาณ                                จากแหลงเรยีนรู                          การเรียนของผูเรียน 
 - วัสดุอุปกรณ                              - การวัดผลการศึกษา                     - คุณลักษณะที่พงึ  
 - การบริหารจดัการ                      - การประเมินผล                              ประสงคของผูเรียน 
                             - การนิเทศการศึกษา                      - ผูเรียนมีคุณภาพ  
                                                                                                          ตามมาตรฐาน  
                                                                                                            
 

 
                                                 ขอมูลยอนกลับ(Feedback) 

 
แผนภูมิที่ 1  ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
ที่มา :  กิ่งแกว  อารีรักษ. และคณะ, การจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบหลากหลาย : องคความรู
จากการวิจยัและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทัง้โรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : อัลฟามเิล็นเนียม, 
2548),120-121.  
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ขอบเขตเชิงอางอิงของการวิจยั 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาโดยกําหนดขอบเขต
เชิงอางอิงของการวิจัยจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ                       
กิ่งแกว  อารีรักษ. และคณะ  ไดแก 1)สรางหรือกําหนดเปาหมายและจุดประสงคทั่วไปจากคูมือ
หลักสูตร(establish) 2)มุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรูและทักษะประสบการณเดิม
(focus) 3)กําหนดจุดประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
(formulate) 4)กําหนดหรือคิดหายุทธศาสตรเทคนิคการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
(establish) 5)เลือกแหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู(choose) 6)จัดตารางเวลาสําหรับให
นักเรียนไปใชแหลงเรียนรูเครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร(timetable) 7)นําแผนที่
กําหนดไวไปใช(implement) 8)ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม (verify) และ                         
9)ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน(evaluate) ซึ่งเปนรูปแบบการ
จัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูไวในเอกสารการสังเคราะหนวัตกรรมการจัดการเรียนรูชุด
โครงงานวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน เปนรูปแบบที่มีการวางแผนการเรียนรู
จากแหลงเรียนรู(planning resource- based learning) ดังแผนภูมิที่ 2  
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กระบวนการ(Process) 
 

รูปแบบการจดัการเรยีนรูจาก 
แหลงเรยีนรู 

                                        1.สรางหรือกําหนดเปาหมายและจุดประสงค 
      จากคูมือหลักสูตร 

                                        2. มุงเนนไปที่ตวัผูเรียนเพื่อกาํหนดความรู 
      และทกัษะประสบการณเดิม 

                                        3.กําหนดจุดประสงคเฉพาะสาํหรับ 
      ประสบการณการเรียนรูจากแหลง 

                                        4. กาํหนดหรือคิดหายทุธศาสตร  เทคนิค 
       การเรียนการสอนและกจิกรรมการเรียนรู 

                                        5.เลือกแหลงเรยีนรูและสถานที่สําหรับ 
                                           เรียนรู 
                                        6,จดัตารางเวลาสําหรับใหนกัเรียน 
                                           ไปใชแหลงการเรียนรู เครื่องอํานวย 
                                           ความสะดวก และบุคลากร 
                                        7. การนาํแผนการเรียนรูไปใช 
                                        8. ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม 
                                        9. ประเมินผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียน 
                                            และกระบวนการเรียนการสอน 

 
แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตเชิงอางอิงของการวิจยั 
ที่มา :  กิ่งแกว  อารีรักษ และคณะ, การจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบหลากหลาย : องคความรู
จากการวิจยัและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทัง้โรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : อัลฟามเิล็นเนียม, 
2548),120-121.            
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นิยามศัพทเฉพาะ 
  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู     หมายถึง  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู            

ของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม                        
ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูครบถวนตามหลักสูตร                  
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  
    สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  หมายถึง    
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม และโรงเรียนเอกชนในกํากับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  
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บทที่  2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  

  จากสภาพปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย  กรอบแนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของ
การวิจัยดังกลาว  ในบทนี้จะกลาวถึงสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
ของสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542   และการแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยใชแหลงเรียนรูทั้งในและ                         
นอกชุมชนของสถานศึกษา  โดยนําเสนอเปนขั้นตอน  ไดแก การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม แหลงเรียนรู และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับดังนี้ 
 

การจัดการเรยีนรูจากแหลงเรียนรู 
 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของครู เปนหัวใจและเปนภารกิจหลักของการปฏิรูป
การศึกษาซึ่ งครู ผูสอน  ผูบ ริหารสถานศึกษา  ผูบ ริหารการศึกษา  จะตองดําเนินงาน                            
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22-30 ซึ่งไดบัญญัติไววา               
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียน
สําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ      
เต็มศักยภาพ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรมกระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต
ละระดับการศึกษา ในเรื่องความรูทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งความรู
ความเขาใจ ประสบการณเร่ืองการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน   สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดความรู  สามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของขบวนการเรียนรู  ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน                
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  ที่สงเสริมการดําเนินการและการจัดตั้งแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิต  ไดแก  หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะสวน
พฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬา  และนันทนาการ  แหลงขอมลู  
แหลงการเรียนรู อ่ืนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพการประกาศใชหลักสูตรการศึกษา                       
ข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2544                   
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ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ  เนื่องจากโรงเรียนทุกแหงจะตองเปลี่ยนหลักสูตรจากเดิม  
มาใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2544  โดยหลักสูตรใหมมีลักษณะเปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ  โดยเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู  สถานศึกษาจะตองนํามาตรฐานมา
จัดทําสาระหรือรายละเอียดใหสอดคลอง  สนองสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน
ชุมชนและทองถิ่นของตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 12-16) 
 ครอนบาค(Cronbach 1970:96) ใหทัศนะเกี่ยวกับเร่ืองนี้วาการที่จะเกิดการเรียนรู             
ไดนั้นจะตองมีองคประกอบหลายอยาง คือ  
             1.จุดประสงค (objective)  หมายถึงผลบางอยางที่ผูเรียนหวังจะไดรับ  จึงจําเปนที่ครู 
จะตองแสดงใหนักเรียนเห็นจุดมุงหมายที่ครูตองการจะใหนักเรียนบรรลุถึง  ซึ่งจะกอใหเกิด
แรงจูงใจ ( Motivation) ในบทเรียนนั้น และยอมจะทําใหนักเรียนรูสึกตื่นตัวอยูเสมอวาเขากําลัง
ทําอะไรอยูและอยูจุดไหน ในกระบวนการเรียนรู 
              2.ความพรอม (readiness)  หมายถึง ผลรวมของกระสวน (pattern)   
ที่จะตอบสนองสิ่งเราเกี่ยวกับการเรียนรูได  ความพรอมเปนเครื่องกําหนดวาคนเราจะสงการ
ตอบสนองอยางใดออกไปยอมข้ึนอยูกับวุฒิภาวะและประสบการณเดิม ( maturity and past - 
experience) อีกดวย 
              3. สถานการณ (situation)  หมายถึงสิ่งแวดลอม (environment)  ที่อยูลอมรอบตัวคน 
จะเปนวัตถุหรือสัญลักษณก็ได เชน   คําพูดหรือตัวหนังสือหรือวัตถุที่จะกอใหเกิดประสบการณ     
ดีข้ึน 
              4.การตีความหมายหรือแปลความ (Interpretation)  เปนกระบวนการที่คน เอาใจ               
จดจออยูกับส่ิงแวดลอม แลวเอาไปประสานสัมพันธกับประสบการณเดิม เชน เราแสดง
พฤติกรรมเชนนี้ออกไปแลวจะเกิดอะไรขึ้น เปนตน 
              5.การตอบสนอง (response) หมายถึงการกระทํา หรืออาจจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ภายในที่เตรียมใหคนพรอมที่จะทํา ดังนั้นจึงอาจเปนความเคลื่อนไหวที่สังเกตไดหรือความ                  
ตึงเครียดที่เกิดขึ้นก็ได 
              6.ผลตอเนื่อง (consequence)  คือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการตอบสนองซึ่งอาจ
ตรงความหมายหรือไมก็ได  ถาหากผลที่ไดออกมานั้นเปนไปตามความคาดหมายคนก็จะ                  
กระทําอีก  ถาไมเปนเชนนั้นคนก็จะพยายามเปลี่ยนแปลง 
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              7.ปฏิกิริยาตอความกีดกัน (reaction to thwarting) ถาคนไมสามารถบรรลุถึงจดุหมาย
ไดเขาจะเกิดความรูสึกไมสบายขึ้น  ดังนั้น  เขาอาจจะเลิกลมหรือคิด ดัดแปลงพฤติกรรมให
เหมาะสมตามสภาพความเปนจริงใหม 
 ในการนําเทคโนโลยีการศึกษามาใชในการจัดระบบการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดผล
สําเร็จในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแกปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน
นั้น ควรคํานึงถึงองคประกอบที่มีผลตอการเรียนรูดังกลาว  และตองมีการวางแผนอยางเปน
ระบบในการออกแบบระบบการสอน โดยในกระบวนการออกแบบระบบการสอนนั้นจะตอง
ประกอบไปดวยหลักพื้นฐานสําคัญ  4  ประการ  คือ 
               1.ผูเรียน ( learners of trainees)  โดยการพิจารณาลักษณะของผูเรียน เพื่อการ
ออกแบบโปรแกรมการสอนที่เหมาะสม 
               2.วัตถุประสงค (objectives)  โดยการตั้งวัตถุประสงควา ตองการจะใหผูเรียนได
เรียนรูใดบางในการสอนนั้น 
               3.วิธีดําเนินกิจกรรม ( methods and activities) โดยการกําหนดวิธีการและกิจกรรม
ในการเรียนรูวาควรมีอะไรบาง เพื่อใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดได 
               4.การประเมินผล ( evaluation ) โดยกําหนดวิธีการประเมินเพื่อตัดสินวาการเรียนรู
นั้นประสบผลตามที่ตั้งจุดมุงหมายไวหรือไม 
               นอกจากองคประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ประการเหลานี้แลว ในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนยังมีองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกันอีกหลายประการ ที่นักเทคโนโลยีการศึกษา
หลายทานไดนํามาจัดระบบเพื่อการวางแผนและออกแบบระบบการสอน ซึ่งระบบการสอน                 
ที่แพรหลาย  ไดแก  ระบบการสอนของ บราวน และคณะ  (Brown and others,  อางถึงใน              
กิดานันท  มลิทอง 2540 : 69 – 72)  เปนระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง            
ในการเรียนการสอน  โดยการพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรูของผูเรียนแตละคนเพื่อให
ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ  ความสามารถ  และความ
สนใจของผูเรียน  ซึ่งในการออกแบบระบบการสอนนี้  บราวน และคณะ  ไดทําการวิเคราะห
ระบบการเรียนการสอนโดยแบงเปน   4  หัวขอใหญ ๆ โดยแตละหัวขอจะแบงออกเปนขั้นตอน
ตาง ๆ ดังนี้  คือ 
              1.จุดมุงหมาย (goals)   ในการเรียนการสอนมีจุดมุงหมายอะไรบางที่ตองการ                   
ใหบรรลุผลสําเร็จ  โดยผูสอนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค และเนื้อหาใหสอดคลองกับ
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จุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยวัตถุประสงคและเนื้อหา (objective  and contents) เปนสิ่งแรกที่ผูสอน
ตองกําหนดใหแนนอนวา เมื่อเรียนบทเรียนนั้นแลวผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคอะไรบาง                      
ซึ่งจะตองเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได เมื่อมีการกําหนด
วัตถุประสงคของการเรียนแลว ตองมีการเลือกเนื้อหาบทเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว  เพื่อใหผูเรียนเรียนแลวสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อผลของการเรียนรู 

2.สภาพการณ ( condition)  ผูสอนควรจัดสภาพการณอยางไร และควรมีอะไรบาง 
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนอยางไดผลดี เพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว ซึ่งในการนี้ตองมีการเลือก
ประสบการณที่ เหมาะสมแกผูเ รียน โดยเนนถึงสภาพที่แตกตางระหวางบุคคล เพื่อการ
จัดรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมแกผูเรียน กลาวคือ 
                2.1การจัดประสบการณแกผูเรียน (learning experiences) เปนการจัดประสบการณ
ในรูปลักษณะกิจกรรมการเรียนตาง ๆ เพื่อนําไปสูการเรียนรู ในชั้นนี้ผูสอนจึงตองเลือก
ประสบการณการเรียนที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนแตละคน ซึ่งประสบการณที่นําไปสูการเรียนรูแบง
ออกไดหลายรูปแบบ เชน  การฝกใหคิด การอภิปราย การเขียน การอาน การฟง ฯลฯ 
                2.2 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน (teaching – learning modes ) เปนการจัด
เพื่อใหผูเรียนสามารถไดรับประสบการณการเรียนรูที่ดีที่สุด การจัดนี้ตองคํานึงถึงขนาดของ
ผูเรียน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาบทเรียนดวย การจัดรูปแบบการเรียนการสอนนี้
สามารถจัดทําไดโดยการจัดหาหองตามขนาดของกลุมผูเรียนโดยถาเปนผูเรียนกลุมใหญ ผูสอน
มักใชการบรรยายในหองเรียนใหญ ถากลุมผูเรียนมีขนาดกลางหรือเล็กก็ใชการบรรยายโดยมี
การซักถามโตตอบกัน และควรมีการใชส่ือการสอนรวมดวย แตถาผูเรียนมีเพียงคนเดียว จะใช
การศึกษารายบุคคลในลักษณะของการใชส่ือหลายแบบ 
              3.ทรัพยากรหรือแหลงวิชาการ ( resources )  ผูสอนควรจะตองทราบวามีแหลง
ทรัพยากรหรือแหลงวิชาการใดบาง  ที่จําเปนและสามารถนํามาใชเพื่อการจัดประสบการณแก
ผู เ รียน  ทรัพยากรนี้หมายถึง ทางดานบุคลากร การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ                        
ที่เหมาะสมในการสอน  ตลอดจนการจัดสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเรียน
การสอน  ดังนี้ 
                  3.1 บุคลากร ( personnel ) ในกระบวนการจัดระบบการการสอน บุคลากรมิได
หมายถึงผูสอนหรือผูเรียนเทานั้น  แตจะหมายรวมถึงบุคคลทุกคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ดังนั้น  ผูสอนจึงหมายถึงครู หรือวิทยากรผูถายทอดความรูไปยังผูเรียน ผูสอน
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จะตองมีบทบาทในการใชส่ือการเรียนการสอน เปนผูจัดสภาพแวดลอมและจัดประสบการณ
การเรียนแกผูเรียน เปนผูนําการอภิปราย แนะนําสิ่งตาง ๆตลอดจนแกปญหาผูเรียน และตองมี
ความสัมพันธกับผูสอนคนอื่น ๆ เพื่อปรึกษาหรือวางแผนการสอนและแกไขปญหาตาง ๆ                    
ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุงแกไขรวมกัน สวนบทบาทของผูเรียนนั้นอาจเปน
ผูชวยในการตั้งจุดมุงหมายในการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุงแกไขรวมกัน สวนบทบาทของ
ผูเรียนนั้นอาจเปนผูชวยในการตั้งจุดมุงหมายในการเรียนการสอน การเตรียมกิจกรรมตาง ๆ 
การใชส่ือ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนดวย 
                 3.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ(materials and equipment)เปนสิ่งชวยเกื้อกูลในการ
จัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน ทั้งนี้ ในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือในการ
สอนนั้น ผูสอนจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆตอไปนี้ 
                       3.2.1  ความเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถและประสบการณเดิม  
ของผูเรียน 
                       3.2.2  การใชส่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
                       3.2.3  ความเหมาะสมของชนิดของสื่อกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
                       3.2.4  ส่ือนั้นสามารถหาไดในแหลงวิชาการหรือทองถิ่นนั้น 
                       3.2.5  ความสะดวกในการใช 
              อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการจัดประสบการณใหการเรียนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  สามารถแยกไดเปนประเภทอุปกรณเพื่อการเรียนรู ( equipment for 
learning) เชน เครื่องเทปบันทึกเสียง  เครื่องฉายสไลด  เครื่องฉายภาพยนตร  เครื่อง
คอมพิวเตอร  โทรทัศน ฯลฯ และประเภทสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู ( educational media for 
learn)  เชน  หนั งสือแบบเ รียน   หนั งสื อพิมพ  ฟลมภาพยนตร  ของจํ าลอง  การตูน                           
รายการวิทยุ ฯลฯ เหลานี้   เปนตน 
                3.3  สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ( physical facilities) หมายถึง การจัด
สภาพหองเรียนตามขนาดของกลุมผูเรียน เพื่อใหการจัดสภาพการณในการเรียนรูดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและเหมาะสม ตลอดจนการจัดวัสดุอุปกรณ และส่ือการสอนเพื่อความสะดวก    
ในการใชดวย ส่ิงอํานวยความสะดวกและสถานที่ เหลานี้  ไดแก  หองเรียน  หองสมุด                           
หองสื่อการศึกษา  หองปฏิบัติการ และหองนันทนาการเปนตน 
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               4.การประเมินผลและการปรับปรุง (evaluation and improvement) เปนขั้นตอน
สุดทายในระบบการสอน  เพื่อเปนการประเมินวา  หลังจากการสอนแลวผู เ รียนได รับ
ประสบการณเรียนรูอะไรบาง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม 
การประเมินจะทําใหผูสอนทราบวา ระบบการสอนนั้นมีขอบกพรองอะไรบาง เชน แผนการสอน 
จุดมุงหมาย ส่ือการสอน เนื้อหา หรือแมแตความพรอมของตัวผูเรียนเอง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ เหลานั้นในการสอนครั้งตอไป 
               ระบบการสอนของแคมป  (Kemp 1985 : 137 – 140, อางถึงใน  กิดานันท  มลิทอง 
2 5 4 0 :7 2 –7 5 ) แ คมป  ไ ด แ บ ง ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร พิ จ า รณ า ก า ร จั ด ร ะ บบ ก า ร ส อ น                            
เปนสาระสําคัญ  10  ประการ  คือ 
              1.ความตองการในการเรียน จุดมุงหมายในการสอน ส่ิงสําคัญ/ขอจํากัด ( learning 
needs , goals priorities/constraints) การประเมินความตองการในการเรียนนับวามีสวน
สําคัญในการกําหนดจุดมุงหมายและโปรแกรมการจัดการเรียนรู  ใหสอดคลองกับความตองการ
นั้น กลาวไดวาการประเมินความตองการ การกําหนดจุดมุงหมาย และการเผชิญขอจํากัดตาง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นเหลานี้ ลวนเปนสิ่งสําคัญขั้นแรกในการเริ่มตนของกระบวนการออกแบบการสอน                       
จึงจัดอยูในศูนยกลางของระบบ และนับวาเปนพื้นฐานของขอปลีกยอยตาง ๆ  9  ประการ                    
ในกระบวนการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู 
               2.หัวขอเร่ือง งาน และจุดประสงคทั่วไป (topics – job tasks  purposes)  ในการ
สอนหรือโปรแกรมของการอบรมที่จัดขึ้นนั้น  ยอมประกอบไปดวยหัวขอเร่ืองของวิชาซึ่งเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับพื้นฐานความรู และ/หรือหัวของานที่เปนพื้นฐานทางทักษะดานกายภาพหัวขอ            
ตาง ๆ จะตองมีการเขียนเปนจุดประสงคทั่วไปไวเพื่อใหทราบอยางแนนอนวาผูสอนตองการให
ผูเรียนมีความรูพื้นฐานและทักษะสามารถทํางานอะไรไดบางหลังจากที่เรียนจบบทเรียนนั้นแลว 
จุดประสงคทั่วไปและหัวขอตาง ๆเหลานี้ จะเปนเสมือนกรอบในการออกแบบโปรแกรมการเรียน
การสอน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาความรูและวัตถุประสงคตาง ๆ ของการเรียน 
               3.ลักษณะของผูเรียน ( learner characteristics) เปนการสํารวจเพื่อพิจารณาถึง            
ภูมิหลังดานสังคม การศึกษาและสภาพเศรษฐกิจของผูเรียนแตละคน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก          
ในการจัดสภาพการเรียนรูและวิธีการเรียนใหเหมาะสมตามความสามารถ และความสนใจ               
ของผูเรียน 
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               4.เนื้อหาวิชาและการวิเคราะหงาน ( subject content, task analysis)   การวางแผน
การจัดการเรียนรูนั้น เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับหัวเรื่อง นับวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก เนื้อหานี้
จําเปนตองเรียนตามลําดับข้ันตอน  ให เหมาะสมและงายตอความเขาใจของผู เ รียน                  
ซึ่งสามารถใชเปนเกณฑในการกําหนดวัตถุประสงค หรือเพื่อจัดหาโสตทัศนูปกรณ และเพื่อเปน
การออกแบบเครื่องมือทดสอบเพื่อเปนการประเมินการเรียนก็ได 
                5.วัตถุประสงคของการเรียน ( learning objectives) เปนการตั้งวัตถุประสงคของการ
เรียนวา ผูเรียนควรรูหรือสามารถทําอะไรไดบางเมื่อเรียนบทเรียนนั้นจบแลว นอกจากนั้นผูเรียน
จะตองมีพฤติกรรมอะไรบางที่สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได วัตถุประสงคนี้จึงเปนวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม  เพื่อเปนการวางโครงรางของการสอน  เปนการชวยในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูและจัดลําดับเนื้อหาวิชา  ตลอดจนเปนแนวทางประเมินผูเรียน และประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอนดวย 
                6.กิจกรรมการเรียนการสอน  (teaching/learning activities) ในการวางแผนและ
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูสอนควรคํานึงถึงแบบแผนสําคัญ 3  อยาง คือ การเสนอ
เนื้อหาในชั้นเรียนควรเปนแบบใด  วิธีการเรียนของผูเรียนควรเปนอยางไร และกิจกรรมที่จะ
กอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนควรมีอะไรบาง  ส่ิงตาง ๆเหลานี้ยอมข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสม เชน ควรมีการเสนอเนื้อหาการเรียนในชั้นเรียนแกผูเรียนพรอมกันในคราว
เดียวกันทั้งหมด หรือควรใหเรียนเปนรายบุคคล หรือการเสริมสรางประสบการณแกผูเรียนนั้น 
ควรใชวิธีอภิปรายหรือวิธีการทํากิจกรรมกลุม เปนตน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                          
ที่เหมาะสม ยอมข้ึนอยูกับสภาพการณ ตาง ๆ หลายประการนับต้ังแตจุดมุงหมาย ลักษณะของ
ผูเรียน เนื้อหาวิชาและการวัดผล โดยที่ผูสอนตองคํานึงถึงกลุมผูเรียนวามีขนาดเทาใด เพื่อที่จะ
สามารถจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของวิชาและความสนใจของกลุม นอกจากนั้น
การเลือกวัสดุอุปกรณส่ือการสอนก็ตองใหสัมพันธกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย 
               7.ทรัพยากรในการสอน (instructional resources) ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง  ส่ือการ
สอนที่จะชวยสนับสนุนและสงเสริมใหกิจกรรมการเรียนรูเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ส่ือตาง 
ๆเหลานี้แยกไดเปน  6  ประเภท คือ ของจริง ส่ือที่ไมตองใชเครื่องฉาย เครื่องเสียง ภาพนิ่งที่ใช
กับเครื่องฉาย ภาพเคลื่อนไหวที่ใชกับเครื่องฉายและการใชส่ือประสม ผูสอนตองเลือกสื่อ          
มาใชใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงกลุมผูเรียนและสถานการณ การเรียนรูดวย 
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              8.การสนับสนุน (support services ) บริการสนับสนุนและการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรูนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง ทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับงบประมาณของ
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแตละแหงวา จะมีงบประมาณในการวาจางบุคลากรและซื้อวัสดุ
อุปกรณเพื่อใชในการศึกษามากนอยเพียงใด การบริการนี้รวมไปถึงคาใชจายในการให
คําปรึกษาและวางแผนของนักวิชาการ การทดลองผลงาน การฝกอบรม บริการสนับสนุนนี้แบง
ออกเปน  6  ประเภท คือ  งบประมาณ  สถานที่อาคารเรียน ส่ือวัสดุอุปกรณ บุคลากร และ
ตารางที่เหมาะสมในการทํางาน 
               9.การประเมินการเรียน (learning evaluation) เพื่อเปนการประเมินวาผูเรียนนั้นไดรับ
ความรูความสามารถบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม และมากนอยเพียงใด โดยการสราง
เครื่องมือทดสอบและวัดผล ทั้งนี้เพื่อเปนการทราบขอบกพรองตาง ๆของระบบการสอน และเพือ่
เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขระบบการสอนนั้นตอไป 
             10.การทดสอบกอนการเรียน (pretesting) เปนการทดสอบวาผูเรียนมีประสบการณ
เดิมและพื้นฐานความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะสอนใหมอยางไรบาง  หรือมีความรูความชํานาญ
อะไรบางเกี่ยวกับวิชาที่เรียนมาแลว ซึ่งการประเมินกอนการเรียนเปนเครื่องชี้ความพรอม                 
ของผูเรียนวา ผูเรียนควรจะไดเรียนรูอะไรเพิ่มเติมอีกบางจากความรูเกาที่เคยเรียนมา 
             ในการใชระบบการสอนทั้ง 10  ข้ันตอนนี้  ผูสอนจะตองเร่ิมตนจากจุดศูนยกลางกอน 
โดยพิจารณาในเรื่องของความตองการในการเรียน  จุดมุงหมายในการสอน และขอจํากัดตาง ๆ 
หลังจากนั้นจะเริ่มใชในขั้นตอนใดกอนก็ไดโดยไมตองเรียงลําดับกัน  และสามารถพัฒนาการ
สอนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไดดวยการใชการ
ประเมินผล  2  ลักษณะ  คือ การประเมินขณะสอน ( formotive evaluation ) เปนการประเมิน
ในระหวางดําเนินงานพัฒนาระบบสอน และการประเมินรวมยอดภายหลังการใชระบบการสอน
นั้นสิ้นสุดลง (summative evaluation ) ทั้งนี้เพื่อเปนการปรับปรุงระบบการสอนใหใชไดดี                   
มีคุณภาพ 
             ระบบการสอนของ เกอรลาช  และอีลี(Gerlach and Ely 1985  : 141 – 143, อางถึงใน
กิดานันท  มลิทอง  2540  : 72 – 75) นับเปนระบบการสอนที่ใชกันแพรหลายทั่วไป                      
ซึ่งแบงออกเปน  10  ข้ันตอน  ดังนี้ 
             1.การกําหนดวัตถุประสงค ( specification of objectives) ระบบการสอนนี้จะเริ่มตน
การสอนดวยการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนขึ้นมากอน โดยควรเปนวัตถุประสงคเฉพาะ
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หรือวัตถุประสงค เชิ งพฤติกรรม  ที่ ผู เ รียนสามารถปฏิบัติห รือผูสอนสามารถวัดหรือ                           
สังเกตได 
                2.การกําหนดเนื้อหา ( specification of content ) เปนการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม 
เพื่อกําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูและบรรลุถึงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว 
                3.การประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน ( assessment of entry behaviors ) เปนการ
ประเมินกอนการเรียนเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและภูมิหลังของผูเรียนกอนที่จะเรียนเนื้อหานั้น 
ๆ วาผูเรียนมีความรูความสามารถในเรื่องที่จะสอนนั้นมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทาง               
ในการที่จะจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
                4. การกําหนดกลยุทธและวิธีการสอน ( determination of strategy ) การกําหนดกล
ยุทธเปนวิธีการของผูสอนในการใชความรู เลือกทรัพยากร และการกําหนดบทบาทของผูเรียน 
ในการเรียน ซึ่งเปนแนวทางเฉพาะเพื่อชวยใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคของการเรียน                 
การสอนนั้น วิธีการสอนตามกลยุทธนี้แบงออกเปน  2  แบบ คือ 
                    4.1 การสอนแบบเตรียมเนื้อหาความรู ใหแก ผู เ รียนโดยสมบูรณทั้ งหมด 
(expository approach) เปนการสอนที่ผูสอนปอนความรูใหแกผูเรียนโดยการใชส่ือตางๆ  และ
จากประสบการณของผูสอน การสอนแบบนี้ไดแก การสอนแบบบรรยายหรือแบบอภิปราย                 
ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองคนควาหาความรูใหมดวยตนเอง แตอยางใด  
                   4.2 การสอนแบบสืบเสาะหาความรูหรือแบบไตถาม (discovery or inquiry 
approach)  เปนการสอนที่ผูสอนมีบทบาทเพียงเปนผูเตรียมสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง 
ๆในการเรียน เปนการจัดสภาพการณเพื่อใหการเรียนรูตามจุดมุงหมายโดยที่ผูเรียนตองคันควา
หาความรูเอาเอง 
               5.การจัดแบงกลุมผูเรียน ( organization of groups) เปนการจัดกลุมผูเรียน                     
ใหเหมาะสมกับวิธีสอน เพื่อใหไดเรียนรูรวมกันอยางเหมาะสม การจัดกลุมตองพิจารณา                   
จากวัตถุประสงค  เนื้อหาและวิธีสอนดวย 
               6.การกําหนดเวลาเรียน ( allocation of time ) การกําหนดเวลาหรือการใชเวลา                  
ในการเรียนการสอนจะขั้นอยูกับเนื้อหาที่จะเรียน  วัตถุประสงค สถานที่ และความสนใจ                  
ของผูเรียน 
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                7.การจัดสถานที่เรียน (allocation of space) การจัดสถานที่เรียนจะขึ้นอยูกับขนาด
ของกลุมผูเรียน  แตในบางครั้งสถานที่เรียนแตละแหงอาจจะไมเหมาะสมกับวิธีการสอนแตละ
อยาง ดังนั้นจึงควรมีสถานที่เรียนหรือหองเรียนในลักษณะตาง ๆ กัน  3  ขนาด  คือ 
                   7.1  หองเรียนขนาดใหญ สามารถสอนไดคร้ังละ  50 -  300  คน 
                   7.2  หองเรียนขนาดเล็ก เพื่อใชในการเรียนการสอนแบบกลุมยอยหรือการจัดกลุม
สัมมนาหรืออภิปราย 
                   7.3  หองเรียนแบบเสรีหรืออิสระ  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนตามลําพัง ซึ่งอาจเปนหอง
ศูนยส่ือการสอนที่มีคูหาหรือรายบุคคล 
                8.การเลือกสรรทรัพยากร (allocation of resources) เปนการที่ผูสอนเลือกสื่อการ
สอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการสอน และขนาดของกลุมผูเรียนเพื่อใหการสอน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  การเลือกใชทรัพยากรหรือส่ือการสอนสามารถแบงได                       
เปน  5  ประเภทคือ 
                    8.1  ส่ือบุคคลหรือของจริง หมายถึง  ผูสอน  ผูชวยสอน วิทยากรพิเศษ หรือของ
จริงตาง ๆ เพื่อชวยประกอบการสอน เปนตน 
                    8.2  วัสดุและอุปกรณเครื่องฉาย เชน ภาพยนตร  สไลด ฟลมสคริป ฯลฯ 
                    8.3  วัสดุและอุปกรณเครื่องเสียง  เชน วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ 
                    8.4  ส่ิงพิมพ  เชน  หนังสือ  วารสาร รูปภาพ ฯลฯ 
                    8.5  วัสดุที่ใชแสดง  เชน  แผนที่ ลูกโลก ของจําลองตาง ๆ ฯลฯ 
              9.การประเมินพฤติกรรม ( evaluation of performance )  หมายถึง การประเมิน
พฤติกรรมของผูเรียนอันเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเอง 
ระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนกับส่ือการสอน การประเมินเปนสิ่งสําคัญมากในการ
เรียน และเปนกระบวนการขั้นสุดทายของระบบการสอนที่ยึดเอาวัตถุประสงคที่ตั้งไวเปนหลักใน
การดําเนินงาน 
            10.การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ ( analysis of feedback) เมื่อข้ันตอนของการประเมิน
เสร็จส้ินลงแลว  ก็จะทําใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอย
เพียงใด ถาผลที่เกิดขึ้นนั้นไมเปนไปตามวัตถุประสงคก็ตองทําการวิเคราะหผลหรือยอนกลับมา
พิจารณาวาในการดําเนินงานตั้งแตตนนั้นมีขอบกพรองอะไรบางในระบบหรือมีปญหาประการ
ใดบาง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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            นอกจากนั้ น  เพรสคอทท  (prescott)ผู อํ านวยการสถาบันคนคว า เ รื่ อ ง เด็ ก                      
แหงมหาวิทยาลัย แมร่ีแลนด   ไดสรุปถึงองคประกอบที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไวซึ่งองคประกอบเหลานี้ไดแก    1) องคประกอบทางดานรางกาย ไดแกอัตราการ
เจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพของรางกาย ขอบกพรองของรางกาย และลักษณะทาทงของ
รางกาย  2)องคประกอบทางดานความรัก   ไดแก  ความสัมพันธระหวางบิดา  มารดา 
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร ความสัมพันธระหวางบุตร และความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในครอบครัว 3) องคประกอบทางดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ไดแกขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ความเปนอยูของครอบครัว  สภาพแวดลอมทางบาน การอบรมทางบาน และพื้นฐาน
ทางบาน 4) องคประกอบทางดานความสัมพันธในหมูเพื่อนวัยเดียวกัน ไดแก ความสัมพันธ 
ของนักเรียนกับเพื่อวัยเดียวกัน ทั้งทางบานและทางโรงเรียน 5) องคประกอบทางดาน
พัฒนาการแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ เจตคติ แรงจูงใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน                            
6)องคประกอบทางดานการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตัว  การแสดงออกทางอารมณ   
               ปจจุบันจุดมุงหมายพื้นฐานของการศึกษาก็คือ  การจัดการใหการเรยีนรูเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  ไมวาจะเปนการศึกษาในสาขาวิชาชีพใด องคประกอบที่จะทําใหบรรลุ
จุดมุงหมายดังกลาวทางหนึ่งก็คือ การจัดระบบใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงใหผูเรียน
เกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา  ซึ่งจะสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติวิชาชีพตอไป 
องคประกอบนี้เรียกวา การจัดการเรียนการสอน ( จริยา  เหนียนเฉลย 2537:1)ซึ่งกระบวนการ
เรียนการสอนนั้นเปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยมีจุดประสงค                 
ของการศึกษาที่กําหนดนั้น  ทั้งนี้ผูสอนตองทํากิจกรรมตาง ๆ ตามขั้นตอน  ดังนี้ 
               การวิเคราะหตัวปอนของระบบการเรียนการสอน ตัวปอนของระบบการเรียนการสอน 
ไดแก ผูสอน  ผูเรียน หลักสูตรและสิ่งแวดลอมทางการเรียนการสอน 
               1.ผูสอน  เปนตัวปอนที่สําคัญของระบบการเรียนการสอน ในการวิเคราะหตัวปอนนั้น  
ผูสอนจะตองคํานึงถึงบทบาทของผูสอน  กิจกรรมของผูสอน  และลีกษณะที่สําคัญของผูสอน              
ที่ถูกตองเหมาะสมควรเปนอยางไร คุณภาพและความดีพรอมของผูสอนจะตองสูงและพรอม               
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความพอใจและเต็มใจ ทั้งนี้เพราะบุคลิกภาพและความสามารถของผูสอน 
มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน  ผูสอนจะตองพัฒนาบุคลิกภาพของตนใหเอ้ือตอการเรียน           
ของผูเรียน รูจักเลือกปรับปรุงเทคนิคและวิธีสอนใหเหมาะสม ไมใชวิธีการสอนแตเพียง                   
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อยางเดียวตลอดไป ตองดัดแปลงแกไขวิธีการสอนโดยใชหลาย ๆวิธี  จึงจะทําใหผูเรียนสนใจ
และไมเกิดความเบื่อหนาย 
                 2.ผูเรียน  ผูเรียนเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในระบบการเรียนการสอน  
ผูสอนในฐานะผูอํานวยการในการเรียนของผูเรียน มีความจําเปนตองทําการศึกษาธรรมชาติ 
ของผู เ รียนในแตละระดับให เขาใจ   นอกจากนั้นผูสอนจะตองศึกษาให เขาใจความรู 
ความสามารถ  ความเชื่อ  ความถนัดทางการเรียน  ความตองการและความคาดหวังของผูเรียน
รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมเบื้องตนของผูเรียน เพื่อที่จะจัดประสบการณที่เหมาะสมใหกับผูเรียน             
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเปนไปตามพฤติกรรมที่มุงหวัง การที่ผูสอนเขาใจผูเรียนยอมจะชวยใหผูสอน
สามารถจัดการเรียนการสอนไดตามความตองการของผูเรียน  และตามพัฒนาการดานรางกาย                          
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสม ในการเรียนการสอนนั้นผูสอนจําเปนตองศึกษาภูมิหลังตาง ๆ                
ของผูเรียน เพื่อที่จะไดกําหนดจุดประสงคและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
                3.หลักสูตร  ผูสอนจะตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจแจมชัด ทั้งนี้เพราะหลักสูตรคือ
แนวทางในการจัดประสบการณใหผูเรียนมีพฤติกรรมตามที่กําหนดไว สําหรับการพิจารณา
หลักสูตรในฐานะตัวปอนของระบบการเรียนการสอนนั้น ผูสอนจะตอวงพิจารณาในสวนตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 
                    3.1 องคประกอบของหลักสูตร  องคประกอบหรือโครงสรางของหลักสูตร                     
มีดังตอไปนี้ 
                            3.1.1  หลักสูตรแมบท  ไดแก  ขอกําหนดของกระทรวง ซึ่งประกอบดวย
จุดประสงคและแนวทางของการศึกษา โครงสรางของเนื้อหาวิชา 
                            3.1.2  เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน ไดแก หนังสือเรียน คูมือครู 
แผนการสอน โครงการสอนหนังสืออานเพิ่มเติม แบบฝกหัด รูปภาพ แผนภูมิ บทเพลง นิทาน
และส่ิงอื่น ๆ 
                            3.1.3  กิจกรรมการเรียนการสอน  ไดแกการดําเนินการตาง ๆในโรงเรียน           
ทั้งโดยครู และนักเรียน เชน การสอนใหนักเรียนคนควา  อภิปราย การบรรยาย การอบรม                
การสาธิต การปฏิบัติงาน การจัดนิทรรศการ การศึกษานอกสถานที่ และการทํากิจกรรมตาง ๆ 
                            3.1.4  การประเมินผลการเรียนการสอน  ไดแก หลักการของการประเมินผล
ตาง ๆ ในการประเมินผลการศึกษา ผูสอนจะตองศึกษาใหเขาใจระบบที่กําหนดใหและนําไปใช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

29

ในการประเมินผลการเรียนการสอน หากผูสอนไมประเมินในระบบที่กําหนดไวจะกอใหเกิด
ความสับสนระหวางผูเรียน ผูสอนและผูบริหารเปนอยางมาก 
                    3.2 ความมุงประสงคของการจัดหลักสูตรแบบหนวยกิต  การจัดหลักสูตร               
แบบหนวยกิต มีจุดประสงคดังตอไปนี้ 
                           3.2.1 สงเสริมการเรียนทางวิชาการที่จําเปน หลักสูตรจะกําหนดวิชาเลือก 
ตาง ๆ ใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
                           3.2.2 สนองความตองการของผูเรียน  หลักสูตรจะกําหนดวิชาเลือกตาง ๆ   
ใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
                            3.2.3  สงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเอง หลักสูตรใหผูเรียนไดกําหนด
เร่ืองที่จะศึกษา โครงการและวิธีการในการคนควาหาความรู การเขียนรายงาน  
                            3.2.4  เปดโอกาสในการเลือกเรียนใหกวางขึ้น  หลักสูตรจะกําหนดวาผูเรียน
อยูในแผนกสาขาวิชาใด ผูเรียนสามารถเปลี่ยนทิศทางของการเรียนไดตามความเหมาะสมของ
สติปญญาและความถนัดสวนบุคคล 
                4. แหลงทรัพยากรการเรียนรู แหลงทรัพยากรการเรียนรูเปนตัวปอนที่มีอิทธิพลตอ
การเรียนการสอนเชนกัน แหลงทรัพยากรการเรียนรูที่มีอิทธิพลตอการเรียนการสอน ไดแก 
สถานที่ทําการสอน เครื่องมือ อุปกรณชวยสอน วิธีสอนและความสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน รวมทั้งการทํางานรวมกันจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว 
 

สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.สภาพทั่วไป 

 สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม เปนที่ราบลุมริมทะเลโดยตลอด สภาพดิน                          
เปนดินเหนียวปนทราย  ลักษณะดินโดยทั่วไปออนตัวไดงายและมีความอุดมสมบูรณ  เหมาะแก
การเกษตรกรรม  เดิมเคย  มีปาไมโกงกาง  ไมแสม   ตามชายฝงทะเล  และมีปาจากตามชายฝง
แมน้ํา แตปจจุบันไดมีการใชประโยชน จากพื้นที่ดังกลาวในการเลี้ยงกุงกุลาดําเกือบทั้งหมด 
ตอมาการเลี้ยงกุงไดเกิดการขาดทุนทําใหปลอยบอกุงรกรางจํานวนมาก   แมน้ําที่สําคัญไดแก 
แมน้ําแมกลอง นอกจากนี้ยังมีลําคลองใหญนอยมากมาย แยกจากแมน้ําแมกลองกวา             
300 คลอง กระจายอยูทุกพื้นที่  จากสภาพภูมิประเทศดังกลาว    ทําใหเกิดความสะดวก            
ในดานการคมนาคมทางน้ํา และสามารถประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม พื้นที่ในเขตจังหวัด
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สมุทรสงคราม มีสภาพน้ําแตกตางกันโดยสามารถจัดแบงได 3 เขตหลัก คือ เขตน้ําเค็ม เขตน้ํา
กรอย เขตน้ําจืด  

 2.ประชากร 
 จังหวัดสมุทรสงคราม  มีพื้นที่ประมาณ 416.71  ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 3 อําเภอ                    

36  ตําบล  284 หมูบาน โดยแบงเขตการปกครองเปนเทศบาล 5 แหง และองคการบริหาร                
ส วนตํ าบล  30  แห ง  มีประชากรทั้ งหมด  194,212 คน   แยก เปนชาย  93 ,526  คน                         
คิดเปนรอยละ 48.16  หญิง  100,686  คน  คิดเปนรอยละ 51.84 คน  ความหนาแนน  466  คน               
ตอตารางกิโลเมตร   
 3.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     3.1 แหลงน้ําธรรมชาติ มีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสายหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม 
ตนน้ําเกิดจากแมน้ําแควนอย และแมน้ําแควใหญไหลมาบรรจบกัน  ณ บริเวณบานแพ  อําเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผานไปยังจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ความยาว
ประมาณ 140 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ไหลผานอําเภอบางคนที อําเภออัมพวา 
และอําเภอเมืองสมุทรสงคราม                
     3.2 เนื้อที่ปาไม มีปาไมชายเลนตามฝงทะเล เชน ไมโกงกาง ไมสน ไมแสม                       
ไมกระบูน 
     3.3  ดอนหอยหลอดเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม                     
ที่มีแหงเดียวในประเทศไทย  เปนแหลงที่ทําใหประชาชนที่อยูชายฝงทะเลไดมีอาชีพ โดยการ                  
หยอดหอยหลอดขาย   ซึ่งขณะนี้มีราคาแพงมาก  เพราะเปนที่แพรหลาย และมีประชาชนทั่วไป             
นิยมมาซื้อไปรับประทานนําไปประกอบอาหารไดทั้งผัดเผ็ด ผัดฉา หรือนําไปตากแหง แลวนํามา      
ทอดรับประทาน  

    3.4 นาเกลือ  มีพื้นที่ทํานาเกลือ การทําเกลือปนจากนาเกลือเปนอุตสาหกรรมหลักที่
สําคัญ  ตอเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม   

4.สภาพเศรษฐกิจ 
 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม สวนมะพราว และการ
ประมงสวนอุตสาหกรรมนั้น สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ไดแก  อุตสาหกรรมผลิตน้ําปลา  และอาหารทะเล  อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร   
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 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวและ                  
การบริการ เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเหมาะแก                  
การพักผอนหยอนใจ มีส่ิงที่นาสนใจ ดึงดูดใหผูคนมาทองเที่ยวมากมายทั้งดอนหอยหลอดที่มี
แหงเดียวในประเทศไทย ตลาดน้ําอัมพวา ลองเรือชมหิ่งหอย ชมบานทรงไทย วิถีชีวิตของชุมชน
ริมน้ํา ตลาดรถไฟ อุทยาน ร. 2 วัดหลวงพอบานแหลม วัดจุฬามณี วัดบางกุง(โบสถปรกโพธิ์)   
วัดศรัทธาธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ประชาชนยังมีอาชีพทั้งเกษตรกรรมและประมง จึงทําใหจังหวัด
สมุทรสงคราม มีความอุดมสมบูรณ ทั้งอาหารทะเลและผลไม สินคาที่จําหนายหลากหลาย เชน 
สมโอ ล้ินจี่ น้ําตาลมะพราว น้ําปลา กะป เครื่องเบญจรงค ขนมไทย อาหารทะเลสด อาหาร
ทะเลแปรรูป เกลือสมุทร เปนตน อยางไรก็ตาม สภาพปจจุบันกําลังประสบปญหาความเสื่อม
โทรมทางทรัพยากรธรรมชาติ และเริ่มมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ไดแก  

4.1 การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ ปาชายเลน ปญหา
ขยะและสิ่งแวดลอม ปริมาณสัตวน้ํามีจํานวนลดลง 

4.2 วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไป สืบเนื่องจากการสงเสริมการทองเที่ยวมากขึ้น 
4.3 ผลกระทบจากมลภาวะทางน้ํา ทางอากาศ และทางเสียงจากโรงงาน 
4.4 การขาดแรงงานดานเกษตรกรรมและการประมง 
4.5 การขาดแคลนน้ําที่มีคุณภาพดีเพื่อบริโภค 
4.6 ผลผลิตของพืชผลทางเกษตรตกต่ํา 

 5. สังคมและวัฒนธรรม   
  ลักษณะสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม  มีโครงสรางทางสังคม  ประกอบดวย   ผูมีเชื้อ
ชาติไทยเปนสวนใหญ รองลงมาเปนชาวจีน สวนเชื้อชาติอ่ืนมีเล็กนอย สวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 
              สภาพความเปนอยูและสังคมของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม   มีความสงบสุขรมเย็น 
มาแตโบราณ มีอุปนิสัยขยันหมั่นเพียร มัธยัสถ ทําใหมีฐานะคอนขางดี มีจิตใจโอบออมอารี ใจ
บุญ  รักความยุติธรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา ทั้งนี้ จะเห็นไดวามีการ
สรางวัดจํานวนมากถึง 110 วัด และต้ังอยูเกือบทุกตําบล  นอกจากนี้  ชาวสมุทรสงคราม  เปนผู
มีอารมณศิลปน รักการดนตรี จะเห็นวา นักดนตรีมีชื่อเสียงของไทยถือกําเนิดในจังหวัด
สมุทรสงคราม เชน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  หลวงประดิษฐไพเราะ  ครูเอ้ือ  
สุนทรสนาน ฯลฯ   การตั้งบานเรือนของชาวสมุทรสงคราม  สวนใหญกระจัดกระจาย และ                 
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มีบางสวนรวมกลุมบริเวณริมแมน้ําแมกลอง  มีอาชีพหลักคือ การประมง และการทําน้ําตาล
มะพราว  ซึ่งเปนอาชีพที่ไมคอยมีเวลาวาง ชาวประมงตองออกทะเล ออกทะเลแตละครั้งใชเวลา
เปนเดือนจึงจะกลับเขาฝง และชาวสวนในจังหวัดสมุทรสงคราม  สวนใหญเปนคนรักสันโดษ   
จึงสงผลกระทบดานความรวมมือการรวมกลุมเพื่อพัฒนาสภาพสังคมที่มี ลักษณะคงที่                            
ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก  

6.ดานการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  มีสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 85 แหง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน 10 แหง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 8 แหง รวม 104  แหง  มีครูจํานวน  1,675  คน                 
มีนักเรียน จํานวน   29,611   คน  
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนสถานศกึษา ครู นักเรียน หองเรียนและสัดสวนนักเรียนตอครู                 
                 นกัเรียนตอหองเรียน ปการศึกษา 2551 จํานวนตามสังกัด 
ที ่ สังกัด รร. นักเรียน ครู หองเรียน นักเรียน : ครู นักเรียน:หอง 
1 สพฐ. 85 21,454 1,304 945 1 : 16 1 : 23 
2 สช. 10 4,479 197 151 1 : 23 1 : 30 
3 อปท. 8 3,678 177 125 1 : 21 1 : 29 
 รวม 103 29,611 1,678 1,221 1 : 18 1 : 24 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม,แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม,2552),20.  

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงาน                   
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม    จํานวน  103  แหง  เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด  จํานวน 85 แหง  คิดเปนรอยละ  82  สังกัดสํานัก
บริหารงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 10 แหง  คิดเปนรอยละ 10  และ
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 8  ตามลําดับ(สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม,2552),20.  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม(2548 : 1)  อาศัยความตามมาตรา 4   
วรรคสี่  มาตรา  25  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545  ที่กําหนดใหสถานศึกษา  หนวยงานทางการศึกษา   
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ของรัฐหรือเอกชนที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  ตองสงเสริม
ดําเนินการและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ประกอบกับ  มาตรา  34  วรรคหนึ่ง  
และวรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินกระทรวงศึกษาธิการ  
พุทธศักราช  2546  ใหจัดระเบียบบริหารราชการของพื้นที่การศึกษาและการแบงสวนราชการ
ภายใน  และมาตรา  4  วรรคเจ็ด  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  จึงขอประกาศ
จัดตั้งแหลงเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ไดแก              
บานศิลปนในกํากับโรงเรียนวัดชองลมธรรมโชติ  บานดนตรีในกํากับโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ  
บานกีฬาในกํากับโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม  และบานเกษตรในกํากับโรงเรียนวัดเกตการาม             
สําหรับใชในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามอีกดวย      

 
แหลงเรยีนรู 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และการแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)              
พ.ศ.2545 ไดกําหนดไวในมาตรา 25 วา รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ   
  อรพรรณ พรสีมา(2530:15) กลาววา  แหลงการเรียนรู  เปนการจัดประสบการณและ
เครื่องมือที่เหมาะสมในการสอน  ตลอดจนการจัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ                 
ในการจัดการเรียนการสอนดวย  สวน ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 21) กลาววา แหลง                   
เรียนรู  หมายถึง  การจัดรวบรวมทรัพยากรเพื่อการเรียนรูในรูปแบบของขอมูลความรู วัสดุ  
ส่ิงประดิษฐคิดคน หรือมรดกทางสติปญญาเพื่อการเผยแพรโดยการจัดแหลงขอมูลจัดสถานที่ 
หรือจัดแสดงเพื่อการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน  เชน  หองสมุด หอจดหมายเหตุ  
พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สถาบันวิทยบริการ  ศูนยการเรียนรู  สวนพฤกษศาสตร  สวนสาธารณะ  
อุทยาน  การศึกษา  อุทยานวิทยาศาสตร  สถานปฏิบัติการ  ศูนยกีฬาและนันทนาการ                    
สวนมุมมองที่นาสนใจของกระบวนการเรียนรูนอกสถานที่  ทั้งในฐานะเครื่องมือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  และ เครื่องมือสรางการเรียนรู ในฐานะเครื่องมือปรับเปล่ียนพฤติกรรม เจ.เดวิด และ 
ดี. เบอรแมน  กลาวไวในหนังสือ Wilderness Therapy : Foundations, theory and Research 
วามีความพยายามมาตั้งแตตนทศวรรษที่ 1900  ที่จะใชการเรียนรูนอกสถานที่มาเปนเครื่องมือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

34

ในการบําบัดรักษาผูเรียนที่มีปญหาทางดานทัศนคติตอการเรียน อาทิ  ไมสนใจเรียน  ไมให
ความรวมมือกับเพื่อนในหอง  ไมมีความรับผิดชอบ  เปนตน  จนถึงชวงกลางทศวรรษ  จึงเริ่มมี
การออกแบบการเรียนรูนอกสถานที่ในรูปการเขาคาย  ตั้งแคมป  เพื่อใหเปนกลวิธีอันแยบยล  
ในการติดตามตรวจสอบ   ปรับปรุงพฤติกรรม   และทัศนคติของเด็กที่จัดอยู ในกลุม                      
“เด็กมีปญหา” ที่เปนดังนี้เพราะในการเขาคาย  ครูอาจารย  หรือพี่เล้ียง  จะมีเวลาสําหรับสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนหลายวัน  ทําใหสามารถแยกแยะนักเรียนและความประพฤติของแตละ
คนไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งเปนผลใหการวางแผนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม               
ใหเปนไปอยางเหมาะสมและถูกตองกับเด็กแตละคนมากขึ้น   ภายหลังจากการติดตาม  
ตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กแลว  พี่เลี้ยงประจําคายจะตองเริ่มใชกิจกรรมตาง ๆ ภายในคาย
เพื่อปรับเปล่ียนและปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก  ซึ่งแนนอนวาจะตองใชวิธีการที่แตกตางกันไป
สําหรับเด็กแตละคนดวย  สวนในฐานะเครื่องมือสรางการเรียนรู   สรางความกระตือรือรน 
สําหรับเด็กทุกคน  การเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียน  ยอมนํามาซึ่งความแปลกใหมและกระตุนให
เด็กเกิดความสนใจมากขึ้น  คารอล  แลนดิส  อางไวในบทความเรื่อง Teaching  Science in 
The Field วา การเรียนในหองเรียนเปนการเรียนเพื่อใหรูความหมายของสิ่งตาง ๆ แตผูเรียน            
ไมอาจเขาใจความหมายเหลานั้นไดอยางชัดเจน  หากไมไดลงมือปฏิบัติ  และการลงมือปฏิบัติ
โดยใชส่ิงแวดลอมนอกหองเรียนเปนเครื่องมือ  ถือเปนการออกแบบการสอนที่ดีสามารถชวย
สงเสริมความเขาใจและดึงดูดความสนใจของเด็กไดมากที่สุด  อยางไรก็ตามความสนใจ                   
ที่เกิดขึ้นยังไมไดหมายถึงความสําเร็จที่เด็กจะไดรับจากการเรียนรูนอกสถานที่เพราะหากความ
สนใจไมไดรับการสานตอในเวลาที่ควรเด็กก็อาจจะหมดความกระตือรือรนไดอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะในกรณีเด็กเล็ก  ซึ่งเปนชวงวัยที่มีความสนใจในเรื่องราวตาง ๆ เปนระยะสั้น                    
การจัดการเรียนรูนอกสถานที่ใหกับเด็กเล็ก  มีเร่ืองที่จะตองใสใจเปนพิเศษอยูบางประการ อาทิ 
ระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่เรียนรู  กิจกรรมระหวางการเดินทาง การใหคุณคากับ
ความชอบของเด็ก ตองหมั่นสังเกตความรูสึกของเด็กอยูเสมอ และพรอมรับปฏิกิริยาของเด็ก    
(ธนาทิพ  ฉัตรภูติ 2545 : 25) 

   ดําริ  บุญชู (2548: 27)  ที่กลาววาแหลงการเรียนรูหมายถึง  แหลงขอมูล  ขาวสาร  
ความรู  และประสบการณทั้งหลาย  ที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  จากการ
ไดคิดเองปฏิบัติเอง  สรางความรูดวยตนเองตามอัธยาศัยและตอเนื่อง  จนเกิดกระบวนการ
เรียนรู  และสุดทายก็เปนบุคคลแหงการเรียนรู  ซึ่งคลายกับ  สามารถ  รอดสําราญ (2546: 6)                       
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ที่กลาววาแหลงเรียนรูหมายถึง  ขอมูลขาวสาร  สารสนเทศ  แหลงความรูทางวิทยาการ  และ
ประสบการณ ที่สนับสนุน  สงเสริมใหผู เรียน ใฝเรียน  ใฝรู  แสวงหาความรูดวยตนเอง                    
ตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่องจากแหลงตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

กระทรวงศึกษาธิการ(2545:43) ที่ไดใหความหมายของแหลงเรียนรูวาหมายถึงแหลง 
ขอมูลขาวสารสารสนเทศและประสบการณที่สนับสนุนใหผูเรียนใฝเรียนใฝรูแสวงหาความรูและ
เรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง และตอเนื่องเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู  และเปนบุคคลแหงการเรียนรู  อีกทั้ง  เนาวรัตน  ลิขิตวัฒนาเศรษฐ 
(2544:26-27) ก็ไดใหความหมายของแหลงเรียนรูวา คือ ถิ่น ที่อยู บริเวณ บอเกิด  แหง  ที่   หรือ
ศูนยความรู ที่ใหเขาไปศึกษาหาความรูความเขาใจและความชํานาญ ซ่ึงแหลงเรียนรูอาจ                       
เปนไปไดทั้งสิ่งที่เปนธรรมชาติหรือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นเปนไดทั้งบุคคลสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตและ
แหลงเรียนรูอาจจะอยูในหองเรียน  ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได   
             จากความหมายของแหลงเรียนรูดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา  แหลงเรียนรู  หมายถึง                      
แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ แหลงความรูทางวิทยาการ และประสบการณที่สนับสนุน 
สงเสริมใหผู เรียนใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยาง
กวางขวางและตอเนื่องจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียน  เกิดกระบวนการเรียนรู  
และเปนบุคคลแหงการเรียนรู  แบงเปน  4  ประเภท  ไดแก 1) แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล             
2) แหลงเรียนรูที่เปนแหลงวิทยาการ  3)แหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติ 4)แหลงเรียนรู                            
ที่เปนสารสนเทศ  

          พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)       
พ.ศ. 2545 ไดใหความสําคัญของแหลงเรียนรูเปนอยางยิ่ง  จึงไดกําหนดใหรัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรู  ไวในมาตรา  25  ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547: 1)  ไดใหความสําคัญของแหลงเรียนรูไววา  การจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู  มุงใหผูเรียนแตละคน
ไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีความรูสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตอ  การจัดการเรียนรูดังกลาวนอกจากกิจกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียน  มีลักษณะใฝรู  
ใฝเรียนแลว  จําเปนตองมีการจัดแหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูดวย   โรงเรียนทุกแหงทุกระดับถือเปนตัวแทนของรัฐในการจัดการศึกษา  และดําเนินการ
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ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  อันเปนหลักการรวมกันในการ                    
จัดการศึกษา  ดังนั้น จําเปนตองมีการจัดแหลงเรียนรู  สําหรับผูเรียนใหเรียนเต็มศักยภาพและ                        
มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความสอดคลองเหมาะสมกับทองถิ่น  (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  2542: 16)   

          ความสาํคัญของแหลงเรียนรูนี้     ประเวศ  วะส ี(2543: 3)    กลาววาแหลงเรยีนรูเปน 
แหลงรวมวิทยาการที่สังคมยอมรับและถือวาเปนเปนสิ่งสําคัญยิ่งและจําเปนสําหรับการเรียนรู  
ศึกษาคนควาของประชาชน  ซึ่งถือวาเปนเครื่องหมายของความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ                
ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา  เอกะวิภาต (2543: 12) ไดใหความเห็นวาแหลงเรียนรู  เปนสื่อ            
ที่สนองความตองการของผูเรียน  ในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง  ไดรับความรูอยาง
สะดวก  รวดเร็วและถูกตองเหมาะสมในลักษณะของแหลงรวมวิทยาการ นอกจากนั้นแหลง
เรียนรูมีบทบาทในการใหการศึกษาแกผูเรียนทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ดังนี้      
1) แหลงเรียนรูสามารถตอบสนองการเรียนรูที่เปนกระบวนการ   ( process  of  learning)         
การเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (learning  by  doing)  ทั้งการเรียนรูของคนในชุมชนที่มีแหลง
เรียนรูของตนเองอยูแลวและการเรียนของคนอื่น ๆ   ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
2) เปนแหลงทํากิจกรรม  แหลงทัศนศึกษา  แหลงฝกงานและแหลงประกอบอาชีพของผูเรียน                  
3) เปนแหลงสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นโดยตนเอง 4)เปนหองเรียนทางธรรมชาติ               
เปนแหลงศึกษาคนควา  วิจัย  และฝกอบรม 5) เปนองคกรเปด  ผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลได
อยางเต็มที่และทั่วถึง 6) สามารถเผยแพรขอมูลแกผูเรียนในเชิงรุก  เขาสูกลุมเปาหมายอยาง
ทั่วถึง  ประหยัดและสะดวก 7) มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และ 8) มีส่ือ
ประเภทตาง ๆ  ประกอบดวย  ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็คทรอนิกส  เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอนและพัฒนาอาชีพ (กรมสามัญศึกษา 2544: 7-8)  สวน ดําริ  บุญชู (2548: 28)                    
ไดกลาวถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูไววา 1)เปนแหลงที่รวบรวมขององคความรู อัน
หลากหลาย  พรอมที่จะใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูที่แตกตางกัน
ของแตละบุคคล  และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 2)เปนแหลงเชื่อมโยงใหสถานศึกษา
และชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกัน   ทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแกบุตร
หลานของตน 3)เปนแหลงขอมูลที่ทําผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  เกิดความสนุกสนาน  
ความสนใจที่จะเรียนรูไมเกิดความเบื่อหนาย 4)ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการที่ไดคิดเอง  
ปฏิบัติเอง  และสรางความรูดวยตนเอง  ขณะเดียวกันก็สามารถเขารวมกิจกรรมและทํางาน
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รวมกับผูอ่ืนได 5)ทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหรูและรักทองถิ่นของตน  มองเห็นคุณคา               
และตระหนักถึงปญหาในชุมชนของตน  พรอมที่จะเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปจจุบัน            
และอนาคต 

          กิ่งแกว  อารีรักษ  และคณะ  (2548: 120-121)  ไดใหความสําคัญของแหลงเรียนรู             
ไววาแหลงเรียนรูสามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรู ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยอาศัยการ                          
มีปฏิสัมพันธกับส่ือที่หลากหลาย  อีกทั้งชวยเสริมสรางการเรียนรูใหลึกซึ้งขึ้น  โดยใชเวลาในการ
รวบรวมขอมูลและสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลพรอมทั้งกระตุนใหมุงเนนลงลึกในเรื่องใด
เร่ืองหนึ่ง ซึ่งผลักดันใหนักเรียนแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น  สามารถสรางผลผลิตใน
การเรียน ใหมีคุณภาพสูงขึ้น   เสริมสรางการเรียนรู  จนเกิดทักษะในการแสวงหาขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยอาศัยการสรางความตระหนักเชิงมโนทัศนเกี่ยวกับธรรมชาติและความ
แตกตางของขอมูล  เสริมสรางการพัฒนาทักษะการคิด  เชน  การแกปญหา  การใหเหตุผลและ
การประเมินอยาง มีวิจารณญาณ  โดยอาศัยการวิจัยอิสระและการควบคุมขอมูล   สามารถ
เปล่ียนเจตคติของครูและนักเรียนที่มีตอเนื้อหารายวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และพัฒนา
ทักษะการวิจัยและความเชื่อมั่นในตนเองในการคนหาขอมูลโดยบูรณาการทักษะการใช
หองสมุด  เขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรตลอดจน  เพิ่มสัมฤทธิ์ผลดานวิชาการ  ในดานเนื้อหา   
เจตคติ  และการคิดอยางมีวิจารณญาณ  โดยอาศัยแหลงการเรียนรูที่หลากหลายในการเรียนรู 

          กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 3)  ไดกลาวถึงเรื่องความสําคัญของแหลงการเรียนรูไว 
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  จําเปนที่กระทรวงศึกษาธิการตองสนับสนนุ
สงเสริมดานการพัฒนาแหลงการเรียนรูทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาใหครอบคลุม
หลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากล ตลอดจนจัดใหมีการกํากับ 
ติดตาม  เรงรัดและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรูที่เปน
ระยะ  ตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหมีการกลาวถึง
ความสําคัญของแหลงการเรียนรูไวในเอกสารสาระ และมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ การ
เรียนรูตาง ๆ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ดังนี้ 

 1.กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลาวไววา  วธิีการที่ผูสอน 
และผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูหรือเรียนรูจากแหลงความรูที่มีอยู  เชน  ภูมิปญญาทองถิ่น  
ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน  สถาบัน องคกร หนวยงาน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  สถาน
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ประกอบกา ร   ท รัพย าก ร ธ ร รมชาติ แ ว ดล อ ม   ส่ื อ ส่ิ ง พิ มพ   ส่ื อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2544  : 32) 

2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลาวไววา  การเรียนรูคณิตศาสตรในยุคโลกไร
พรมแดนนั้น ผูเรียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดทุกเวลาและทุกสถานที่ ทั้งนี้เพราะแหลงการ
เ รียนรู ได เปดกวาง  ผู เ รียนสามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดตลอดเวลาและตลอดชีวิต                     
ทั้งการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  แหลงการเรียนรูสําหรับคณิตศาสตร เชน 
หองเรียน หองสมุดโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนยการเรียน พิพิธภัณฑ สมาคม ชุมชน 
ชมรม มุมคณิตศาสตรหองกิจกรรมคณิตศาสตรหรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตรส่ือส่ิงพิมพส่ือ
อิ เล็กทรอนิกส   รวมทั้ งบุคคลทั้ งหลายที่มี ความรู ความสามารถทางคณิตศาสตร 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 29) 

  3.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กลาวไววา แหลงการเรียนรูเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญ ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรรูจักแหลงการเรียนรูตาง ๆ เพื่อสามารถแนะนําผูเรียนใหใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูในการศึกษาคนควาฝกฝนทักษะทางภาษาเพิ่มเติมจากการเรียนใน
ชั้นเรียนไดดวยตนเอง แหลงการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถใชประโยชนเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษา          
ของตน เชน ครูผูสอน เพื่อนรวมชั้นเรียน พอ-แม ผูปกครอง  หองสมุดโรงเรียน  ศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง (self-access learning center)  รายการวิทยุ โทรทัศน ภาคภาษาอังกฤษ  สถานที่
ทํ า ก า ร  สถานที่ ท อ ง เที่ ย วสถานทู ต    การ เดิ นทา ง ไปศึ กษาภาษาต า งป ระ เทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 26-27)  

  4.กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลาวไววา แหลงการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถคนควา
หาความรูเพิ่มเติม เชน  หองสมุด  ทรัพยากรบุคคล(ผูปกครอง และคนในชุมชนที่มีความรู
ความสามารถดานภาษาและภูมิปญญาทางภาษา)  ส่ือการเรียนการสอน  ของจริง หุนจําลอง 
แผนภูมิ แผนที่  ตาราง สถิติ กราฟ (กระทรวงศึกษาธิการ  2544 : 23-24) 

  5.กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  กลาวไววา  การเรียนรูศิลปะสามารถแสวงหาความรูได
ทุกเวลา  ทุกโอกาส  และทุกสถานที่  ตามความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหผูเรียน
สามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูที่มีอยูอยางมากมายในปจจุบัน  ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
ตามมาตรฐานของกลุมศิลปะไดสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยางไมมีขอบเขตจํากัด 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2544 :18) 
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 6.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลาวไววา  ส่ือการเรียนรู
ตองมีชีวิตชีวา มีสีสันของการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน เคร่ืองมืออุปกรณการ
เรียน อาจมีตั้งแตของงาย ๆ จําพวก กระดาษ ดินสอ ไปจนถึงอุปกรณการสื่อสารเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร บุคคล ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ นอกจากนั้น การใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง
ดวยการลงมือปฏิบัติจริง ก็ถือเปนสื่อและแหลงการเรียนรูที่สําคัญดวย (กระทรวงศึกษาธิการ  
2544 : 50-51) 
  7.กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลาวไววา ผูเรียนสามารถเรียนรูได            
ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรู และแหลงการเรียนรูทุกประเภท รวมทั้งจาก
เครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ชุมชนและอื่น ๆ(กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 20-27) 

   8.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกลาวไววา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
ตองสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรูตอเนื่อง
ตลอดชีวิตจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย แหลงเรียนรูสําหรับวิชาวิทยาศาสตรไมไดจํากัดอยู
เฉพาะ   ในหองเรียน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียน หรือจากหนังสือเรียนเทานั้น แตจะ
รวมถึงแหลงเรียนรูหลากหลาย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  เชน  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส   สวนพฤกษศาสตร สวนสัตว พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร โรงงานอุตสาหกรรม 
หนวยงานวิจัยในทองถิ่น ปราชญทองถิ่น ผูนําชุมชน ครู อาจารย นักวิทยาศาสตร นักวิจัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 45-46)   

         จากความสําคัญดังกลาวขางตน   พอสรุปไดวา  แหลงเรียนรู  เปนแหลงวิทยาการ                    
ในการเติมความรูใหเต็ม  ใหประสบการณโดยตรงกับผูเรียนที่ใฝรูใฝเรียน  ในลักษณะที่สังคม
ทุกฝาย ทั้งภาครัฐและเอกชนตองมีสวนรวมมือรวมใจในการจัดการศึกษา(all for education)                  
เพื่อนําเอาแหลงเรียนรูมามีสวนรวมในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเชิงรุก ที่จะ
สงผลตอคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมากที่สุดแหลงเรียนรูเปนเครื่องมือ
นําไปสูการเรียนรู  ของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายเปนการเรียนรูจากสภาพจริง  และเนนที่
การใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  และหลักการ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ที่เนนใหสถานศึกษาเปน
ผูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาในโรงเรียนตามวิสัยทัศนที่กําหนดโดยคณะครู  
ผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน  ผูนําทองถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจําเปน
ที่สถานศึกษาแตละแหงจะตองใหความสําคัญ และจัดใหมีแหลงเรียนรู ที่เหมาะสมกับผูเรียน
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และสามารถจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูใหผูเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูชวงชั้นในหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพ                     
ภายในสถานศึกษามาตรฐานคุณภาพภายนอกในมาตรฐานดานผูเรียน ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.)  ตอไป    

          ประเภทของแหลงเรยีนรูทีน่ํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้  สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2547:3-4)ไดจาํแนกประเภทของแหลงเรียนรูไว 2 แบบ คือ  

          1. จัดตามลักษณะของแหลงเรียนรู   
              1.1  แหลงเรียนรูตามธรรมชาต ิ เปนแหลงเรียนรูทีน่ักเรียนจะศึกษาหา 

ความรูไดจากสิ่งที่มีอยูแลวตามธรรมชาต ิ เชน  แมน้าํ  ภูเขา  ปาไม  ลําธาร  กรวด  หนิ  ทราย  
ชายทะเล  ฯลฯ 

    1.2  แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น  เปนแหลงเรียนรูทีม่นุษยสรางเพือ่สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกของมนุษย  เชน  
โบราณสถาน  โบราณวัตถ ุ พิพิธภัณฑ  หองสมุดประชาชน  สถาบันทางการศึกษา  
สวนสาธารณะ  ตลาด  บานเรือน  ที่อยูอาศัย  สถานประกอบการ ฯลฯ 

               1.3  บุคคล  เปนแหลงเรียนรูที่จะถายทอดความรู  ความสามารถ  คุณธรรม 
จริยธรรม  ภูมปิญญาทองถิน่  ทัง้ดานการประกอบอาชพีและการสืบสานวัฒนธรรม  ตลอดจน   
นักคิด  นักประดิษฐและผูทีม่ีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในดานตาง ๆ 

           2. จัดตามแหลงที่ตัง้ของแหลงเรียนรู   
               2.1 แหลงเรียนรูในโรงเรียน  เดิมจะมีแหลงเรียนรูที่เปนหลัก  คือ  ครู  อาจารย   

หองเรียนหองสมุด  ตอมามีการพัฒนาเปนหองปฏิบัติการตาง ๆ  เชน  หองปฏิบัติการ                        
ทางวิทยาศาสตร  หองปฏิบัติการทางภาษา  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองโสตทัศนศึกษา               
หองจริยธรรม  หองศิลปะ  ฯลฯ  ตลอดจนการใชอาคารสถานที่บริเวณและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน  เชน  หองอาหาร  สนาม  หองน้ํา  สวนดอกไม  สวนสมุนไพร  แหลงน้ําในโรงเรียน ฯลฯ 

2.2 แหลงเรียนรูในชุมชน  ครอบคลุมทั้งดานสถานที่และบุคคล  ซึ่งอาจอยูใน 
ชุมชนใกลเคียงโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนพานักเรียนไปเรียนรู  เชน  แมน้ํา  ภูเขา  ชายทะเล  
วัด  ตลาด  หองสมุดประชาชน  สถานตํารวจ  สถานีอนามัย  สวนสาธารณะ  สวนสัตว  ทุงนา  
สวนผัก  สวนผลไม  แหลงทอผา  รานอาหาร  ดนตรีพื้นบาน  การละเลนพื้นเมือง  เทคโนโลยี
พื้นบาน  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  แหลงขอมูลขาวสารตาง ๆ ฯลฯ 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 43)  ไดแบงประเภทของแหลงเรียนรูเปน  2  ประเภท
คือ 1)แหลงการเรียนรูในโรงเรียน  เชน  หองสมุดโรงเรียน  หองสมุดหมวดวิชาการ  หองสมุด
เคลื่อนที่  มุมหนังสือในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ  หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอร หอง
อินเตอรเน็ต  ศูนยวิชาการ  ศูนยวิทยุบริการ  ศูนยโสตทัศนศึกษา ศูนยส่ือการเรียนการสอน  
ศูนยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  สวนพฤกษศาสตร  สวนวรรณคดี  สวนสมุนไพร                 
สวนสุขภาพ  สวนหนังสือ  สวนธรรมะ  เปนตน 2)  แหลงเรียนรูในทองถิ่น  เชน  หองสมุด
ประชาชน  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  ศูนยกีฬา  ภูมิปญญาทองถิ่น  วัด  ครอบครัว  ชุมชน  
สถานประกอบการ  องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน  เปนตน 

          สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545: 19) ไดจําแนกแหลงเรียนรูไว  2  ประเภท  คือ                   
1) แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล  ประกอบดวยบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ  บางทานอาจเปนผูที่มีทักษะความชํานาญในแตละสาขา
วิชาชีพบางทานเปนนักปราชญชาวบาน  บางทานเปนอดีตขาราชการที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะดาน  บางทานเปนผูนําศาสนาในทองถิ่น  บางทานเปนบุคลากรในสถานศึกษาเอง               
เปนตน    2)แหลงเรียนรูที่เปนสถานที่  เปนแหลงเรียนรูที่มีอยูแลวทั้งในและนอกสถานศึกษา  
เปนสถานที่สําหรับการคนควาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่มีอยูตามธรรมชาติ
อยูแลวหรือเปนแหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น  

          สุมน  อมรวิวัฒน (2544 : 25) จําแนกประเภทของแหลงเรียนรูไว  4  ประเภท  คือ 
1)แหลงการเรียนรูประเภทบุคคล  ไดแกบุคคลทั่วไปที่อยูชุมชนซึ่งสามารถถายทอดองคความรู
ใหกับผูเรียนได  เชน  ชาวนา  ชาวสวน  ชาวไร  ชางฝมือ  พอคา  นักธุรกิจ  พนักงานบริษัท  
ขาราชการ  ภิกษุสงฆ  ศิลปน  นักกีฬา ฯลฯ  2)แหลงการเรียนรูประเภทสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  เชน  
สถานที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร  โบราณสถาน  สถานที่ราชการ  สถาบันทางศาสนา  
พิพิธภัณฑ  ตลาด  รานคา  หางราน  บริษัท  ธนาคาร  โรงมหรสพ  โรงงานอุตสาหกรรม  
หองสมุด  ถนน สะพาน  เขื่อน  ฝายทดน้ํา  สวนสาธารณะ  สนามกีฬา  สนามบิน  ฯลฯ                       
3)แหลงเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ  เชน  ภูเขา  ปาไม  พืช  ดิน หิน  แร  ทะเล  เกาะ  
แมน้ํา  หวย  หนอง  คลองบึง  น้ําตก  ทุงนา  สัตวปา  สัตวน้ํา ฯลฯ และ    4)แหลงเรียนรู
ประเภทกิจกรรมทางสังคม  ประเพณี  และความเชื่อ  ไดแก ขนมธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน  
การละเลนพื้นบาน  กีฬาพื้นบาน  วรรณกรรมทองถิ่น  ศิลปะพื้นบาน  ดนตรีพื้นบาน  วิถีชีวิต
ความเปนอยูประจํา ฯลฯ    
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  จากการแบงประเภทของแหลงเรียนรูดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  แหลงเรียนรู
สามารถแบงออกไดเปน  4  ประเภท  คือ  ไดแก 1)แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล   2)แหลงเรียนรู                 
ที่เปนแหลงวิทยาการ  3)แหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติ 4)แหลงเรียนรูที่เปนสารสนเทศ  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)                  
พ.ศ.2545 หมวด 4  มาตรา 25 ไดกําหนดวา รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก  หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสา
ธารณ สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ 
แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น โรงเรียนทุกแหง
ซึ่งมีหนาที่ดําเนินงานใหสนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาว  จึงจําเปนตอง
สงเสริมใหผูเรียนรูจักและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และดําเนินการเพื่อใหเกิด แหลง
เรียนรูในโรงเรียน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 :15) กระทรวงศึกษาธิการ
ใหนิยามความหมายแหลงเรียนรูวา   หมายถึง  แหลงขอมูลขาวสาร   สารสนเทศและ
ประสบการณที่สนับสนุนให ผู เ รียนใฝ เ รียนใฝ รูแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเอง                        
ตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่อง  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและ
เปนบุคคลแหงการเรียนรู  (กรมวิชาการ  2545 : 43) แหลงเรียนรูชวยขยายแนวคิดในการจัดการ
เรียนรูใหกวางขวางขึ้น  แหลงเรียนรูกระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
ผูเรียนเรียนรูไดตามความสนใจ  สนับสนุนใหผูเรียนใฝรู  และแสวงหาความรูดวยตนเอง                 
มีกระบวนการเรียนรูที่ เหมาะสมและหลากหลายวิธีใชแหลงที่มีอยู ให เกิดประโยชนมี
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ฯลฯ  ทั้งนี้ความหมายของแหลงการเรียนรูอาจนิยาม
ไดวา  หมายถึง  แหลงขอมูลขาวสารสารสนเทศ  และประสบการณที่สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียน
ใฝเรียนใฝรู  แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่อง   
เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

แนวคิดในการจัดแหลงเรียนรู  แหลงเรียนรูที่โรงเรียนสามารถจัดและดําเนินการไดมี
หลายประเภท    ข้ึนอยูกับกําลังความสามารถของโรงเรียนแตละแหง  ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท  
คือ แหลงเรียนรูในโรงเรียนและแหลงเรียนรูในทองถิ่น  แหลงเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุด
โรงเรียน  หองสมุดหมวดวิชา  หองสมุดเคลื่อนที่  มุมหนังสือในหองเรียน  หองพิพิธภัณฑ         
หองมัลติมีเดีย  หองคอมพิวเตอร  หองอินเทอรเน็ต  ศูนยวิชาการ  ศูนยวิทยบริการ  ศูนยโสต   
ทัศนศึกษา ศูนยส่ือการเรียนการสอน  ศูนยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  สวนพฤกษศาสตร  
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สวนวรรณคดี  สวนสมุนไพร  สวนสุขภาพ  สวนหนังสือ  สวนธรรมะ  เปนตนแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น  เชน  หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  หอศิลป สวนสัตว  
สวนสาธารณะ   สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตร  ศูนยกีฬา  ภูมิปญญาทองถิ่น  วัด  
ครอบครัว  ชุมชน  สถานประกอบการ  องคกรภาครัฐและเอกชน  เปนตน 

จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู  มีดังนี้  1)เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรและการจัดการ  เรียนรูตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู 2)เพื่อสนับสนุนการจัดและการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูแลวใหเกิดคุณคาตอการเรียนรูอยาง
แทจริง  3)เพื่อสนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับทองถิ่นและ                
เปนระบบ  และ4)เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

ประเภทแหลงเรียนรู  การจัดประเภทของแหลงเรียนรู  จัดไดหลายแบบตามความ
สอดคลองกับโรงเรียนแตละแหงเพื่อเอื้อประโยชนตอการใช  ในที่นี้นําเสนอการจัดประเภทของ
แหลงเรียนรู  2 แบบ  คือ จัดตามลักษณะของแหลงเรียนรู  ไดแก  แหลงเรียนรูตามธรรมชาติ  
แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น  และบุคคล  จัดตามแหลงที่ตั้งของแหลงเรียนรู  ไดแก  แหลงเรยีนรู
ในโรงเรียนและแหลงเรียนรูในชุมชน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545 :4) 

การพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรู  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่กําหนดแนวการจัด
การศึกษาในมาตรา  22   วา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นอกจากนี้ในมาตรา 24 
ยังกําหนดวา  การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการ
อาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ
รอบรู  ดังนั้น  การที่จะจัดการศึกษาใหสนองแนวทางดังกลาวไดจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษา
ตองพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู  เพื่อใหครูอาจารยและนักเรียนไดใชประโยชนสูงสุด 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2545 :13)  เฉลียว  พันธุสีดา  ไดกลาวถึง  
วัตถุประสงคของหองสมุดโรงเรียนไว 6 ประการ  คือ  เพื่อการอาน(read) เปนจุดประสงคหลัก
ของการจัดหองสมุดทุกระดับ  เพราะการอานเปนเครื่องมือสําคัญของการศึกษาที่แสดงถึง
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สมรรถภาพในการเรียนกิจกรรมทุกอยางในโรงเรียน 80-90 เปอรเซ็นต  ตองอาศัยการอาน           
การอานจึงเปนหัวใจของกิจกรรมทั้งหลายของการเรียน  โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาจะเปน
จุดเริ่มตนในการวางรากฐาน  อานมากทําใหผูอาน มีความรูแตกฉาน  เฉลียวฉลาด  และแหลม
คม  ครูบรรณารักษตองหาโอกาสสงเสริมการอานและปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกนักเรียน  
และครู อาจารยในโรงเรียนใหจงได  เพื่อการฟง (listen)  การฟงก็เปนการเรียนรูที่ดีอยางหนึ่ง   
สมัยพุทธกาล  พระพุทธเจาทรงสั่งสอนดวยการฟง  ในโรงเรียนที่เด็กยังอานหนังสือไมออก                      
ก็มีชั่วโมงเลานิทาน  ดูวีดิทัศน  ฟงเทปนิทาน  ฟงเทปภาษา  ฟงเพลง  ฟงการอานทํานองเสนาะ  
เปนตน  เพื่อการดู(look)  ก็เปนอีกวิธีหนึ่งของการเรียนการสอนกิจกรรมที่หองสมุดนิยมกระทํา 
ก็คือ  การจัดนิทรรศการเรื่องที่นาสนใจตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม  เพื่อการศึกษาคนควา 
(study)  นับเปนกระบวนการเรียนการสอนที่สําคัญ    ตามความคิดของนักการศึกษาสมัย
ปจจุบัน  คือ  ไมใหมีเฉพาะการเรียนการสอนในหองเรียนเทานั้น  ตองใหผูเรียนเรียนรูจากแหลง
ตาง ๆ เชน  หองสมุด   โดยครูบรรณารักษประสานกับครูผูสอนหาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน
มาใหตรงกับหลักสูตร  หรือความทองการของทองถิ่น  เพื่อพิจารณาหาขอมูลในการตัดสินใจ  
ในการตัดสินใจ (find the fact) เปนการโยงความสัมพันธมาตั้งแตขอ 1- 4  คือ  การอาน              
การฟง     การดู  และการศึกษาคนควา  แลวนํามาวิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อเลือกขอมูลที่ดี
ที่สุดสําหรับการตัดสินใจ  ในการวินิจฉัยตองอาศัยขอมูลที่ถูกตองครบถวนและมากพอจึงจะ
ตัดสินใจไดถูกตอง  ยุคนี้ขอมูล คือ อํานาจถาตัดสินผิดพลาดก็จะเกิดการสูญเสียและลมเหลว
ได  เพื่อการคิดที่เปนระบบ (think) นับเปนกระบวนการสุดทายที่จะเสริมสรางลักษณะนิสัย
ใหแกผูเรียน   โดยหลักสูตรประสงคใหผูเรียน  คิดเปน ทําเปนและแกปญหาได  ซึ่งเปน
กระบวนการที่ยากมากแตถาครู  อาจารย  และครูบรรณารักษมีการรวมมือกันอยางจริงจัง  และ
ตั้งใจฝกตั้งแตขอ 1   ถึงขอสุดทายเรื่อยมา  โดยฝกอยางมีระบบและชินจนเปนนิสัยแลวผูไดรับ
การฝกฝนก็สามารถนําความรูมาถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษรได (เฉลียว  พันธุสีดา 
2539 : 7) สอดคลองกับ  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2544 : 231)  ที่กลาววา  หองสมุดเปน
สถานที่ที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอนในสถานศึกษามาก   เพราะเปนศูนยรวม                      
ของวิชาการทั้งปวง  เปนงานที่สงเสริมและใหบริการทางวิชาการทั้งกับครู  อาจารย  เปนการ
สงเสริมการสอนของครู  เปนสถานที่ที่ครูใชศึกษาหาความรูและคนควาดวยตนเอง  เตรียม
บทเรียนเพื่อการเรียน การสอน  และเปนสถานที่ที่นักเรียนสามารถแสวงหาความรูทั้งจากที่ครู
มอบหมายและความรูดานอื่น ๆ  ที่นักเรียนสนใจ  รวมทั้งเปนสถานที่ปลูกฝงการรักการอาน
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หนังสือการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและความสามารถที่จะศึกษาคนควาและเรียนรูดวย
ตนเองได   
 วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรยีนรูมหีลายรปูแบบ ผูสอนจะสามารถใช
รูปแบบตาง ๆ ที่ใชอยูมีดังนี ้
 1. การวางแผนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู (Planning  Resource based  Learning)               
การวางแผนจัดการเรียนรูอยางรอบคอบ  จะเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปสูการเรียนรูที่ประสบ
ความสําเร็จสําหรับกิจกรรมระยะสั้น  และประเด็นหลักที่เปนหัวขอบูรณาการระยะยาว                    
เปนรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพของการวางแผนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ                
ที่อาศัยรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนปจจุบันหลายรูปแบบดวยกัน  มีข้ันตอนดังนี้   

1.1 สรางหรือกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคทั่วไปจากคูมือหลกัสตูร 
1.2 มุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพือ่กําหนดความรูและทักษะที่เปนประสบการณเดิม 
1.3 กําหนดจุดประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรูจากแหลงการเรียนรู  
1.4 กําหนดหรือคิดยุทธศาสตร  เทคนิคการเรียนการสอน และกจิกรรมการเรียนรู 
1.5 เลือกแหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู 
1.6 จัดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนไปใชแหลงการเรียนรู เครื่องอํานวยความ

สะดวก   และบุคลากร 
 1.7 นาํแผนทีก่ําหนดไวไปใช 

  1.8 ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม 
  1.9 ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และกระบวนการเรยีนการสอน 

การจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรู เปนองคประกอบที่สําคัญอันหนึ่งที่สามารถพัฒนา
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพได การจัดแหลงทรัพยากร
การเรียนรูนั้นมิไดหมายความแตเพียงอาคารสถานที่ หรือหองเรียนเทานั้น แตรวมไปถึง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มนุษยจัดสรางขึ้น ใหเกิดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร
สถานที่ดวย ซึ่งสงผลตอกายภาพและความรูสึกทางอารมณที่ไดสัมผัส ใชสอย ดังนั้น  การจัด
แหลงทรัพยากรการเรียนรูใหสอดคลองและสนับสนุนเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการจัด
การศึกษา ยอมอํานวยความสะดวก ใหแกการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆในการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ(พันทิพา  ติงศภัทิย  2531 : 11) 
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จะเห็นไดวา การจัดการศึกษาใหนักศึกษาประสบผลสําเร็จในการเรียนนั้นไมไดข้ึนอยู
กับองคประกอบทางดานสติปญญาชองนักศึกษาเองเทานั้น แตยังรวมไปถึงโอกาสในการศึกษา
ที่สถาบันการศึกษาไดจัดไวเอื้ออํานวยตอการเรียนนักศึกษาอยางเปนระบบ และแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการที่จะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

        ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรยีนรูนัน้  ไดมนีักวชิาการหลายทาน
กลาวถึงวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรยีนรูมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี ้  

            ศิริกาญจน  โกสุมภ และดารณี  คําวัจนงั (2545: 52-54)  ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูวา  การศึกษานอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เปนการจัดการเรียนรู                
ตามสภาพจริง  เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสนใจและกระตือรือรน  เปนการสงเสริมใหผูเรียน
ไดสรางองคความรูและเรียนรูดวยตนเองจากบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา เปนการเรียนรู
จากประสาทสัมผัสทั้ง  5  ไดแก  การเห็น  การฟง  การดมกลิ่น  การสัมผัสและการชิม                      
ซึ่งในการไปศึกษาสถานที่นั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนและผูเรียน  ตองมีการวางแผน
และเตรียมการอยางมีข้ันตอน  และผูเรียนตองมีเปาหมายในการศึกษา  รูบทบาทและสิ่งตนเอง
ตองปฏิบัติขณะศึกษานอกสถานที่อยางชัดเจน  เพื่อจะไดเตรียมความพรอม  เตรียมวัสดุ
อุปกรณ  เตรียมตั้งคําถาม  หรือเตรียมบันทึกเสียง  ถายรูป  จดบันทึก  เพื่อใหไดรายละเอียด
จากการศึกษานอกสถานที่ในแตละคร้ังอยางครบถวน  โดยสิ่งที่ครูผูสอนควรคํานึงและ                  
ควรปฏิบัติในการนําผูเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ณ  แหลงเรียนรู   ดังนี้ 
 1.ข้ันเตรียมการ  หลังจากที่ครูผูสอนและผูตัดสินใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง โดยการศึกษานอกสถานที่  ควรรวมการเตรียมการดังนี้  จัดทําแผนการศึกษานอก
สถานที่และกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษานอกสถานที่ กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะ
ไปศึกษานอกสถานที่ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่หรือเจาของสถานที่ที่จะไปศึกษา  กําหนด
กิจกรรมที่จะปฏิบัติ กําหนดเครื่องแตงกายที่เหมาะสม  เปนตน 

           2. ข้ันการศึกษานอกสถานที ่ ครูผูสอนควรดูแลใหการศึกษานอกสถานที่เปนไปตาม 
แผนที่กาํหนดไว  โดยครูควรแสดงบทบาทเปนผูนาํกลุม หรือผูนําชมดงันี ้ อธิบายสภาพทัว่ไป
ของสถานทีท่ีศ่ึกษา สังเกตสิ่งทีน่าสนใจและตั้งคําถามเพื่อใหผูเรียนคดิตาม  เปนตน 

            3. ข้ันสรุปผลการเรียนรู  หลงัจากการศึกษานอกสถานที่แลว 
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 สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา(2545: 107-111)  กลาวถึงการจัดการเรียนการสอน
โดยใชแหลงเรยีนรูไววา  การทัศนศึกษาเปนวิธกีารจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ครูผูสอนและ
ผูเรียนใหความสนใจวธิีหนึ่ง  ซึง่มีข้ันตอนสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ 

            1. ข้ันวางแผน  ควรดําเนนิการดังนี ้ ผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค 
หัวขอ  เร่ืองหรือประเด็นที่จะศึกษาเรยีนรู  สํารวจแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ  ซึง่อาจเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  แบบสอบถาม  แบบสาํรวจ  เปนตน 

            2. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล  ควรดําเนินการดังนี ้ ผูสอนนาํผูเรียนไปเรียนที่แหลงเรียนรู 
ซึ่งผูสอนควรดแูลเอาใจใสในเร่ืองความปลอดภัย  เปนตน 
            3. ข้ันสรุปผลการเรียนรู  อาจทําไดดังนี ้ สรุปการเรียนรูทนัทหีรือสรุปการเรยีนรู 

หลังจากกลบัถึงสถานศกึษา   
            4. ข้ันประเมินผล  เปนขั้นที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลเพื่อใหทราบวา              

การไปทัศนศกึษาครั้งนี้มีผลเปนอยางไรบาง   
       ศิริกาญจน  โกสมุภ; และดารณี  คําวัจนัง (2545: 24-51) กลาววา  การเรียนรูจาก 

แหลงเรียนรูเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การเรียนรูแบบบูรณาการจัดเปน
กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง  เพราะครูและผูเรียนไดชวยกันออกแบบการเรียนรู  
รวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนไดประสบการณตรงและไดใชความสามารถหลายอยางใน
การเรียนรู  การเรียนรูแบบบูรณาการโดยโครงงาน  เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาจัดการเรียน
การสอนกับแหลงเรียนรูได  เพราะการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อ  เปนการเรียนรูจากสภาพจริง เปนการศึกษาคนควา                 
ดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ  ความตองการและศักยภาพของผูเรียน   

         สุวิทย  มูลคํา และคณะ (2545 : 33 - 36)   กลาววาการจัดการเรียนรูแบบ 
สตอร่ีไลน  (Storyline) เปนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอีกรูปแบบหนึ่ง  ที่ครูผูสอน
สามารถนํามาใชกับแหลงเรียนรูได  เพราะการจัดการเรียนรูแบบนี้ผูเรียนตองคนควาหาความรู
ดวยตนเอง  สนุกสนานกับการออกไปสืบคนหาคําตอบจากโจทยที่ชวยกันตั้งขึ้นในหองเรียน               
ทุกคนจะไดรับประสบการณตรงจากการสัมผัสของจริง  สถานที่จริง  ชีวิตจริง  ผูเรียนเกิด              
การคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปนซึ่งลักษณะของการการเรียนแบบสตอรี่ไลน (storyline)                   
มีลักษณะดังนี้  เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  สรางความตื่นตัวใหกับผูเรียน
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ตลอดเวลาโดยใชวิธีการตั้งคําถามของครูผูสอนสงเสริมใหเกิดคารวะธรรมขึ้นระหวางครู                  
กับผูเรียน สรางความรูสึกเปนเจาของ  เปนโครงสรางที่ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน  เปนตน 
 พันธ ทองชมุนุม (2547: 54 -60) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรสามารถนาํมาประยกุตใชกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรยีนรูได   
ดังนี ้
   1.การทดลองควรเปนกระบวนการทดลองเบื้องตนไมยุงยากซับซอนไมตองใช
หองปฏิบัติการ  และไมใชอุปกรณในการทดลองมาก 
  2. การสืบเสาะหาความรู  เปนอีกวธิีหนึง่ที่นยิมใช  โดยการใหผูเรียนไปสืบแสวงหา
ความรูเอง  โดยการสัมภาษณหรือสอบถามผูที่มีความรู  เชน  ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 
 กฤษฎา  ยคชรัฐ (2546 : 38-39)  กลาวถึงวิธีการนําภูมปิญญาทองถิน่เขาสูโรงเรียน
วาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  สามารถดําเนนิการไดดังนี ้
  1.พัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่น  โดยรวมกนัระหวางผูบริหารโรงเรยีน  ครูผูสอน                
ผูทรงภูมิรูในทองถิ่น  ส่ิงทีพ่จิารณา  คือ  ภูมิปญญาที่จะสอนและเนื้อหาสาระ หลังจากนั้น
กําหนดเปนโครงการประกอบดวย  ชื่อเร่ือง  วัตถุประสงค  เนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผล 
  2.การเรียนรูจากการฝกปฏบิัติ  โดยการใหนกัเรียนไปฝกงานที่บานหรือสถาน
ประกอบการของผูทรงภูมิรู  ถาโรงเรียนมีความพรอมอาจจัดสถานที่จาํลองขึ้น  ในโรงเรียนโดย
จัดหาวัสดุ  อุปกรณที่เกีย่วของใหเพยีงพอ  ส่ิงสาํคัญคือ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ 
  3. การถายทอดโดยภูมิปญญาทองถิ่น  ในรูปของการจดัการเรียนการสอน                   
แบงไดเปน  3  วิธีใหญ ๆ  ดังนี ้                                                                                
 3.1  ครูเปนผูดําเนนิกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึง่เปนไปตามลักษณะกิจกรรมคือ  ครู
เปนตัวแทนของผูทรงภูมิรูในทองถิน่  ทาํหนาทีถ่ายทอดภูมิปญญา  โดยครูผูสอนไดรับ
คําปรึกษาหารอืคําแนะนําจากผูทรงภูมิรูในทองถิน่ 
        3.2  ผูทรงภูมิรูในทองถิน่  ดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมทัง้ทาํหนาที่
ประเมินผลการเรียนดวย 
         3.3  ผูทรงภูมิรูในทองถิ่นและครูผูสอนถานทอดความรูใหกับนกัเรียน  โดยผูทรง
ภูมิรูในทองถิน่ถายทอดการปฏิบัติ  ครูผูสอนวางแผนรวมกับผูทรงภมูิรูในทองถิน่  ตอจากนัน้
ครูผูสอนดําเนนิการเองทัง้หมด  เกีย่วกับการเตรียมสถานที ่ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

49

  4. การนําสิง่ทีเ่ปนความรูเฉพาะเรื่องมาสอดแทรกในเนือ้หารายวิชา  โดยครูผูสอน
และนักเรียนชวยกนัรวบรวม  ความรูที่เกี่ยวกับประวัติบคุคลสําคัญ  ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ตาง ๆ  มาจัดทําเปนบทเรียนเสริม หรือครูผูสอนไปเรียนรูจากผูทรงภูมรูิในทองถิ่นแลวนาํมา 
สอนนกัเรียน 
  5. การใหนกัเรยีนไปสํารวจแหลงเรียนรู  โดยมาสรุปจัดทาํเปนเอกสารเพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอน 
  6. การจัดพิพธิภัณฑทองถิน่  โดยใหนักเรียนสํารวจ  ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิน่ที่มีอยูแลวจัดทําเปนเอกสาร  สวนสิ่งของที่ไดรับการบริจาคนาํมาจัดเปนหมวดหมูเพื่อให
นักเรียนศึกษาคนควา 
  กรมวิชาการ (2543 : 9)  ไดเสนอวิธกีารจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู ดังนี ้
  1. ควรมีการวางแผนรวมกนัระหวางครูผูสอนและปราชญทองถิน่ 
  2.  เนนการศกึษา  วิเคราะห  และวิธีคิด 
                3.  นํากระบวนการหรือความคิดแนวปฏิบัติของภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดเปน
กระบวนการเรยีนการสอน 
  4.  เสริมสรางกระบวนการคดิที่เปนระบบ  เปนวิทยาศาสตร 
                5.  ฝกใหนกัเรียนคิดหลายดานหลายมุม  คิดอยางอิสระ  แลวสรุปเปนความรู  และ
ประสบการณที่จะนําไปในในการดํารงชีวติ 
   6.  ผสมผสานระหวางความรูสากลกับความรูทองถิน่ 
   7. เนนกระบวนการมากกวาผลผลิต 
   8. ครูผูสอนหรือปราชญทองถิน่เปนผูจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งมีแนวทาง 
กิจกรรม  4  แนวทาง  คือ 
   8.1  ครูผูสอนเปนผูควบคุมการใชหลกัสูตร  โดยพิจารณานาํหลกัสูตรไปใชให
สอดคลองกับกลุมประสบการณตามในหลักสูตรแมบท  โดยใชระยะเวลาจาํนวนคาบตามที่
กําหนดไวในแผนการสอนของกลุมประสบการณนัน้ ๆ 

               8.2  เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
               8.3  นาํบุคคลในชมุชนเขามามีสวนรวมในการใหความรูกับผูเรียน 
               8.4  สอดแทรกคุณธรรม  คานยิมตาง ๆ  ที่ปรากฏตามเนื้อหาของหลักสตูร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

50

  กิ่งแกว  อารีรักษ และคณะ (2548: 120-122) ไดเสนอวธิีการจัดการเรียนการสอน
โดยใชแหลงเรยีนรู  ซึ่งผูสอนสามารถเลือกใชไดตามเหมาะสม  ดังนี ้
  1.การวางแผนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู (planning  resource – based  
Learning)  การวางแผนที่รอบคอบจะเปนพืน้ฐานสาํคัญที่นาํไปสูการเรียนรูจากแหลงเรียนรู                  
ที่ประสบความสําเร็จทัง้ระยะสั้นและระยะยาว 
  2.การเรียนรูอยางอิสระ (Independent  learning) เปนเหมือนแผนการจัดการ 
ทักษะการเรียนรูที่ใชโรงเรียนเปนฐาน  มกีารระบุและใหคําจาํกัดความยทุธศาสตรที่จําเปน                
เมื่อครูนําไปใชจะชวยใหผูเรียนมีอิสระ                               
  3.การเรียนรูโดยกระบวนการกลุม (group  process)  เปนการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยเนนกระบวนการทาํงานเปนกลุม  ซึง่จัดผสมผสานระหวางคนเกง  ออน  กระบวนการ
เรียนรูเกิดจากสมาชิกภายในกลุม  มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู  การแสวงหาความรูรวมกัน  ยอมรับ
ความเปนผูนาํ  ผูตาม  มีการพัฒนาองคความรู 
  4.การเรียนรูจากการทาํโครงงาน (project – based  learning) เปนการศึกษาหา
ความรูใหเกิดความเขาใจในหัวเรื่องหรือประเด็นปญหาใหชัดเจนยิ่งขึน้  โดยมีการวางแผน               
การคนควา  การประชุมปรึกษาหารือ  ผูเรียนไดพัฒนาทกัษะการตั้งคําถาม  การแกปญหา                                   
การเสนอขอคนพบ และการทดลองการแกปญหา 
  นิคม  ชมพหูลง (2545: 155 - 162)  กลาววา  การนาํภูมิปญญาทองถิน่เขามา 
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทาํได  3  ลักษณะคือ 1)ตัวคน  2) แนวคิดของปราชญชาวบาน  
3)ผลงานของปราชญชาวบาน  ซึง่การนําภูมิปญญาทองถิน่มาใชในการจัดการเรียนการสอน            
ในโรงเรียนมีข้ันตอน ดงันี ้

            1. ศึกษาหลกัสูตรแมบทหรือหลักสูตรแกนกลาง  ทาํการศึกษาวิเคราะหหลกัการ   
จุดหมาย  โครงสราง  เวลาเรียน  แนวการดําเนนิการ  การวัดผลประเมินผลและติดตามผล 

            2.จัดทําขอมูลสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น  เปนการเสาะหาผูทรงภูมิปญญาใน 
ทองถิน่หรือปราชญชาวบาน  โดยบนัทึกขอมูลลงในแบบสํารวจทีจ่ัดทําขึ้น 

            3.จัดทํากาํหนดการสอนและเตรียมการสอน ทาํการเขียนแผนการสอน  โดยเลือก  
ภูมิปญญาทองถิน่จากขอ 2 ที่เหมาะสมมาใชในการจัดทาํแผน 
  4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน  โดยสามารถจัดกิจกรรมการสอน
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
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                5.วัดผลและประเมินผล  ระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําการวัดผล
ประเมินผล  ตามจุดประสงคการเรียนรู ในแผนการสอนและบันทึกผลการประเมินเพื่อสรุป 
       จากแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู  ดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา    
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู  สามารถจัดการเรียนการสอนไดดวยวิธีดังตอไปนี้      
1)กิจกรรมทัศนศึกษา  2)กิจกรรมทดลอง  3)กิจกรรมสตอรี่ไลน (storyline)  4)กิจกรรมแรลลี่    
5)กิจกรรมโครงงาน  6)กิจกรรมสืบเสาะหาความรู  7)กิจกรรมนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามา
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน   
    ไชยยศ   เ รืองสุ วรรณ  (2533  :21)   กลาวว า  แหล งทรัพยากรการ เรี ยนรู                            
(resources) เปนองคประกอบอีกประการหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษา แหลงทรัพยากรการ
เรียนรูจะเปนสิ่งกระตุนและเกื้อหนุนใหผูเรียนอยากเรียนและเรียนได 
                อรพรรณ  พรสีมา  ( 2530 : 15 ) กลาววาแหลงทรัพยากรการเรียนรู ( resources) 
เปนการจัดประสบการณแกผูเรียน ซึ่งการจัดนี้มุงหมายถึงทางดาน บุคลากรการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมในการสอน ตลอดจนการจัดสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ในการเรียนการสอนดวย 
                จริยา  เหนียนเฉลย  ( 2537 : 2 ) กลาววาแหลงทรัพยากรการเรียนรู ( resources) 
เปนการกําหนดวิธีการที่ครูใชในดานบุคลากร ทรัพยากร และสภาพแวดลอมรวมทั้งวัสดุอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ  ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายและเนื้อหาประสบการณ                   
ที่ผูเรียนจะตองเรียน รวมทั้งความสะดวกตอการใชวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษาดวย 
               จะเห็นไดวา แหลงทรัพยากรการเรียนรูเปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ แหลงทรัพยากรการ
เรียนรูตามความหมายที่ไดกลาวมาแลวนั้น สามารถแบงออกไดเปน  6  ประเภท คือ   1)วัสดุ      
2) เครื่องมือ   3)เทคนิค 4)การติดตั้งหรืออาคารสถานที่5)เนื้อหาวิชา  และ 6)บุคคล 
               แหลงทรัพยากรการเรียนรู เปนตัวสนับสนุนเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการจัด
การศึกษา ซึ่งจะอํานวยความสะดวกใหการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆในการเรียนรู
ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  (พันทิพา  ติงศภัทิย  2531 : 11)สําหรับการจัดแหลงทรัพยากร        
การเรียนรูประกอบดวย  6  ดาน  ดังนี้ 
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               1.การจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูดานวัสดุ 
                  วัสดุหรือซอฟทแวร  ไดแก  ส่ือประเภทสั้นเปลืองทั้งหลายที่จะเกื้อหนุนให
กระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการถายทอด ตลอดจนการจัดนิทรรศการความรูตาง ๆ 
ในระบบการเรียนการสอน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ( ไชยยศ   เรืองสุวรรณ 2533 : 21 )         
ส่ือวัสดุจะเปนประเภทที่บรรจุเนื้อหาบทเรียน  โดยที่รูปแบบของวัสดุมิใชส่ิงสําคัญที่จะตอง
คํานึงถึง    (กิดานันท  มลิทอง  2540 : 84 ) ส่ือวัสดุเปนตัวที่เก็บความรูในลักษณะภาพเสียง
หรืออักษรไวในรูปแบบตาง ๆ เปนสื่อที่ใหความรูแกผูเรียนอยางสําคัญ เปนแหลงที่ผูเรียนจะหา
ประสบการณหรือศึกษาไดอยางกวางขวาง (สันทัด  ภิบาลสุข  และพิมพใจ  ภิบาลสุข  2524 : 
4 2 )  วั ส ดุ ใ น ก า ร จั ด แหล ง ท รั พ ย าก ร ก า ร เ รี ย น รู แ บ ง ไ ด เ ป น  2  ประ เ ภท ใหญ  ๆ                            
( ไชยยศ  เรืองสุวรรณ 2533 : 22)  คือ  
                     1.1 วัสดุที่บันทึกรายการหรือโปรแกรมเนื้อหาการเรียนไวแลว (recorded 
materials)  หมายถึง  วัสดุที่มีรายการหรือเนื้อหาสาระพรอมที่จะนําไปใชไดเลยซ่ึงเรารูจักดีใน
ลักษณะของวัสดุที่เปนสื่อการเรียนการสอนทั้งหลาย  วัสดุบันทึกรายการประกอบดวย 
                            1.1.1  วัสดุบันทึกเสียง  เชน  แผนเสียง  มวนเทปบันทึกเสียง แผนซีดี 
                            1.1.2  วัสดุบันทึกเสียงและภาพ  เชน มวนเทปโทรทัศน แผนวีซีดี 
                            1.1.3  วัสดุฉาย   เชน  ไมโครฟอรม  (microform) ฟลมสตริป  สไลด                    
ภาพโปรงใส และภาพยนตร เปนตน 
                            1.1.4  วัสดุกราฟฟค ( graphic materials ) เชน แผนที่ แผนภูมิ  แผนสถิติ  
ภาพโฆษณาและการตูน  เปนตน 
                            1.1.5  รูปภาพสิ่งพิมพ  เชน หนังสือวารสารและนิตยสาร เปนตน 
                            1.1.6  วัสดุสามมิติ  เชน  ลูกโลก  ของจริง  ของตัวอยาง  หุนจําลอง  ของ
เลนทางการศึกษา  และชุดการสอน  เปนตน 
                            1.1.7  วัสดุสําหรับคอมพิวเตอร  เชน  บัตรคอมพิวเตอร ( computer card ) 
คอมพิวเตอรโปรแกรม  แผนดิสก มวนเทปคอมพิวเตอร 
                 1.2  อุปกรณประกอบ (supplies) หมายถึง  วัสดุที่ยังไมไดบันทึกรายการหรือ
โปรแกรมตาง ๆทางการศึกษาและการสอน  เชน  เทปบันทึกเสียง  เทปโทรทัศน   ฟลมและ
กระดาษอัดรูป  สี  และอ่ืน ๆ 
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             2.การจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูดานเครื่องมือ 
                เครื่องมือ เปนทรัพยากรทางการเรียนรูเพื่อชวยในการผลิตหรือใชรวมกับทรัพยากร
อ่ืน  ส วนมากมั ก เปน เครื่ อ งมื อด าน โสตทัศนูปกรณห รือ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ ง ใช ต า งๆ                            
( กิดานันท  มลิทอง 2540 : 84 )  
                เครื่องมือ  หมายถึงสิ่งที่จะเกื้อหนุน หรืออํานวยความสะดวกตอการใชการผลิต  และ
การถายทอดเนื้อหาเรื่องราวรวมทั้งการจัดนิทรรศการตาง ๆ ในการเรียนการสอน  เชน  เคร่ือง
ฉายภาพขามศรีษะ  เครื่องขยายเสียง  เครื่องเทปบันทึกเสียง เปนตน  นอกจากนั้นเครื่องมือใน
ที่นี้ยังหมายความรวมไปถึงอุปกรณตาง ๆ ดวย เชน คอนโซลควบคุมเสียง สายสัญญาณตาง ๆ  
เครื่องถายทําภาพโปรงใส  กลองถายโทรทัศน  เครื่องวัดแสงและอื่น ๆ(ไชยยศ  เรืองสุวรรณ 
2533 : 22 )  
               3.การจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูดานเทคนิค 
                  เทคนิค เปนวิธีการเฉพาะที่ใชในกระบวนการเรียนการสอน  เทคนิคอาจจะ
สอดแทรกไวในรูปของสื่อวัสดุโดยตรง  หรืออาจจะใชรวมกับการใชส่ือวัสดุการเรียนการสอน               
ก็ได  เชน  การสาธิตการจัดหองเรียนแบบเปด  การใชแบบเรียนโปรแกรม  เปนตน 
                  เทคนิคที่ผานการทดสอบและเปนที่ รูจักกันดีวา  จําเปนและมีผลดีตอการจัด       
การเรียนการสอน  มีดังนี้  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  2533 : 23 )  
                 3.1 เทคนิคทั่วไป (general techniques) ไดแก  การสาธิต  การสังเกต  การอภิปราย  
นาฏการ  การทดลอง  การบรรยาย  การฝกปฏิบัติ  การแกปญหา  การสอนแบบโปรแกรม  การ
สอนแบบโครงการ  การจัดสถานการณจําลอง และเกม  เปนตน 
                 3.2  เทคนิคการใชทรัพยากร (resource – based techniques) ไดแก  เทคนิค             
การจัดหองเรียนแบบตาง ๆ การจัดการศึกษานอกสถานที่ เปนตน 
                3.3 เทคนิคการใชเครื่องมือและวัสดุ (materials device – based Techniques) 
ไดแก การนําเครื่องมือ   วัสดุเขามาใชในการศึกษาและการเรียนการสอนเชนการใชวิทยุ 
โทรทัศน แบบเรียนดวยตนเอง เครื่องฉายและเครื่องเสียง เปนตน 
               3.4  เทคนิคการใชบุคคล ( people – based  techniques)   
ไดแก  การสอนเปนคณะ  การสัมมนา  กลุมสัมพันธ  และการสอนเปนรายบุคคล เปนตน 
                การจัดการดานเทคนิค  เปนการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน เพราะการสอนเปนการจัด
ประสบการณ สถานการณ หรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ทั้งนี้               
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เปนหนาที่ของครูในการเตรียมการ จัดสถานการณหรือกิจกรรมหลายอยาง เพื่อใหนักเรียน               
เกิดการเรียนรู 
               4.การจัดทรัพยากรการเรียนรูดานอาคารสถานที่ 
                  อาคารสถานที่ที่ใชในการเรียนการสอน  ควรอํานวยความสะดวกสบายใหแกผูเรียน
พอสมควร   ไม ว าจะเปนขนาดของหอง เรียน  โต ะ  มานั่ ง  ศูนยท รัพยากรการเรียน                          
(learning  resource centers)   หองปฏิบัติการหลักสูตร  หองฉาย หองมืด  หองเสียง  
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ส่ิงเหลานี้ควรไดรับการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือและ
ส่ือการเรียนการสอนอยางเหมาะสมดวย  ดังนั้น  อาคารสถานที่จึงเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางหนึ่งในการเรียนการสอนและการแสวงหาความรูของผูเรียน   เร่ืองของอาคารสถานที่            
แบงออกเปน พื้นที่ สําหรับการสอน และพื้นที่ที่จัดไวเพื่อสงเสริมหรือสนับสนุนการสอน                     
(instruction support area) ไดแก ตึกเรียน และสถานที่อ่ืน ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการ
สอนโดยสวนรวม เชน หองสมุด  หอประชุม สนามเด็กเลน  เปนตน  สวนสถานที่ตาง ๆ ในชุมชน
ก็สามารถประยุกตใชเปนทรัพยากรการเรียนไดเชนกัน เชน โรงงาน  ตลาด  สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร  พิพิธภัณฑ เปนตน  ( กิดานันท  มลิทอง  2540 : 84 ) 
               5.การจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูดานเนื้อหา 
                  เนื้อหาวิชา หมายถึง  เร่ืองหรือสาระที่จัดไวในโปรแกรมการเรียนการสอนหรือ
โครงสรางของหลักสูตร  การจัดโปรแกรมและลําดับเนื้อหาวิชาไมวาจะเปนการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  ทั้งในระบบและนอก ระบบโรงเรียนก็ควรจัดให
เหมาะสมบนหลักการของความรู  จิตวิทยา  และการออกแบบสาร  ( ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  
2533  : 23 )   ดังนั้น หลักสูตรที่ดีจึงควรเปนหลักสูตรที่สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรู 
ความสามารถ และทัศนคติที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมใหมากที่สุดและใน
ยุคโลกาภิวัตนสังคมมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  ดังนั้น การปรับปรุง
เนื้อหาวิชาใหเหมาะสมทันสมัยอยูเสมอจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ผูสอนจะตองคํานึงถึง  นอกจากนั้น
แลวตองไมลืมที่จะสอดแทรกประเด็นการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมไวในเนื้อหาดวย  จากที่
กลาวมา สรุปไดวา  การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  ตองเริ่มตั้งแตการจัดหลักสูตรและการ 
                6.การจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูดานบุคคล 
                   ในกระบวนการของการจัดระบบการสอนนั้น  บุคคลมิไดหมายเฉพาะเพียงผูสอน
หรือผูเรียนเทานั้น  แตจะหมายรวมถึงบุคคลที่มีสวนในกิจกรรมการเรียนการสอน (กิดานันท  
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มลิทอง.  2540 : 83 ) ทรัพยากรการเรียนรูดานบุคคล  ไดแก  คนที่เกี่ยวของกับองคประกอบ
ระบบการสอน ( instructional system components : ISC ) หรือทรัพยากรการเรียน (ไชยยศ  
เรืองสุวรรณ  2533  : 24 )  ไดแก 
                     6.1 บุคคลที่จัดการเกี่ยวกับระบบการสอน ที่เกี่ยวของกับการถายทอดสารใหแก
ผูเรียนโดยตรง ซึ่งบุคคลในที่นี้ก็คือผูสอนหรือครูในหองเรียน 
                     6.2  บุคคลที่เปนทรัพยากรการเรียน เชน นักการศึกษา  นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ
ตาง ๆ ผูอํานวยการเรียนรู 
                     6.3  ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ที่เปนฝายสนับสนุนใหกระบวนการเรียนรูเปนไปอยาง
ราบร่ืน เชน เจาหนาที่ธุรการ  บรรณารักษ  เจาหนาที่โสตทัศน เจาหนาที่หองปฏิบัติการ                
ฝายอาคารสถานที่ เปนตน 
               บุคคลอีกกลุมหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน คือ ผูเรียนดวยกันเอง              
ซึ่งมีทั้งรุนพี่ เพื่อรวมชั้นและรุนนอง นอกจากการสนับสนุนกันทางดานวิชาการแลว การสราง
บรรยากาศของการเรียนรูผูเรียนดวยกันเองจะมีสวนสําคัญอยางยิ่ง โดยอาจเปนไปในลักษณะ               
การติว  การทํางานกลุม  การชวยเหลือดานเอกสาร เปนตน 
               บุคคลมีสวนชวยใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
จะตองคํานึงถึงระบบการศึกษา  สภาพการณ และความเหมาะสมดวย  เชน นอกจากจะมีครู  
ในหองเรียนแลว  ในระบบการศึกษาและการเรียนการสอนควรมีครูแนะแนว  ครูวัดผล ครู
บรรณารักษ  ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน  ผูเชี่ยวชาญดานวัสดุและอุปกรณ ครู ส่ือ
การสอนหรือโสตทัศนศึกษา  และบุคคลอื่นที่จําเปนดวย                            
   บรรยากาศการเรียนรูมีความสําคัญตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง   เพราะถาโรงเรียน
สามารถจัดบรรยากาศไดอยางหลากหลายและมีคุณภาพ  ทั้งดานกายภาพ  ปญญาและ
อารมณ  สามารถสงเสริม  กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 

  บรรยากาศที่เอ้ือตอการคิด  เปนบรรยากาศที่มีเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหผูเรียนกลาคิด  
คือควรจะมีบรรยากาศสะดวก  ทาทาย  เปนอิสระทั้งดานภายภาพ  ดานปญญา  และดาน
อารมณ  แตในขณะเดียวกันตองมาพรอมกันกับการมีวินัยสังคมดวย  ดังนี้   
   1.บรรยากาศดานกายภาพ 
      ในการจัดบรรยากาศดานกายภาพนั้น  การจัดการพื้นที่เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง ครอูาจ
เปลี่ยนการจัดชั้นเรียนแบบดั้งเดิมซึ่งวางเกาอี้ไวเปนแถว  มาเปนพื้นที่ซึ่งจะสะดวกตอการจัด
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กิจกรรมการเรียนเปนกลุม  ทั้งเปนกลุมใหญ  กลุมยอย  เปนคู  และเปนรายบุคคล   โดยอาจใช
การเลื่อน  โตะ  เกาอี้  ฉากกั้น  หรืออาจเลื่อนไมไดก็ใหผูเรียนเรียนรูที่จะสรางบริเวณทํางานของ
ตนตามที่ครูกําหนดให  และหากมีอุปกรณตางๆ  ประกอบกาเรียน  ครูจะตองทําใหผูเรียน
ตระหนักวาการคิดจะตองมาคูกันกับความมีระเบียบวินัย  มิใชความเลอะเทอะ และไมเคารพ
สิทธิของบุคคลอื่น 
   2.บรรยากาศดานปญญา 
       ดานที่สองซึ่งเปนการจัดบรรยากาศดานเชาวปญญานั้น  จําเปนตองยึดหลักวา
คนเราจะเรียนรูไดก็ตอเมื่อไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่มีความหมาย  ดังนั้น ครูควรจัด
กิจกรรมทาทายปญญาและความคิดของผูเรียน  และอยูในระดับที่ผูเรียนตองใชความพยายาม
บางจึงจะประสบความสําเร็จ  แตเนื่องจากผูเรียนมีความสนใจพื้นฐานที่แตกตางกัน  กิจกรรม
เพื่อกระตุนสติเชาวปญญาจึงควรหลากหลาย  เชน  เกมภาษา  เกมตัวเลข  หรือเกมภาพปริศนา 
เปนตน  และไมวาจะเปนกิจกรรมใดก็ตองเร่ิมจากงายไปหายาก  เพอที่ความสําเร็จในข้ันหนึ่ง 
จะกลายเปนตัวกระตุนใหผูเรียนกาวไปทํากิจกรรมขั้นตอไป 
   3.บรรยากาศดานอารมณ 
      สํ าหรับการจัดบรรยากาศด านอารมณนั้ น   คือ  การสนับสนุนให คิ ด ได                      
อยางปลอดภัย  โดยครูปลอยใหผูเรียนไดคิดตามระดับความสามารถของตนเอง   ไมมีการ
เปรียบเทียบ หรือ วิพากษวิจารณ  เนื่องจากอาจจะสกัดกั้นการคิดของผูเรียนได  หากมีการนํา
ผลงานคิดของผูเรียนมาแสดงควรทําเมื่อผูเรียนพรอม  หมายถึงวาผูเรียนเจาของผลงานยินยอม
ใหออกนําแสดง  เนื่องจากการนําผลงานออกแสดงนั้น จะตองเสี่ยงกับการประเมินและการถูก
วิพากษวิจารณ  ดังนั้น  ผูเรียนอาจตองการจะเก็บงานไวเปนสวนตัวกอนครูตองยอมรับสิทธินี้ 
และในการใหขอมูลปอนกลับตอความคิดของผูเรียน  ครูจะตองทําอยางระมัดระวังอยางยิ่ง  
กลาวคือ  ตองจริงใจและนุมนวล   เด็กจะไวตอการชมและการติมาก  การชมที่ไมสมเหตุสมผล
แมวาจะมีเจตนาที่ดีในการสรางกําลังใจเปนควรงดเวน  เพราะจะทําใหเด็กไมไววางใจ                  
สวนการติที่ลวงละเมิดเขาไปในบุคลิกภาพของเด็ก  ก็จะสรางความรูสึกมุงรายตอกัน   การให
ขอมูลที่เหมาะสมที่สุดคือ  ใหขอมูลที่เปนปรนัยเกี่ยวกับผลงานเพื่อใหเด็กไดนําไปประเมิน
ตนเอง 
    มาลี   จุฑา  (2542 : 252-253)   กลาววาโรงเรียนควรจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม  
เพื่อสงเสริมสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใหแกนักเรียน  โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
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    1. ดนตรี   ที่เปนเพลง   ไพเราะเหมาะสมแกวัยของนักเรียน 
    2. เสียง  ที่ไมดังรบกวนโสตประสาทของนักเรียน 
    3. สี  ตกแตงหองเรียนและหองประกอบที่เหมาะสม  โดยเฉพาะกระดานชอลก               
ไมควรใหมีเงาสะทอนแสง 
    4. แสง  จัดใหมีแสงสวางที่พอเหมาะทั้งในหองเรียน หองพิเศษตางๆ   ตลอดจน
บริเวณ   ทั่ว ๆ  ไปภายในหองเรียน 
    5. อุณหภูมิ   ควรจัดใหมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ   ไมรอนและเย็นจนเกินไป 
    6.  กลิ่น  ควรดูแลปองกันมิใหมีกลิ่นเหม็นและกลิ่นที่ไมพึงประสงคเขามารบกวน
สมาธิของเด็กในระหวางเรียนหนังสือ  หรือฝกภาคปฏิบัติ 
    7.  ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ  โรงเรียนควรจัดทัศนียภาพที่ดีในโรงเรียน  จัดทําปายประกาศ            
คําขวัญ  ปรัชญาของโรงเรียน   และคติสอนใจใหนักเรียนไดเห็นชัดเจน   เพื่อปลูกฝงแนวคิด 
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักเรียน   และเปนการฝากขอคิดสําหรับครูและอาจารยในการ
อบรมและส่ังสอนศิษยดวย 
    การจัดสภาพแวดลอมเพื่อเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนนั้น  มีผูใหความสําคัญไว  ดังนี้ 
    อุทัย  ดุลยเกษม  (2543 : 33 – 34)   ไดกลาวถึงการเตรียมความพรอมของโรงเรียน
วามีอยูหลายเรื่อง  โดยมีการเตรียมความพรอมที่สําคัญ คือ 1)  การเตรียมชวยเวลาที่เหมาะกับ
เด็ก   เชน  การจัดการเรียนการสอนชวงเชา  ในบางพื้นที่  ในบางพื้นที่อาจจะจัดในชวงบาย  
หรือ บางพื้นที่อาจจะจัดทุกวัน  แตวันละนอยชั่วโมง  เปนตน    ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของ              
แตละแหง  2) การเตรียมความพรอมของครู  เรื่องนี้เปนเรื่องยากพอสมควร   เพราะโรงเรียนบาง
แหงอาจจะมีครู จํากัด  เลือกไมได  การเตรียมครูใหเหมาะกับเด็กทั้งในแงความรู  ความเขาใจ
ในจิตวิทยาเด็ก  การมีอารมณเยือกเย็น  การมีความรักตอเด็ก  อดทนและเขาใจในความ
หลากหลายของเด็กในดานตางๆ  เปนตน 
    หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  1 (2542 : 37)  ไดสรุปถึง
สภาพบรรยากาศ  สถานที่ สถานการณ  ส่ิงแวดลอม  บุคคล  สัตว หรือส่ิงของตางๆ    ที่เอื้อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู  ถือวาเปนแหลงการเรียนรูทั้งสิ้น  ซึ่งจะแบงเปน 2 ลักษณะ  ดังนี้ 
    1.แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน    ไดแก  สภาพที่ เอื้อตอการเรียนรูของผู เ รียน                            
ในหรือนอกหองเรียน 
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               2.แหลงเรียนรูจากภายนอกโรงเรียน   ไดแก  สภาพที่เอื้อตอการเกิดการเรียนรู        
ของผูเรียนนอกหองเรียน 
  จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา  บรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ดีจะชวย
สงเสริมและกระตุนใหผู เ รียน   ได เ รียนรูอยางเต็มศักยภาพ   การเรียนการสอนบรรลุ                      
ตามวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนด   และนอกจากนี้บรรยากาศภายนอกโรงเรียน                      
ก็มีความสําคัญที่มีสวนชวยในการสนับสนุน  สงเสริมการเรียนของผู เ รียนดวย   ดังนั้น                      
ทั้งบรรยากาศในโรงเรียนและนอกโรงเรียนจะมีบทบาทตอการเรียนการสอนที่ชวยผูเรียน                   
ไดเรียนรูอยางเต็มที่และมีความสุข 
 การเรียนรูจากแหลงเรียนรู  หมายความถึง  การใชแหลงเรียนรูทั้งที่เปนสื่อส่ิงพิมพ  
ไมใชส่ือส่ิงพิมพ  และตัวบุคคลอยางเหมาะสม และมีความหมายดวยวิธีการตาง ๆ ที่สะทอนถึง
หลักการของการสอน การเรียนรู และการประเมินติดตามผล 
 การเรียนรูจากแหลงเรียนรู (resource base learning) การเรียนรูจากแหลงเรียนรู                
มีจุดประสงคทั้งดานเนื้อหาวิชาและการอานขอมูลใหเปน(information literacy) โดยผานการ
สัมผัสและฝกปฏิบัติกับแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย นักเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนผูเรียน                
ที่ตื่นตัว ในขณะที่ใชส่ือวัสดุที่มีอยูมากมายหลายรูปแบบ เพื่อสํารวจตรวจสอบสื่อการสอนตาม
รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรการเรียนการสอน ครูบรรณารักษจะเปนผูสรางแรงจูงใจและ                 
ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และจัดหาสิ่งสนับสนุนในวิชาสําคัญ ๆซึ่งจะชวยผลักดัน
นักเรียนใหแสวงหาขอมูล และกลายเปนนักแกปญหาอยางสรางสรรค ผลที่เกิดทายที่สุดคือ 
“วัฒนธรรมการเรียนรูอยางหนึ่ง” ในขณะเดียวกันก็กระตุนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูแบบ
กระตือรือรนและแบบสรางสรรคข้ึนภายในโรงเรียน  สวนประกอบสําคัญสองประการของการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรู คือ แหลงเรียนรูมีความ  ยืดหยุน  สามารถปรับใหเขากับการเรียนรู และ
กลุมสาระการเรียนรูที่แตกตางกัน  ทั้งยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางอิสระ
(autonomy) นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอานขอมูล 
    การจัดใหมีแหลงเรียนรูในโรงเรียนเปนภารกิจของโรงเรียนที่จะตองจัดใหมีอยาง
หลากหลาย  และมีคุณภาพเพื่อใหผูเรียนและครูไดใชแหลงเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนรู
ไดมีคุณภาพ  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ (สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี  
(2543 : 42)  ที่กลาววา  ”การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเปนคนเกง  คนดี และ                       
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มีสุขภาพอนามัยดี   โรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในทุกสวนของสังคม  
โดยเฉพาะการนํามาใชเปนแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงและใกลตัว 
     นอกจากนั้น  อายเร  และแม็คเคียว (Eyre and   McClure 2001 : 82- 83)                       
ไดกลาวถึงการจัดแหลงการเรียนรู  สําหรับเด็กฉลาดวา  ควรจะมีแหลงเรียนรูที่สําคัญ คือ                     
มีหองสมุดที่มีหนังสือตางๆ  ไดแก  ดานมนุษยศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศาสตร  และมีแหลง
เรียนรูประเภท  ICT  ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรูวิชาตางๆ ซึ่งอาจอยูในรูป web หรือ                 
CD-Rom  ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยใชคอมพิวเตอรเหมือนหนึ่งผูสอน 
     ดังนั้น  การปฏิรูปการศึกษาที่กําลังดําเนินการอยูอยางเขมขนในขณะนี้  การปฏิรูป
ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนนั้น  ไดเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียน
เปนศูนยกลางหากมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  จะชวยใหการปฏิรูปดานนี้สําเร็จได  โดยครู
จะตองปฏิรูป  ปรับวิธีสอนที่ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง   หันมาใชแหลงเรียนรู  (กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 27) 
    ในบริเวณโรงเรียนเปนสถานที่ที่สามารถจัดสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาที่ดี  จึงควรจัดใหมีแหลงเรียนรูที่สําคัญ                 
ในโรงเรียน             

 
งานวจิัยที่เกีย่วของ 

 

งานวจิัยในประเทศ 
ศักดิ์คเรศ  ประกอบผล  (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดลอม       

ทางการเรียน ระหวางโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกับโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา                 
ในโรงเรียนประถมศึกษาภาคกลาง 40 แหง พบวา โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง                            
มีสภาพแวดลอมทางการเรียนโดยรวมดีกวาโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา  เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาดานครูมีพฤติกรรมการสอนและการสรางบรรยากาศในชั้นเรียนดีกวา ดานทรัพยากร
สนับสนุนตาง ๆ ดีกวาทุกประเภท  นอกจากนั้นยังมีขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรสนับสนุน  กลาวคือ ในดานสื่อ  ควรมีศูนยส่ือ
บริการอยางเปนระบบ  หองเรียนควรเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน  จุดมุงหมายในการเรียน
การสอน  อาคารสถานที่ควรมีบรรยากาศที่ดี สะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย 
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   สมหมาย  งามคณะ(2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษานอกสถานที่ สําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนารูปแบบการจดั
การศึกษานอกสถานที่ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  พบวา  การจัดการศึกษานอก
สถานที่สําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ตรงซึ่งเปนผลใหนักเรียนมีความรูสูงขึ้น 

รัชตะวัน  วรดิษฐวงษ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะตอการจัด
แหลงทรัพยากรการเรียนรู  ทั้งโดยรวมและจําแนกเปนรายดานของอาจารยและนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยจําแนกตามสถานภาพและสาขาวิชา  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคนควา  ไดแก  อาจารยและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในปการศึกษา 2540 
จํานวน 442  คน  ไดมาโดยการสุมตัวอยางอยางงายโดยเปดตารางของ เครซี่ และมอรแกน                    
ไดจําแนกอาจารย  130  คน และนิสิต  312  คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบวัดเจตคติแบบมาตราสวนประมาณคาเกี่ยวกับทัศนะตอการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรู  
จํานวน 60 ขอ  มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .20-.80  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.96 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ            
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง( two – way analysis  of variance) ผลการวิจัย  
พบวา  1) ทัศนคติ ของอาจารยและนิสิตในสาขาวิชาสังคมศึกษา ที่มีตอการจัดแหลงทรัพยากร
การเรียนรู  โดยสวนรวมอยูในระดับไมแนใจเมื่อจําแนกเปนรายดาน  พบวา  มีทัศนคติตอการ
จัดแหลงทรัพยากรดานบุคลากรอยูในระดับเห็นดวย  สวนดานเนื้อหาวิชา  ดานเทคนิค                  
ดานเครื่องมือ ดานอาคารสถานที่และวัสดุ อยูในระดับไมแนใจ  ตามลําดับ 2) ผลการ
เปรียบเทียบทัศนคติตอการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรู โดยภาพรวม  จําแนกตามสถานภาพ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เมื่อพิจารณาดานสาขาวิชา  พบวา  ทัศนคติ
ตอการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูไมแตกตางกันและไมมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง 
    เตือนใจ  วิไลเลิศ (2541:104) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหาร  อาจารยและ
นิสิตคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีตอการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูของ
คณะ  6  ดาน  คือ  ดานวัสดุ  ดานเครื่องมือ  ดานเทคนิค ดานการติดตั้งหรืออาคารสถานที่  
ดานเนื้อหาวิชาและดานบุคคล  กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร อาจารย และนิสิตคณะเทคโนโลยี
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การศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2539  จํานวนทั้งสิ้น   175 คน  พบวา โดยรวมผูบริหารมี
ทัศนะตอการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูอยูในระดับไมแนใจ สวนอาจารยนิสิตมีทัศนะตอการ
จัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ผูบริหาร  
อาจารย  และนิสิต มีทัศนะที่สอดคลองกันในระดับเห็นดวย 3 ดาน คือ ดานเทคนิค ดานเนื้อหา 
และดานบุคคล นอกจากนั้นมีทัศนะอยูในระดับไมแนใจ  คือ ดานเครื่องมือ  วัสดุ  และดานการ
ติดตั้งหรืออาคารสถานที่  เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น  พบวา โดยรวมผูบริหารและ
อาจารยกับนิสิต  มีทัศนะเกี่ยวกับการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูไมแตกตางกัน  สวนรายดาน
พบวา  ผูบริหารกับอาจารยและนิสิต  มีทัศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 จํานวน 
2 ดาน คือดานวัสดุและดานเนื้อหา โดยนิสิตมีระดับความคิดเห็นมากกวาผูบริหารและอาจารย  
สวนดานอื่นนอกจากนั้นมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

   สุชาติ  กิติคุณ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูตาม
ทัศนะของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ 
ใน 6 ดาน  คือ  ดานวัสดุ ดานเครื่องมือ  ดานเทคนิค ดานการติดตั้งหรืออาคารสถานที่                   
ดานเนื้อหาวิชาและดานบุคคล  ผลการศึกษาคนควาพบวา  ผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะ
เกี่ยวกับการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับเห็นดวย  แตมี
ทัศนะอยูในระดับไมแนใจ  จํานวน 2  ดาน  คือ  ดานเครื่องมือ  และดานวัสดุ  ตามลําดับ  และ
ผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะตอการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน  แตผูบริหารมีทัศนะตอดานเนื้อหาวิชามากกวา
ครูผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    สามารถ  แกวบุดดี (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย
ผูสอนและนักศึกษาเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรการเรียนรูวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  
ใน 6 ดาน คือ ดานวัสดุ  ดานเครื่องมือ ดานเทคนิค ดานอาคารสถานที่ ดานเนื้อหาวิชา และ
ดานบุคคลพบวา  บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน โดยรวมและจําแนกตาม
สถานภาพและระดับช้ันเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรการเรียนรูโดยรวมและเปน
รายดาน 3 ดาน อยูในระดับมาก ไดแก  ดานอาคารสถานที่ ดานเนื้อหา และดานบุคคล และ
ปญหาเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรการเรียนรู วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน สวนใหญ  
ไมเพียงพอดานเครื่องมือ วัสดุ โดยเฉพาะ คอมพิวเตอร 
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    สามารถ  รอดสําราญ (2546 : 136-142)  ไดทําการศึกษาการใชแหลงเรียนรูและ      
ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  พบวา โรงเรียนมีการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใน
การเรียนการสอนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู โดยนําแหลงเรียนรูที่เปนสื่อสารสนเทศมาใชเปน
อันดับสูงสุด   รองลงมาทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง คือ แหลงเรียนรูที่เปน
บุคคล ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี แนวคิดหลักปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบาน         
แหลงเรียนรูที่เปนแหลงวิทยาการ การประกอบอาชีพในทองถิ่น ภูมิปญญาเกี่ยวกับคติ ความคิด 
ความเชื่อ และแหลงเรียนที่เปนธรรมชาติตามลําดับ สําหรับปญหาการใชแหลงเรียนรูและ          
ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนทุกดานอยูในระดับปานกลาง  ที่เปนปญหาสูงสุด คือ 
ปญหาดานงบประมาณ รองลงมาคือ ปญหาดานวัสดุ อุปกรณ ดานการจัดการ และดานบุคคล
ตามลําดับ  

เกียรติวิโรจน  ชื่นเรณู  (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการใชแหลงเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา ระดับการใช              
แหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มกีาร
ใชอยูในระดับปานกลาง จํานวน  4  ประเภท คือ 1)ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆในโรงเรียน 2)ส่ืออ่ืน ๆ         
ในโรงเรียน 3) ส่ือทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น 4) ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ ในชุมชน
และทองถิ่น  และมีการใชอยูในระดับนอย จํานวน  4  ประเภท คือ 1)ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ                
ในโรงเรียน 2) ส่ือบุคคลในโรงเรียน 3)ส่ือสถานที่ตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น และ 4)ส่ือ
เทคโนโลยีตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น และปญหาการใชแหลงเรียนรูมีระดับปานกลางทั้ง                 
8 ประเภท คือ  1)ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆในโรงเรียน  2)ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ ในโรงเรียน   3)ส่ืออ่ืน ๆ 
ในโรงเรียน  4)ส่ือบุคคลในชุมชนและทองถิ่น  5)ส่ือสถานที่ตาง ๆในชุมชนและทองถิ่น               
6)ส่ือทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น 7)ส่ือทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในชุมชน
และทองถิ่น และ 8)ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น 

จากการศึกษาดังกลาว  จะเห็นไดวาการศึกษาจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น  มีวิธีการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ผูเรียนจะไดทดลอง  ไดปฏิบัติ  ไดสัมผัส
ของจริง  มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน  เกิดประสบการณตรง  สามารถนําไปใชใน
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ชีวิตประจําวัน  หรือนําไปประกอบอาชีพเกิดรายได  อีกทั้งเปนการสรางคานิยมที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในยุคปจจุบัน   ตลอดจนตรงกับความตองการของผูเรียนและชุมชนอีกดวย  และเปน
การอนุรักษมรดกที่มีอยูในชุมชนใหยั่งยืนสืบตอไป  นอกจากนั้นยังเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่จะ
มาซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานหลักสูตรอีกดวย  
 

งานวจิัยในตางประเทศ 
  เบเยอร (Bayer  1990 : 319) ไดทําการศึกษาปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
โรงเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ของนักเรียนเกรด 5,9 และ 12  ในวิชา
ฟสิกส  ผลการวิเคราะหโดย  Path Analysis พบวา  ปจจัยการเรียนรูทางดานคําศัพทภาษา  
โดยปจจัย  5  ประการที่มีความสัมพันธสูงสูงที่พบวาในแตละกลุมนักเรียน ดังนี้ 1) นกัเรยีนเกรด 
5 ไดแก  ความรูเกี่ยวกับคําศัพท  เพศ  ภูมิหลังทางครอบครัว  ที่ตั้งของโรงเรียน  และเจตคติตอ
วิชาวิทยาศาสตร  2) นักเรียนเกรด 9 ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพท  ความเปนผูนํา  ทางดาน
การสอนของครู  เพศ  กิจกรรมวิทยาศาสตรในหองเรียน  และความเปนผูนําทางดานการสอน
ทั่วไป 3) นักเรียนเกรด 12   ไดแก  ความรูเกี่ยวกับคําศัพท  เพศ  ภูมิหลังครอบครัวที่ตั้งโรงเรียน  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่ผานมา    
              โรบินสัน (Robinson 1992 : 746) ไดทํากาศึกษา เร่ือง ความเชื่อมโยงระหวาง
การศึกษาและการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ที่มลรัฐนิวฟอรดแลนด ประเทศแคนนาดา  โดยใช
ประชาชน  ผูปกครอง นักเรียน ผูนําชุมชน ผูนําองคกรสวนทองถิ่นเปนตัวอยาง ผลการวิจัย  
พบวา ในการจัดการศึกษาควรเปดโอกาสใหทองถิ่น  ปราชญทองถิ่น  ภูมิปญญาทองถิ่นผูมี
ความรูในทองถิ่น ที่อยูในชุมชนใกลสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการ
ระดมความคิดและรวมกันวางแผนในการจัดการศึกษา เพื่อที่จะไดแกไขปญหาของชุมชนได
อยางเหมาะสมถูกตองและสอดคลองกับสภาพความเปนเปนจริงของชุมชน   
               ไบรเลย (Briley 1996 : 2524) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนประเภทปกติ
กับนักศึกษาประเภทพิเศษ ที่มีตอสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยชุมชนลีเนียร  โดยเนนศึกษา
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน สภาพแวดลอมดานการพัฒนานักศึกษา สภาพแวดลอม
ดานการบริหารและทางกายภาพ  สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรมและดานความ
ประทับใจทั่วไป  ที่นักศึกษามุงเนน  ผลการศึกษาพบวา 1) นักศึกษาประเภทปกติ  กับนักศึกษา
ประเภทพิเศษ  มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยชุมชนไมแตกตางกัน 2)นักศึกษา
ประเภทปกติ  กับนักศึกษาประเภทพิเศษมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยในดาน
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การพัฒนานักศึกษา สภาพแวดลอมดานการบริหารและทางกายภาพ  สภาพแวดลอมดาน
สังคมและวัฒนธรรม  และดานความประทับใจทั่วไป ที่นักศึกษามุงเนนไมแตกตางกัน  3)
นักศึกษาประเภทปกติ  กับนักศึกษาประเภทพิเศษ  มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมของ
วิทยาลัยดานการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักศึกษา
ประเภทปกติมีระดับความคิดเห็นสูงกวานักศึกษาประเภทพิเศษ4)นักศึกษาประเภทปกติ                 
กับนักศึกษาประเภทพิเศษ  มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยในดานจริยธรรม 
เวลาเรียนในชั้นเรียน และจํานวนชั่วโมงที่เรียนตอสัปดาหไมแตกตางกัน  และ 5)นักศึกษามี
ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาตามตัวแปร เพศ อายุ  สถานภาพของนักศึกษาระยะเวลาที่อยูในวิทยาลัย 
เปาหมายระยะยาวที่จะอยูศึกษาและสภาพการทางการเงิน 
                ร็อก (Rock 1996 : 3403)  ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนและ
ชุมชนกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการโรงเรียน  ตัดสินใจ
ในการที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใหหลักสูตร  ที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามความตองการของชุมชนและผูเรียน  อีกทั้งสงเสริมการใชภูมิ
ปญญาในทองถิ่น   เชน   ดานการประกอบอาชีพของชุมชน   วิถีชีวิตของคนในชุมชน                      
ภูมิปญญาของชุมชนและตกลงใจที่จะกําหนดวิธีการที่จะใหเกิดประโยชนแกชุมชน 
                เฟอรกูสัน (Ferguson 1997 : 32) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาของเด็กในชนบท
ของมลรัฐเนบราสกา  ผลการวิจัยพบวา การใชภูมิปญญาและความคิดสรางสรรค สําหรับกลวิธี
ในการการพัฒนาภูมิปญญา  ที่อยูในรูปของการผสมผสาน ระหวางวิธีระดมพลังสมองระดับ
ชุมชนกับการเสริมสรางความคิดสรางสรรค โดยนําเด็กออกไปหาประสบการณนอกสถานที่               
มีการพบกับผูประกอบอาชีพระดับทองถิ่น  พบวาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของชุมชนเพื่อที่จะให
เด็กเกิดแนวคิดใหม ๆ แปลก ๆ และมีความกาวไกลดานภูมิปญญาทองถิ่นจากการทดลองอยู
ประมาณ 5 สัปดาห  แลวทําการประเมินผล  พบวาเด็กสามารถนําภูมิปญญาที่ตนไดออกศึกษา
เรียนรูนํามาผสมผสานเขากับแนวคิดของตนเองไดดีกวาการไปศึกษาอยูแตภายในโรงเรียน  
             หลุยส (Louise 1998 : 4551) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของชุมชนในการเขา
มามีสวนรวมกับสถานศึกษา  ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่มลรัฐอิลินอยด                
โดยใชประชาชนที่อยูใกลเคียงสถานศึกษาในชุมชน  ผลการวิจัย  พบวา ส่ิงที่ชุมชนมีสวน
ชวยเหลือในการใหการศึกษาแกสถานศึกษาไดมากที่สุดคือ ภูมิปญญาในชุมชน ปราชญใน
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ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนและแหลงเรียนรูในชุมชน ซึ่งจะตรงกับความ
ตองการของผูเรียนสวนใหญที่อาศัยอยูในชุมชน  อีกทั้งเปนการอนุรักษภูมิปญญา วัฒนธรรม
ประเพณีและแหลงเรียนรูที่มีในชุมชนใหยั่งยืนดวย 
             โลเปซ (Lopez 1998 : 1877) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี  พบวา ชุมชนใหบุตรหลานไดเรียนหลากหลาย
วัฒนธรรมทั้งที่บาน โรงเรียนและชุมชน  โดยทุกฝายตองมีสวนรวมใหการเรียนรูแกบุตรหลาน
ของตนเอง  เพื่อ เปนการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น   อีกทั้ ง                            
มีความตองการใหบุตรหลานที่จบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได   
             ลอเวย (Lawey 1998 : 17) ไดทําการวิจัยในเรื่องการพัฒนาสังคมในทองถิ่นในมลรัฐ
นิวยอรก โดยทดลองใชกับโรงเรียนในชนบท  ผลการวิจัยพบวา การใหความสําคัญกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น  โดยการดึงเอาภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความรูในศาสตรสาขาวิชาการตาง ๆ เขา
มาชวยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ไดภายใน 3 วัน โดยใชแนวทาง  3 ประการดังนี้ 
1) การใชพื้นที่ในชุมชนเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา 2) การใหองคกรระดับทองถิ่นมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา และ 3) การใหชุมชน ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา                    
ซึ่ง โจนาธาน (Jonathan 1998 : 3104)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพรความรูในองคการ  
กรณีศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน  ที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย  พบวา  การให
ความรูในการจัดการองคการของชุมชน  มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการบุคลากรใหมีความ
ความรับผิดชอบตอหนาที่  และกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและตอเนื่อง  ซึ่งจะ
สงผลตอการเรียนรูโดยตรงของคนในชุมชน  ประกอบกับ วิดเทอร (Wither 2000 : 2179)                           
ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อพิจารณา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่นของสถาบันการศึกษา YVLEI  พบวา  โรงเรียนมีการ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร  ปรับปรุงหลักสูตรใหเกิดความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน   ทําใหเด็กเกิดความคิดในการใชประสาทสัมผัสทุกสวนของผูเรียนกับส่ิงแวดลอม                  
ใหโอกาสผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนโดยหลักสูตรไดรับการพัฒนาทุกระดับช้ัน  ซึ่งใน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จะเนนในเรื่องของระเบียบวินัยอยางเครงครัด  โดยอาศัยความรวมมือ
ระหวาง  ครู  ชุมชน  ผูเรียน  และผูนําชุมชน  โดยจัดเนื้อที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน                 
ตามมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับของสังคม     
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บทที่ 3 

 
การดําเนินการวิจยั 

 

  การจัดทําสารนิพนธคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบระดับการจัดการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  2) เปรียบเทียบความ
แตกตางของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม จําแนกตามสังกัดและขนาดของโรงเรียน  และ 3)  เพื่อเสนอปญหาและแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม   
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive  research)  โดยใชสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  ทั้งของรัฐและเอกชน  ในปการศึกษา 2550                  
เปนหนวยวิเคราะหและอภิปรายผล  โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

วิธีการและขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั 
เพื่อใหการดําเนินการวิจยัเปนไปตามวัตถปุระสงคทีว่างไวผูวิจัยจงึกาํหนดรายละเอยีด

ของการดําเนนิการวิจัยไว  3  ข้ันตอน 
ข้ันตอนที ่1  จดัเตรียมโครงรางการวิจยั เปนการจัดเตรียมจัดทําโครงการวิจัย ซึ่ง

ประกอบดวย  การศึกษาปญหา  ศึกษาวรรณกรรม  และงานวจิัยที่เกีย่วของ  เรียบเรียงผลงาน
เสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาสาระนิพนธ  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองและเสนอขอ
อนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ข้ันตอนที ่2  ดําเนนิการวิจัย  เปนขัน้ตอนทีผู่วิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือและนํา
เครื่องมือไปเกบ็รวบรวมขอมลู  และทําการวิเคราะหขอมลูทางสถิติตลอดจนแปรผลการ
วิเคราะห 

ข้ันตอนที ่3   การรายงานการวิจัย เปนขัน้ตอนจัดทํารายงานผลการวิจยัเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมสาระนิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักวชิาแลวปรับปรุง
ขอบกพรองตามคําแนะนาํใหถูกตองตามที่คณะกรรมการควบคุมสาระนิพนธใหขอเสนอแนะ
และจัดพิมพรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลยัเพื่อขออนุมตัิจบการศึกษา 
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ระเบียบวธิวีจิัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย
ซึ่งประกอบดวยแผนแบบของการวิจัยประชากร กลุมตัวอยาง และการเลือกกลุมตัวอยาง            
ตัวแปรที่จะศึกษาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล             
การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แผนแบบของการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  ที่มีแผนแบบ             

การวิจัย  กลุมตัวอยางเดียวศึกษาสภาวการณ  ไมมีการทดลอง(the one shot,non-experiment 
case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 

 
 
                                                            O 

        
 
 
                      R                       X  
 
   R   หมายถึง  ประชากรที่ศกึษา 
   X   หมายถงึ ตัวแปรที่จะศกึษา 
   O   หมายถึง  ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา 

 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้  ไดแก  สถานศึกษาสงักดัที่สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
สมุทรสงคราม  จํานวน 85   แหง  และสถานศึกษาเอกชนในกาํกับสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
สมุทรสงคราม จํานวน  10  แหง  รวม  95  แหง  
 

กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม  ในสังกัดของรัฐ และเอกชน ที่ไดมาโดยการสุมอยางงาย  จํานวน               
85 แหง ตามตารางประมาณการขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่ และมอรแกน(Krejcie and 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

68

Morgan,  อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน  2547 : 303)  โดยมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน 
ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ  และผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ดังที่
แสดงในตารางที่  3 
 

ตารางที่  3  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจยั 
ผูใหขอมูล 

 
สังกัด 

 
 
ประชากร 

 
กลุม

ตัวอยาง 
 

ผูบริหาร 
ครู

วิชาการ 
ผูแทน

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
 
รวม 

สพฐ. 85 76 76 76 76 228 
สช. 10 9 9 9 9 27 
รวม 95 85 85 85 85 255 

 
ตัวแปรที่จะศึกษา 
 ตัวแปรที่จะใชศึกษาในครัง้นี ้ ประกอบดวย  ตวัแปรพื้นฐาน    ตัวแปรที่จะศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด  ดังนี ้

1. ตัวแปรพืน้ฐาน  เปนตวัแปรเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย เพศ  อายุ   
ระดับการศึกษาสูงสุด   ระยะเวลาที่ดาํรงตําแหนง   

2. ตัวแปรทีจ่ะศึกษา  ไดแก การจัดการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสงคราม  และสถานศกึษาเอกชนในกํากับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาสมทุรสงคราม  

2.1  สรางหรือกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคทั่วไปจากคูมือหลักสูตร 
(establish) หมายถึง  การจัดเตรียมหรือกําหนดแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร 
สถานศึกษา  โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู โดยใชผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ประกอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
สอดคลองตามคูมือหลักสูตรเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม      
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2.2  มุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรูและทักษะที่เปนประสบการณเดิม 
(focus)  หมายถึงการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนมีโอกาสแสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งกําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาและความรู                
ที่ตองการใหเกิดในตัวผูเรียนจากแหลงเรียนรู 

2.3  กําหนดจุดประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรูจากแหลงเรียนรู  
(formulate) หมายถึง การวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรูและกําหนด
รูปแบบการจัดกิจกรรมในการใชแหลงเรียนรู รวมทั้งกําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูจากแหลง
เรียนรูสอดคลองกับวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรู 

2.4  กําหนดหรือคิดยุทธศาสตร  เทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู 
(establish) หมายถึง  การกําหนดเปาหมาย แผนการจัดการเรียนรู  วิธีการการจัดการเรียนรู
ตลอดจนการศึกษาขอมูลสารสนเทศ สํารวจแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่นที่สอดคลองกับเนื้อหา
สาระของหนวยการเรียนรูเพื่อบูรณาการแผนการจัดการเรียนรูและกําหนดรูปแบบกิจกรรม                           
การเรียนรูจากแหลงเรียนรู อยางเหมาะสม 

2.5  เลือกแหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู(choose) หมายถึง   
การใหความสําคัญกับตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรูและทักษะที่เปนประสบการณจากแหลง
เรียนรู โดยเปดโอกาสใหผู เ รียนมีสวนรวมเลือกสถานที่ในการเรียนรูตลอดจนกําหนด
วัตถุประสงคที่ตองการเรียนรูจากแหลงเรียนรู             

       2.6  จัดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนไปใชแหลงการเรียนรู เครื่องอํานวยความ
สะดวก และบุคลากร(timetable) หมายถึง วางแผนใหมีผูรับผิดชอบ อํานวยความสะดวก และ
ประสานงาน กับผูที่รับผิดชอบแหลงเรียนรู ในชุมชนทองถิ่น หรือนอกสถานศึกษา ลวงหนากอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู   ตลอดจนกําหนดมาตรการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้น จากการ
เดินทางไปแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน หรือกําหนดตารางเวลาสําหรับให
ผูเรียนใช แหลงเรียนรูในโรงเรียนอยางชัดเจน 
                   2.7  นําแผนที่กําหนดไวไปใช(Implement)หมายถึง การกําหนดแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา  ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป                
ของสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู ทั้งใน
และนอกสถานศึกษาและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ในการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู                 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา                                     
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2.8  ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม(verify)หมายถึง การกําหนดทักษะ 
ในการแสวงหาความรูของผูเรียน   สําหรับตรวจสอบวารูปแบบกิจกรรมที่จัดใหผู เ รียน                      
เกิดประโยชนตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูตามมาตรฐานดานผูเรียน  หรือจัดกิจกรรม                    
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูไดสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ ของหนวยงานตนสังกัด  

2.9 ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน(evaluate)  
หมายถึ ง  กา รกํ า หนดรู ปแบบ  หลั ก เ กณฑ และวิ ธี ก า รประ เมิ นผลจากกิ จก ร รม                            
การประเมินผลการเรียนรู ความพึงพอใจของผู เรียน ที่จะเกิดกับผูเรียนตามมาตรฐาน           
ดานผูเรียน และนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ไปใชในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม 
และการเลือกแหลงเรียนรูใหสอดคลองกัน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1  ฉบับ แบงออกเปน 3  ตอน   
แตละตอนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจํานวน                   
5  ขอ โดยกําหนดรูปแบบเปนแบบสอบถามแบบตัวเลือก (forced choice) ประกอบดวย ขอมูล
เกี่ยวกับ 1)เพศ  2)อายุ  3)ระดับการศึกษาสูงสุด  4)ตําแหนง  และ 5)ระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งจําแนกออกเปน 3  กลุม ไดแก  1)ผูบริหารสถานศึกษา          
2)ครูวิชาการ และ 3)ผูแทนกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม และสถานศึกษาเอกชนในกํากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม  
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  จํานวน  40  ขอ 

   ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดที่ตองการใหผูตอบแบบสอบถามในแตละ
สถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางอิสระ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู                 
จากแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม   
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การสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยกําหนดสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาแนวคิด หลักการ  และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ และการจัดการ
เรียนรูจากแหลงการเรียนรูของสถานศึกษา กําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือ ภายใตการ
ควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการควบคุมสาระนิพนธ  
              ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสอบถามโดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลผลเพื่อ
กําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ ขอบเขตของเนื้อหา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ/
ผูทรงคุณวุฒิ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวแปรที่จะศึกษา 
              ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(content validity)ของแบบสอบถาม  
โดยนําแบบสอบถาม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาปรับแกไข แลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหตรงตามรายละเอียดของตัวแปรที่นิยามไวในบทที่ 1 แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง 
                   ขั้นตอนที่ 4  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไข แลวนาํไปทดลองใช (try out) กับ
สถานศกึษาทีไ่มใชกลุมตัวอยาง  จาํนวน  12 แหง 
             ขั้นตอนที่ 5 หาความเชื่อมั่น(reliability) ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาโดยใช
วิธีการของครอนบาค(Cronbach) ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา (α-coefficient)              
เทากับ  0.9785 
             ขั้นตอนที่ 6 นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปสอบถามบุคคลที่เปนตัวแทนกลุมตัวอยาง
ตามขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลที่กําหนด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยัง
สถานศึกษากลุมเปาหมายโดยดําเนินการ ดังนี้ 

  1.ผูวิจัยขอความอนุเคราะห  จากคณะศึกษาศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ทําหนังสือถึงผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
และสถานศึกษาเอกชนในกํากับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามเพื่อขอความ
รวมมือในการจัดเก็บขอมูลจากบุคคลในสถานศึกษา 

   2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยไดดําเนินการแจก
แบบสอบถามใหแกผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน 
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เพื่อนําไปดําเนินการวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical package for the 
social science)  

 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    การวิจัยครั้งนี้     ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม   และตรวจสอบความ 

ถูกตองสมบูรณของขอมูลกอนนําไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS    ซึ่งการ
วิเคราะหการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม   ทั้งสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม และ
สถานศึกษาเอกชนในกํากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  ดังนี้ 

 1.วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  ใชวิธีการแจกแจงความถี่ (f)  และ
คารอยละ (%)   

 2.วิเคราะหระดับของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา ใชคาเฉลี่ย    
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.วิเคราะหความแตกตางของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา ตาม
สังกัดและขนาดของโรงเรียน  ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  (one-way ANOVA)  
ถาพบความแตกตางดําเนินการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ 
(Sheffe’s method) 

 4.วิเคราะหปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา   
(content analysis) 
 

                                                สรุป 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research)  มีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษา  1)การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม  2)เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
ตามสังกัดและขนาดของโรงเรียน และ 3)เพื่อเสนอปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนรู         
จากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน           
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ทั้งภาคเรียนและเอกชน ปการศึกษา 2551   จํานวน  95  แหง 
กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางงายจํานวน 85 โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหาร
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สถานศึกษา ครูวิชาการ และกรรมการสถานศึกษา กลุมละ  1  คน จํานวน  255  คน  เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นและพัฒนาจากแนวคิดของ กิ่งแกว  อารีรักษ  และคณะ 
ประกอบดวย   1)สรางหรือกําหนดเปาหมาย  และจุดประสงคทั่วไปจากคูมือหลักสูตร                         
2)มุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรูและทักษะที่เปนประสบการณเดิม 3) กําหนด
จุดประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรูจากแหลงการเรียนรู   4)กําหนดหรือคิด
ยุทธศาสตร  เทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู   5)เลือกแหลงเรียนรูและสถานที่
สําหรับเรียนรู 6) จัดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนไปใชแหลงการเรียนรู เครื่องอํานวยความ
สะดวก   และบุคลากร   7)นําแผนที่กําหนดไวไปใช   8)ตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม  
และ  9)ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน ดวยการแจกแจงความถี่ 
(f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว  (one-way ANOVA) และวิเคราะหเนื้อหา (content  analysis)  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

74

 
บทที่ 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม”  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ของสถานศึกษา  เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด       
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  ตามสังกัด และขนาดของโรงเรียน และแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม   ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม  จํานวน 95 โรงเรียน  เปนสถานศึกษาของรัฐ  85 แหง   และสถานศึกษาเอกชน
ในกํากับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 10 แหง  ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ               
3 คน  ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ  และผูแทนกรรมการสถานศึกษา  กลุมละ 
1 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี  1  ฉบับเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูจากแหลง
เรียนรูของสถานศึกษา  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิดของกิ่งแกว อารียรักษ  และคณะ  
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาและเปนฉบับที่สมบูรณจาก 80  โรงเรียน  จํานวน 240 ฉบับ             
คิดเปนรอยละ 94.12  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  ความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย                            
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  และการวิเคราะหวิเคราะห
เนื้อหา  นําเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบ  คําบรรยาย จําแนกเปน 4  ตอนดังนี้ คือ 
             ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสงคราม 

ตอนที่3 การเปรียบเทียบความแตกตางการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามจําแนกตามสังกัดและขนาด           
ของสถานศึกษา 

ตอนที่ 4  แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ใชคาความถี่  และคารอยละ  

ปรากฏผลกาวเิคราะหขอมูลดังนี ้
ตารางที่  4  แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 124 51.67 

หญิง 116 48.33 

รวม 240       100.00 

2.  อาย ุ   

ไมเกิน 30 ป  10      4.17 
31 – 40 ป  43    17.92 
41 – 50 ป  20     8.33 
51 ปข้ึนไป 167             69.58 

รวม 240      100.00 

3. ระดับการศึกษาสงูสุด   

การศึกษาภาคบังคับ - ข้ันพื้นฐาน  11     4.58 
ต่ํากวาปริญญาตรี  15    6.25 
ปริญญาตรี 154  64.17 
ปริญญาโท  57  23.75 
สูงกวาปริญญาโท   3    1.25 

รวม 240     100.00 
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ตารางที่ 4(ตอ) 

สถานภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 

5.  ระยะเวลาที่กํารงตําแหนงปจจุบนั   

ไมเกิน 5 ป 61 25.42 
6 – 10 ป 71 29.58 
11 – 15 ป 17   7.08 
16 ปข้ึนไป 91 37.92 

รวม         240    100.00 

 จากตารางที่  4  แสดงใหเห็นวา  ผูตอบแบบสอบถามจําแนกเปน 3 กลุม ๆ ละ 80 คน 
เทา ๆ กัน คือผูบริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ และผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ในจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดนี้สวนใหญ  เปนชาย  124  คน  คิดเปนรอยละ 51.67  เปนหญิง 
116 คน  คิดเปนรอยละ  48.33   มีอายุ 51 ปข้ึนไป  จํานวน 167 คน  คิดเปนรอยละ 69.58  
รองลงมาคือมีอายุระหวาง  31 – 40 ป  43  คน  คิดเปนรอยละ  17.92  มีการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี  154  คน  คิดเปนรอยละ  64.17  รองลงมาคือ  ปริญญาโท  57  คน  คิดเปนรอยละ  
23.75  และมีระยะเวลาดํารงตําแหนงปจจุบัน  16 ปข้ึนไปมากที่สุด  91  คน  คิดเปนรอยละ  
37.92 รองลงมาคือ  6 – 10 ป  71  คน  คิดเปนรอยละ  29.58 
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ตอนที่ 2  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศกึษา 
             สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมทุรสงคราม 
ตารางที่  5   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู   
                   ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรสงคราม 

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. การสรางหรือกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคทัว่ไป
จากคูมือหลักสูตรสถานศึกษา 

3.57 .49 มาก 

2. การมุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรู ทักษะ และ
ประสบการณเดิม 

3.58 .49 มาก 

3. การกําหนดจุดประสงคเฉพาะสาํหรับประสบการณ    
การเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

3.45 .48 ปานกลาง 

4. การกําหนดหรือคิดยุทธศาสตร เทคนิคการเรียนการ
สอน และกิจกรรมการเรียนรู 

3.45 .47 ปานกลาง 

5. การเลือกแหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู 3.52 .53 มาก 

6. การกําหนดตารางเวลาสาํหรับใหนกัเรียนใชแหลง
เรียนรู เครื่องอาํนวยความสะดวก และบุคลากร 

3.71 .53 มาก 

7. การนําแผนการใชแหลงการเรียนรูไปใช 3.63 .57 มาก 

8. การตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม 3.39 .49 ปานกลาง 

9. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการ
เรียนการสอน 

3.45 .49 ปานกลาง 

รวม 3.53 .42 มาก 

 จากตารางที่  5   แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามในระดับมาก  ( X = 3.53, S.D. = .42)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา  สวนใหญอยูในระดับมาก  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากกวาดานอื่นๆ 
คือ ดานการกําหนดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนใชแหลงเรียนรู เครื่องอํานวยความสะดวก 
และบุคลากร  ( X = 3.71, S.D. = .53)  รองลงมาคือ  การนําแผนการใชแหลงการเรียนรูไปใช        
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( X = 3.63,  S.D. = .57)    สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ คือ  การตรวจสอบวาการ
เรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม  ( X = 3.45, S.D. = .49)  อยูในระดับปานกลาง 
 จากตารางที่  5  ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหในภาพรวมไปนําเสนอในแตละดาน                
ดังที่แสดงในตารางที่  6 -14  
ตารางที่  6   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู  
                   ของสถานศึกษา  สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรสงคราม ดานการสราง  
                   หรือกําหนดเปาหมาย และจดุประสงคทั่วไปจากคูมือหลกัสูตรสถานศกึษา 

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษากําหนดแผนการจัดการเรียนรูสอดคลอง
กับหลักสูตรสถานศกึษา โดยคํานงึถงึการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรู 

3.49 .65 ปานกลาง 

2. สถานศึกษาใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาประกอบการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสอดคลองกับคูมือหลกัสูตร 

3.46 .61 ปานกลาง 

3. สถานศึกษากําหนดวัตถปุระสงคทัว่ไปสําหรับการ
จัดการเรียนรูสอดคลองตามคูมือหลักสูตร 

3.56 .65 มาก 

4. สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมผูบริหารสถานศกึษา 
ครู บุคลากรของสถานศึกษา เพื่อรวมกนักําหนด
โครงการและ/หรือกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค แผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

3.76 .66 มาก 

5. สถานศึกษาเปดโอกาสใหกรรมการสถานศึกษามี
สวนรวมหรือใหความเหน็ชอบในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูสอดคลองตามคูมือหลักสูตรโดยคํานงึถึง
การเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

3.57 .64 มาก 

รวม 3.57 .49 มาก 
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 จากตารางที่  6  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการสรางหรือกําหนดเปาหมาย และ
จุดประสงคทั่วไปจากคูมือหลักสูตรสถานศึกษา  อยูในระดับมาก  ( X = 3.57, S.D. = .49)           
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืนๆ คือ  
สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรของสถานศึกษา เพื่อรวมกัน
กําหนดโครงการและ/หรือกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงค แผนการจัดการเรียนรู
ของสถานศึกษา  ( X = 3.76, S.D. = .66)     รองลงมาคือ  สถานศึกษากําหนดวัตถุประสงค
ทั่วไปสําหรับการจัดการเรียนรูสอดคลองตามคูมือหลักสูตร ( X = 3.56, S.D. = .65)    สวนขอที่
มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ คือ  สถานศึกษาใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาประกอบ     การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับคูมือหลักสูตร                        
( X = 3.46, S.D. = .61)   อยูในระดับปานกลาง 
ตารางที่  7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ 
                 สถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมทุรสงคราม ดานการมุงเนน              
                 ไปที่ตัวผูเรียนเพือ่กําหนดความรู ทักษะ และประสบการณเดิม 

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหผุ
เรียนมีโอกาสแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียน แตละภาคเรียน 

3.69 .67 มาก 

2. สถานศึกษาจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนมีโอกาสแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูใน
ชุมชน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน แตละภาคเรียน 

3.64 .66 มาก 

3. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดประเดน็ที่ตองการศกึษาแหลงเรียนรู 

3.43 .60 ปานกลาง 

4. สถานศึกษาใหความรูเบือ้งตนกับผูเรียนเกีย่วกับ
แหลงเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 

3.56 .63 มาก 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
รายการ X  S.D. ระดับ 

5. สถานศึกษาสอบถามความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลง
เรียนรูทีก่ําหนดไวจากผูเรียนกอนจัดการเรียนรู 

3.45 .65 ปานกลาง 

รวม 3.58 .49 มาก 

จากตารางที่  7  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการมุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนด
ความรู ทักษะ และประสบการณเดิม  อยูในระดับมาก  ( X = 3.58, S.D. = .49)   เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืนๆ คือ สถานศึกษา
จัดบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีโอกาสแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนแตละภาคเรียน  ( X = 3.64, S.D. = .66)  รองลงมาคือ   สถานศึกษาใหความรู
เบื้องตนกับผูเรียนเกี่ยวกับแหลงเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู   ( X = 3.56, S.D. = .63)  
สวนขอที่มีคาเฉลี่ย  นอยกวาขออ่ืนๆ คือ  สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาแหลงเรียนรู  ( X = 3.43, S.D. = .60)   อยูในระดับปานกลาง 
ตารางที่  8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ  
                 สถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมทุรสงคราม ดานการกําหนด 
                 จดุประสงคเฉพาะ สําหรับประสบการณการเรียนรูจากแหลงการเรียนรู 

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษารวมกนัวเิคราะหหลักสูตรสถานศกึษาทกุ
กลุมสาระการเรียนรูและกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
ในการใชแหลงเรียนรู 

3.55 .62 มาก 

2. สถานศึกษากําหนดจุดประสงคเฉพาะในการปรับปรุง 
พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศกึษา  ใหเอื้อตอการ    
เรียนรู 

3.38 .59 ปานกลาง 

3. สถานศึกษากําหนดวัตถปุระสงคเฉพาะสําหรับการ
จัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู ชัดเจน             

3.41 .57 ปานกลาง 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
รายการ X  S.D. ระดับ 

4. สถานศึกษากําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูจาก
แหลงเรียนรู สอดคลองกับวตัถุประสงคเฉพาะสาํหรับ    
การจัดการเรียนรู               

3.42 .61 ปานกลาง 

5.  สถานศึกษาประชาสัมพนัธโครงการ/กจิกรรมใหกับ      
ผูปกตรองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศกึษา ชัดเจน  

3.50 .65 มาก 

รวม 3.45 .48 ปานกลาง 

จากตารางที่  8  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการกําหนดจุดประสงคเฉพาะ สําหรับ
ประสบการณการเรียนรูจากแหลงการเรียนรู  อยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.45, S.D. = .48)       
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขอ
อ่ืนๆ คือ สถานศึกษารวมกันวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรูและกําหนด
รูปแบบการจัดกิจกรรมในการใชแหลงเรียนรู ( X = 3.55, S.D. = .62)  อยูในระดับมาก  
รองลงมาคือ  สถานศึกษาประชาสัมพันธ โครงการ /กิจกรรมใหกับผูปกตรองนักเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ชัดเจน   ( X = 3.50,  S.D. = .65)  อยูในระดับมาก  สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ คือ  สถานศึกษากําหนดจุดประสงคเฉพาะในการปรับปรุง พัฒนา
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูอยู  ( X = 3.38, S.D. = .59)  
ตารางที่  9  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ 
                  สถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมทุรสงคราม ดานการกําหนด 
                  หรือคิดยุทธศาสตร  เทคนิคการเรียนการสอน และกจิกรรมการเรียนรู  

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิน่ 
สอดคลองกับเนื้อหาสาระของหนวยการเรยีนรูกับความรู 
ที่มีจากแหลงเรียนรู 

3.53 .66 มาก 

2. สถานศึกษากําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสามารถ
เชื่อมโยงความรูสูการปฏิบัติ ตามกลุมสาระการเรียนรู 

3.43 .60 ปานกลาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

82

ตารางที่ 9 (ตอ) 
รายการ X  S.D. ระดับ 

3. ครูผูสอนแตละระดับช้ันในสถานศึกษาบูรณาการ
แผนการจัดการเรียนรู ในทุกกลุมสาระที่ตองการใชแหลง
เรียนรูแตละภาคเรียน 

3.45 .55 ปานกลาง 

4. สถานศึกษากําหนดเปาหมาย การจัดการเรียนรูจาก 
แหลงเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู   

3.42 .62 ปานกลาง 

5. สถานศึกษากําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู
เหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงค   

3.43 .62 ปานกลาง 

6. สถานศึกษากําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ที่
ครอบคลุมผูเรียนทุกระดับ  

3.45 .63 ปานกลาง 

รวม 3.45 .47 ปานกลาง 

จากตารางที่  9  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการกําหนดหรือคิดยุทธศาสตร  เทคนิค    
การเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู  อยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.45, S.D. = .47)            
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขอ
อ่ืนๆ คือ สถานศึกษาสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น สอดคลองกับเนื้อหาสาระของหนวย
การเรียนรูกับความรูที่มีจากแหลงเรียนรู ( X = 3.53, S.D. = .66)  อยูในระดับมาก  รองลงมา
คือ ครูผูสอนแตละระดับชั้นในสถานศึกษาบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู ในทุกกลุมสาระที่
ตองการใชแหลงเรียนรูแตละภาคเรียน ( X = 3.45, S.D. = .55)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขอ
อ่ืนๆ คือสถานศึกษากําหนดเปาหมาย การจัดการเรียนรูจาก แหลงเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู ( X = 3.42, S.D. = .62) 
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ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
                  ของสถานศึกษา  สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรสงคราม ดานการเลือก  
                  แหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู 

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาใหความสําคญักับตัวผูเรียนเพื่อกําหนด
ความรูและทกัษะที่เปนประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู  

3.59 .67 มาก 

2. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมเลือกแหลง
เรียนรูสําหรับเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

3.54 .65 มาก 

3. สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมกําหนด
วัตถุประสงคทีต่องการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

3.44 .57 ปานกลาง 

รวม 3.52 .53 มาก 
 

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการเลือกแหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับ
เรียนรู  อยูในระดับมาก  ( X = 3.52, S.D. = .53)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยู
ในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืนๆ คือ สถานศึกษาใหความสําคัญกับตัวผูเรียน
เพื่อกําหนดความรูและทักษะที่เปนประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู ( X = 3.59, S.D. = .67)    
รองลงมาคือ สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมเลือกแหลงเรียนรูสําหรับเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู ( X = 3.54, S.D. = .65)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ คือ
สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการเรียนรูจากแหลงเรียนรู   
( X = 3.44, S.D. = .57) 
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ตารางที่  11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
                    ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการ 
                   กําหนดตารางเวลาสาํหรับใหนกัเรียนใชแหลงเรียนรู เครื่องอํานวยความสะดวก  
                    และบุคลากร 

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษามอบหมายใหครู และบุคลากรในโรงเรียน
รวมกันรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน  

3.81 .67 มาก 

2. สถานศึกษามอบหมายใหครู และบุคคลใดบุคคลหนึง่
เปนผูรับผิดชอบในการ  สํารวจเสนทางสูแหลงเรียนรู          
กอนลวงหนาแตละครั้ง 

3.72 .69 มาก 

3. สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และประสานงานกับผู
ที่รับผิดชอบแหลงเรียนรู  ในชุมชนทองถิน่ หรือนอก
สถานศกึษา  ลวงหนากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละ
คร้ัง 

3.66 .68 มาก 

4. สถานศึกษาวางแผนปองกันอนัตรายอนัอาจเกิดขึ้นจาก
การเดินทางไปแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายนอก
โรงเรียน 

3.79 .73 มาก 

5. สถานศึกษากําหนดตารางเวลาสําหรับใหผูเรียนใช 
แหลงการเรียนรูในโรงเรยีนอยางชัดเจน 

3.55 .66 มาก 

รวม 3.71 .53 มาก 
 

จากตารางที่   11  แสดงให เห็นวา   การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการกําหนดตารางเวลา
สําหรับใหนักเรียนใชแหลงเรียนรู เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร  อยูในระดับมาก  
( X = 3.71, S.D. = .53)     เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืนๆ คือ สถานศึกษามอบหมายใหครู และบุคลากรในโรงเรียนรวมกัน
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน ( X = 3.81, S.D. = .67)    รองลงมาคือ สถานศึกษา
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วางแผนปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน ( X = 3.79, S.D. = .73)     สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ คือ
สถานศึกษากําหนดตารางเวลาสําหรับใหผูเรียนใชแหลง การเรียนรูในโรงเรียนอยางชัดเจน   
( X = 3.55, S.D. = .66) 
ตารางที่  12 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
                   ของสถานศึกษา  สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรสงคราม  
                   ดานการนาํแผนการใชแหลงเรียนรูไปใช 

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูโดยใช              
แหลงเรียนรูทัง้ในและนอกสถานศกึษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป ของสถานศกึษา 

3.51 .63 มาก 

2. สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการจัดการ
เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศกึษา           

3.66 .69 มาก 

3. สถานศึกษาอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการ
จัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรยีนรู ทั้งในและนอก
สถานศกึษา                     

3.70 .69 มาก 

รวม 3.63 .57 มาก 
 

  จากตารางที่  12  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการนําแผนการใชแหลงเรียนรูไปใช  อยู
ในระดับมาก  ( X = 3.63, S.D. = .57)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืนๆ คือ สถานศึกษาอํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการจดัการ
เรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ( X = 3.70, S.D. = .69)  รองลงมาคือ 
สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ( X = 3.66, S.D. = .69)     สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ คือสถานศึกษา
มอบหมายใหครู และบุคลากรในโรงเรียนรวมกันรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน   
( X = 3.51, S.D. = .63) 
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ  
                  สถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมทุรสงคราม ดานการตรวจสอบ 
                  วาการเรียนรูเกดิขึ้นจริงหรือไม 

N=80 
รายการ X  S.D

. 
ระดับ 

1. สถานศึกษากําหนดตัวบงชี้ทกัษะการแสวงหาความรู
ของผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน 

3.38 .59 ปานกลาง 

2. สถานศึกษาตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมที่จัดใหผูเรียน
เกิดประโยชนตอการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานดาน
ผูเรียน 

3.37 .57 ปานกลาง 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูได
สอดคลองกับนโยบาย กลยทุธ ของหนวยงานตนสงักัด 

3.42 .62 ปานกลาง 

รวม 3.39 .49 ปานกลาง 

จากตารางที่  13  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริง
หรือไม  อยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.39, S.D. = .49)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับปานกลางทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืนๆ คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูไดสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ ของหนวยงานตนสังกัด ( X = 3.42, 
S.D. = .62)  รองลงมาคือ สถานศึกษากําหนดตัวบงชี้ทักษะการแสวงหาความรูของผูเรียนตาม
มาตรฐานดานผูเรียน     ( X = 3.38, S.D. = .59)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ คือ
สถานศึกษาตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนเกิดประโยชนตอการพัฒนาทักษะตาม
มาตรฐานดานผูเรียน   ( X = 3.37, S.D. = .57) 
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ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ 
                  สถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสมทุรสงคราม ดานการประเมินผล 
                  สัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษากําหนดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
แตละครั้งชัดเจน 

3.55 .66 มาก 

2. สถานศึกษากําหนดรูปแบบการประเมนิผลการเรียนรูที่
จะเกิดกับผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียน 

3.45 .59 ปานกลาง 

3. สถานศึกษากําหนดหลักเกณฑและวธิีการประเมินผล
จากกิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในแตละครั้ง            
ครอบคลุมตามกลุมสาระการเรียนรู 

3.39 .59 ปานกลาง 

4. สถานศึกษาประเมนิความพึงพอใจของผูเรียนที่ไดรับ
จากแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา           
แตละครั้งชัดเจน 

3.46 .66 ปานกลาง 

5. สถานศึกษานาํผลการประเมินผลสมัฤทธิ์ของนักเรียน 
ไปใชในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และการเลือกแหลง
เรียนรูใหสอดคลองกัน 

3.41 .61 ปานกลาง 

รวม 3.45 .42 ปานกลาง 

 จากตารางที่  14  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอน  อยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.45, S.D. = .42)   เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง   โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากกวาขออ่ืนๆ  คือ 
สถานศึกษากําหนดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูแตละครั้งชัดเจน ( X = 3.55, S.D. = 
.66)  อยูในระดับมาก รองลงมาคือ สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่ไดรับจาก
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาแตละคร้ังชัดเจน  ( X = 3.46, S.D. = .66)  
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืนๆ คือสถานศึกษากําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
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จากกิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในแตละครั้งครอบคลุมตามกลุมสาระการเรียนรู                  
( X = 3.39, S.D. = .59) 
 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทยีบความแตกตางการจัดการเรียนรูจากแหลงเรยีนรูของ 
            สถานศกึษา  สงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสมทุรสงคราม  
            จาํแนกตามสังกัดและขนาดของสถานศึกษา 
                ผูวจิัยไดวิเคราะหความแตกตางการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสงคราม  จําแนกตามสังกัดและขนาดของสถานศกึษา  
โดยใชการทดสอบคา ท ี (t-test) และการทดสอบคา F    ดังที่แสดงในตารางที่ 14 – 19 ดังนี ้
ตารางที่  15  ผลการวิเคราะหความแตกตางการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา   
  สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสงครามตามสังกัดของสถานศึกษา 

N=80 
สถานศกึษา ของ

รัฐ 
สถานศกึษา
เอกชน 

 
t 

 
Sig. 

 
รายการ 

X  S.D. X  S.D.   

1. การสรางหรือกําหนดเปาหมาย และ
จุดประสงคทั่วไปจากคูมือหลักสูตร
สถานศกึษา 

3.57 .50 3.57 .46 .03 .97 

2. การมุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนด
ความรู ทักษะ และประสบการณเดิม 

3.58 .50 3.60 .45 .19 .85 

3. การกําหนดจุดประสงคเฉพาะ
สําหรับประสบการณการเรยีนรูจาก
แหลงเรียนรู 

3.46 .48 3.43 .49 .19 .85 

4. การกําหนดหรือคิดยุทธศาสตร 
เทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรม
การเรียนรู 

3.46 .46 3.36 .53 .64 .52 

5. การเลือกแหลงเรียนรูและสถานที่
สําหรับเรียนรู 

3.53 .54 3.51 .47 .0 .94 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
สถานศกึษา 
ของรัฐ 

สถานศกึษา
เอกชน 

 
t 

 
Sig. 

 
รายการ 

X  S.D. X  S.D.   

6. การกําหนดตารางเวลาสาํหรับให  
 นักเรียนใชแหลงเรียนรู เครื่องอํานวย 
ความสะดวก และบุคลากร 

3.75 .54 3.41 .36 1.94 .02** 

7. การนําแผนการใชแหลงการเรียนรูไปใช 3.67 .56 3.30 .57 1.95 .08 
8. การตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้น 
จริงหรือไม 

3.39 .49 3.36 .55 .26 .79 

9. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
 และกระบวนการเรียนการสอน 

3.46 .50 3.39 .42 .41 .69 

รวม 3.54 .42 3.44 .43 .74 .47 

 ** มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
   จากตารางที่  15  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  จําแนกตามสังกัดของสถานศึกษาไมมีความ
แตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .05  จํานวนหนึ่งดานคือ  การกําหนดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนใชแหลงเรียนรู  
เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร  
ตารางที่ 16  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
                  ของสถานศึกษาสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสงคราม ขนาดเล็ก  

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. การสรางหรือกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคทัว่ไป
จากคูมือหลักสูตรสถานศึกษา 

3.57 .50 มาก 

2. การมุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรู ทักษะและ
ประสบการณเดิม 

3.61 .50 มาก 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 
รายการ X  S.D. ระดับ 

3. การกําหนดจุดประสงคเฉพาะสาํหรับประสบการณ    
การเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

3.50 .45 มาก 

4. การกําหนดหรือคิดยุทธศาสตร เทคนิคการเรียนการ
สอน และกิจกรรมการเรียนรู 

3.51 .46 มาก 

5. การเลือกแหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู 3.62 .54 มาก 

6. การกําหนดตารางเวลาสาํหรับใหนกัเรียนใชแหลง
เรียนรู เครื่องอาํนวยความสะดวก และบุคลากร 

3.84 .50 มาก 

7. การนําแผนการใชแหลงการเรียนรูไปใช 3.82 .54 มาก 

8. การตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม 3.44 .48 ปานกลาง 

9. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการ
เรียนการสอน 

3.50 .46 มาก 

รวม 3.60 .39 มาก 

 จากตารางที่  16  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ขนาดเล็กอยูในระดับมาก  ( X = 3.60, S.D. 
= .39)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  สวนใหญอยูในระดับมาก  โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
มากกวาดานอื่นๆ คือ การกําหนดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนใชแหลงเรียนรู เครื่องอํานวย
ความสะดวก และบุคลากร( X = 3.84, S.D. = .54)  รองลงมาคือ  การนําแผนการใชแหลงการ
เรียนรูไปใช ( X = 3.82 S.D. = .54)สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ คือ การตรวจสอบวา
การเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม( X = 3.44, S.D. = .48)  อยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 17  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
                   ของสถานศึกษาสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสงคราม ขนาดกลาง  

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. การสรางหรือกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคทัว่ไป
จากคูมือหลักสูตรสถานศึกษา 

3.50 .47 มาก 

2. การมุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรู ทักษะ และ
ประสบการณเดิม 

3.53 .41 มาก 

3. การกําหนดจุดประสงคเฉพาะสาํหรับประสบการณ    
การเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

3.53 .49 มาก 

4. การกําหนดหรือคิดยุทธศาสตร เทคนิคการเรียนการ
สอน และกิจกรรมการเรียนรู 

3.35 .49 ปานกลาง 

5. การเลือกแหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู 3.37 .55 ปานกลาง 

6. การกําหนดตารางเวลาสาํหรับใหนกัเรียนใชแหลง
เรียนรู เครื่องอาํนวยความสะดวก และบุคลากร 

3.57 .56 มาก 

7. การนําแผนการใชแหลงการเรียนรูไปใช 3.43 .59 ปานกลาง 

8. การตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม 3.37 .37 ปานกลาง 

9. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการ
เรียนการสอน 

3.38 .55 ปานกลาง 

รวม 3.43 .45 ปานกลาง 

 จากตารางที่  17  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  ขนาดกลางอยู ในระดับปานกลาง                  
( X = 3.43, S.D. = .45)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  สวนใหญอยูในระดับปานกลาง   
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากกวาดานอื่นๆ คือ การกําหนดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนใชแหลง
เรียนรู เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร( X = 3.57, S.D. = .56)  รองลงมา คือ  การ
มุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรู ทักษะ และประสบการณเดิม ( X = 3.53 S.D. = .41)    
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สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ คือ การกําหนดหรือคิดยุทธศาสตร เทคนิคการเรียน          
การสอน และกิจกรรมการเรียนรู( X = 3.35, S.D. = .49)  อยูในระดับปานกลาง 
ตารางที่ 18  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
                  ของสถานศึกษาสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสงคราม ขนาดใหญ 

N=80 
รายการ X  S.D. ระดับ 

1. การสรางหรือกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคทัว่ไป
จากคูมือหลักสูตรสถานศึกษา 

3.56 .49 มาก 

2. การมุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรู ทักษะ และ
ประสบการณเดิม 

3.53 .41 มาก 

3. การกําหนดจุดประสงคเฉพาะสาํหรับประสบการณ    
การเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

3.53 .49 มาก 

4. การกําหนดหรือคิดยุทธศาสตร เทคนิคการเรียนการ
สอน และกิจกรรมการเรียนรู 

3.49 .40 ปานกลาง 

5. การเลือกแหลงเรียนรูและสถานที่สําหรับเรียนรู 3.58 .39 มาก 

6. การกําหนดตารางเวลาสาํหรับใหนกัเรียนใชแหลง
เรียนรู เครื่องอาํนวยความสะดวก และบุคลากร 

3.66 .49 มาก 

7. การนําแผนการใชแหลงการเรียนรูไปใช 3.54 .57 มาก 

8. การตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม 3.37 .37 ปานกลาง 

9. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการ
เรียนการสอน 

3.45 .49 ปานกลาง 

รวม 3.54 .36 มาก 

 จากตารางที่  18  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สั ง กั ดสํ านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาสมุ ท รสงคราม  ขนาดใหญ อยู ใ น ระดั บมาก                           
( X = 3.54, S.D. = .36)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  สวนใหญอยูในระดับมาก                  
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากกวาดานอื่นๆ คือ การกําหนดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนใชแหลง
เรียนรู เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร( X = 3.66, S.D. = .49)  รองลงมา คือ               
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การสรางหรือกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคทั่วไปจากคูมือหลักสูตรสถานศึกษา( X = 3.56 
S.D. = .49)    สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ คือ การตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริง
หรือไม( X = 3.37, S.D. = .37)  อยูในระดับปานกลาง 
ตารางที่  19  ผลการวิเคราะหความแตกตางการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา   
 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสงคราม   ตามขนาดของสถานศึกษา 

N=80 
การจัดการแหลงเรียนรู แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การสรางหรือกําหนดเปาหมาย ภายในกลุม .340 2 .170 .693 .503 
และจุดประสงคทั่วไปจาก ระหวางกลุม 18.895 77 .245   
คูมือหลักสูตรสถานศกึษา รวม 19.235 79    
2. การมุงเนนไปที่ตัวผูเรียนเพื่อ ภายในกลุม .070 2 .035 .141 .869 
กําหนดความรู ทักษะ และ ระหวางกลุม 19.083 77 .248   
ประสบการณเดิม รวม 19.152 79    
3.การกาํหนดจุดประสงคเฉพาะ ภายในกลุม .510 2 .255 1.118 .332 
สําหรับประสบการณการเรยีนรู ระหวางกลุม 17.556 77 .228   
จากแหลงเรียนรู รวม 18.066 79    
4.การกาํหนดหรือคิดยุทธศาสตร ภายในกลุม .487 2 .243 1.127 .329 
เทคนิคการเรียนการสอน และ ระหวางกลุม 16.622 77 .216   
กิจกรรมการเรยีนรู รวม 17.109 79    
5. การเลือกแหลงเรียนรูและ ภายในกลุม 1.017 2 .508 1.837 .166 
สถานที่สําหรบัเรียนรู ระหวางกลุม 21.314 77 .277   
 รวม 22.331 79    
6. การกําหนดตารางเวลาหรบั ภายในกลุม 1.217 2 .608 2.198 .118 
ใหนักเรียนใชแหลงเรียนรู เครื่อง ระหวางกลุม 21.311 77 .277   
อํานวยความสะดวก และบุคลากร รวม 22.528 79    
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ตารางที่  19  (ตอ) 
การจัดการแหลงเรียนรู แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

7. การนําแผนการใชแหลง ภายในกลุม 2.538 2 1.269 4.189* .019 
การเรียนรูไปใช ระหวางกลุม 23.323 77 .303   
 รวม 25.861 79    
8. การตรวจสอบวาการเรียนรู ภายในกลุม .166 2 .083 .335 .716 
เกิดขึ้นจริงหรือไม ระหวางกลุม 19.043 77 .247   
 รวม 19.208 79    
9. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของ  ภายในกลุม .219 2 .109 .447 .641 
ผูเรียน และกระบวนการเรียน   ระหวางกลุม 18.845 77 .245   
การสอน รวม 19.064 79    

 ภายในกลุม .480 2 .240 1.394 .254 
รวม ระหวางกลุม 13.270 77 .172   

 รวม 13.750 79    
 

   จากตารางที่  19  แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาไมมีความ
แตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .05  จํานวนหนึ่งดานคือ  การนําแผนการใชแหลงเรียนรูไปใช  ผูวิจัยจึงดําเนินการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ(Sheffe’smethod) ผลปรากฏ ดังนี้                     
ตารางที่  20  การทดสอบความแตกตางเปนรายคูของการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ 
 สถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสงคราม  ดานการนําแผน 
 การใชแหลงเรียนรูไปใช   

N=80 
ขนาดของโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ 

เล็ก - .389* .278 
กลาง -.389* - -.112 
ใหญ -.278 .112 - 
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              จากตารางที่  20 แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  ดานการนําแผนการใชแหลงเรียนรูไปใช               
มีความแตกตางกันโดยโรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนรูสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางอยาง              
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  หนึ่งคู  นอกนั้นไมมีความแตกตางกัน 
 ตอนที่ 4  แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา    
             สังกัดสํานักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม   
  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ปลายเปดวิเคราะหดวย การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  ปรากฏผล ดังนี้ 
  1.ปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
               การนํานักเรียนไปยังแหลงเรียนรูตองใชงบประมาณสําหรับเปนคาพาหนะในราคา
คอนขางสูง  ซึ่งทางโรงเรียนมีงบประมาณเฉพาะเงินอุดหนุนการศึกษา (เงนิอดุหนนุรายหวั) และ
เงินงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ  ทําใหโรงเรียนไมสามารถนํา
นักเรียนไปเรียนยังแหลงเรียนรูตามกําหนดเวลา การนํานักเรียนไปแหลงเรียนรูอาจเกิดอุบัติเหตุ
แกนักเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา แหลงเรียนรูในจังหวัด              
มีจํากัด  และเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรเปนสวนใหญ ขาดภูมิปญญาทองถิ่นที่จะ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับแหลงเรียนรูดานตาง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
                สถานศึกษาจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการ                    
ประจําปการศึกษาอยางจริงจังเปนรูปธรรม  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ส่ือสาร
สัมพันธ เชื่อมโยงขอมูลการปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกกลุมสาระการเรียนรู ตลอกจนทําความ
เขาใจกับบุคลากรทางการอื่นในสถานศึกษาตลอดจนกรรมการสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อจัดสรร
งบประมาณใหแกการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู ทั้งจากเงินอุดหนุนการศึกษาและเงิน
งบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพใหเพียงพอ  กําหนดการจัดการเรียนรู
จากแหลงเรียนรูและดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบการนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและ
จัดใหมีการประกันอุบัติเหตุหมูแกนักเรียน ตลอดจนศึกษาขอมูลแหลงเรียนรูและจัดทําทะเบียน
แหลงเรียนรูเปนกลุมสาระเพื่อใหสามารถวางแผนนํานักเรียนไปแหลงเรียนรูไดอยางครบถวน 
และจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการจัดการเรียนรูในชุมชน  
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บทที่  5 

สรุป  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่อง “การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม”  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ของสถานศึกษา  เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด       
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  ตามสังกัด และขนาดของโรงเรียน และแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงคราม  และ ผลการวิเคราะหขอมูลที่นําเสนอในบทที่  4   ผูวิจัยไดนํามาสูการสรุปผล                       
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถนําขอคนพบมาสรุปเปนผลของการวิจัยเพื่อตอบ
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ไดดังนี้ 
 1.การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงครามอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  สวนใหญอยูในระดับมาก                  
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากกวาดานอื่นๆ คือ การกําหนดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนใชแหลง
เรียนรู  เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร   รองลงมาคือ  การนําแผนการใชแหลงเรียนรู
ไปใช  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ คือ  การตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม
อยูในระดับปานกลาง 
 2.การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสงครามจําแนกตามสังกัดของสถานศึกษาไมมีความแตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณา                 
เปนรายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวนหนึ่งดานคือ  
การกําหนดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนใชแหลงเรียนรู เครื่องอํานวยความสะดวกและ
บุคลากร  เมื่อจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาไมมีความแตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณา                 
เปนรายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จาํนวนหนึง่ดานคอื  
การนําแผนการใชแหลงเรียนรูไปใช   
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 3.ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
               3.1 ปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  พบวา  มีปญหาและอุปสรรคสําคัญคือ                            
มีงบประมาณจํากัด ทําใหสถานศึกษาไมสามารถนํานักเรียนไปเรียนยังแหลงเรียนรูตาม
กําหนดเวลา  การนํานักเรียนไปแหลงเรียนรูอาจเกิดอุบัติเหตุแกนักเรียน  แหลงเรียนรูในจังหวัด              
สมุทรสงครามมีจํ ากัดไมครอบคลุมทุกกลุ มสาระการ เรียนรู   ซึ่ ง เปนแหล ง เ รี ยนรู                           
ดานประวัติศาสตรเปนสวนใหญ   และขาดภูมิปญญาทองถิ่นที่จะถายทอดความรูเกี่ยวกบัแหลง
เรียนรูดานตางๆ  ในจังหวัดสมุทรสงคราม  
 2. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 
                พบวา สถานศึกษาจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ                    
ประจําปการศึกษาอยางจริงจังเปนรูปธรรม  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ตลอดจน
จัดสรรงบประมาณใหแกการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู ทั้งจากเงินอุดหนุนการศึกษาและ 
เงินงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพใหเพียงพอ  กําหนดการจดัการเรยีนรู
จากแหลงเรียนรู  และดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบการนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและ
จัดใหมีการประกันอุบัติเหตุหมูแกนักเรียน ตลอดจนศึกษาขอมูลแหลงเรียนรูและจัดทําทะเบียน
แหลงเรียนรูเปนกลุมสาระเพื่อใหสามารถวางแผนนํานักเรียนไปแหลงเรียนรูไดอยางครบถวน 
และจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการจัดการเรียนรูในชุมชน  
 

การอภิปรายผล 
 จากผลของการวิจัยที่ปรากฏ ผูวิจัยไดนาํผลมาสูการอภิปรายผลตามขอคนพบ                
แตละขอดังนี้ 
  จากผลการวิจัยที่พบวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามในระดับมากนั้น  ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวา  การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูของครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ไดบัญญัติใหการ
จัดการศึกษาตองจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรู  ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ  ที่สงเสริมการดําเนินการและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิต  ไดแก  
หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร  อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬา  และนันทนาการ  แหลงขอมูล  แหลงการเรียนรูอ่ืน
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อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544   ทําใหทุก
สถานศึกษาทุกสังกัดและทุกขนาดตองพัฒนาการจัดแหลงเรียนรูหรือใชแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และนอกโรงเรียนมากขึ้นกวาเดิม  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สามารถ  แกวบุตดี ที่ศึกษา             
ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนและนักศึกษาเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรการเรียนรูวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน  ใน 6 ดาน คือ ดานวัสดุ  ดานเครื่องมือ ดานเทคนิค ดานอาคาร
สถานที่ ดานเนื้อหาวิชา และดานบุคคล  พบวา  บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหลงทรัพยากรการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก  
    จากผลการวิจัยที่พบวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา                     
สวนใหญอยูในระดับมาก  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากกวาดานอื่นๆ คือ การกําหนดตารางเวลา
สําหรับใหนักเรียนใชแหลงเรียนรู เครื่องอํานวยความสะดวก  และบุคลากร นั้น   ทั้งนี้                   
การกําหนดเวลา   เปนการวางแผนการทํางานลวงหนา  ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงตองให
ความสําคัญกับการประสานแหลงเรียนรูและวิทยากร ใหสอดคลองกัน  แมวาสถานศึกษาจะมี
แผนการจัดการเรียนรูตามปกติแลวก็ตาม  แตการกําหนดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนใชแหลง
เรียนรู  เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร เปนการประสานทรัพยากรที่สถานศึกษามีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การจัดการเรียนรูนอกสถานที่ใหกับเด็กเล็ก  
โรงเรียนจะตองใสใจเปนพิเศษหลายประการ  อาทิ  ระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางไป
ยังสถานที่เรียนรู  การกําหนดตัววิทยากร  กิจกรรมระหวางการเดินทาง  การใหคุณคากับความ
พึงพอใจของเด็ก  ตองหมั่นสังเกตความรูสึกของเด็กอยูเสมอ และพรอมรับปฏิกิริยาของเด็ก                            
สอดคลองกับ  กิ่งแกว  อารีรักษ และคณะ (2548 : 120-122)  ไดเสนอวิธีการจัดการเรียน              
การสอนโดยใชแหลงเรียนรู  ซึ่งผูสอนสามารถเลือกใชไดตามเหมาะสมโดยเฉพาะจะตองมีการ
วางแผนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู (Planning  Resource – based Learning)  การวางแผน            
ที่รอบคอบ  รัดกุม  ครอบคลุมบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู จะเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปสู 
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่ประสบความสําเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
 จากผลการวิจัยที่พบวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  ดานการตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไม         
อยูในระดับปานกลาง   และมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ  นั้น    ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา                     
การตรวจสอบการ เ รี ยนรู เ ป นขั้ นตอนหนึ่ ง ในกระบวนการวั ดผลและประ เมินผล                            
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ซึ่ง บราวน และคณะ  อางถึงใน  กิดานันท  มะลิทอง  ไดกลาวไววา  การประเมินผลและ                  
การปรับปรุง ( Evaluation and Improvement) เปนขั้นตอนสุดทายในระบบการสอน เพื่อเปน
การประเมินวา หลังจากการสอนแลวผูเรียนไดรับประสบการณเรียนรูอะไรบาง และสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม การประเมินผลจะทําใหผูสอนทราบวา 
ระบบการสอนนั้นมีขอบกพรองอะไรบาง เชน  แผนการสอน  จุดมุงหมาย  ส่ือการสอน  เนื้อหา  
หรือแมแตความพรอมของผูเรียน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ 
เหลานั้นในการสอนครั้งตอไป  แตในการวัดและประเมินผลอยูในขั้นตอนทาย ๆ ในการ
ปฏิบัติการสอนของครู  ซึ่งครูอาจไมไดวางแผนการดําเนินการไวตั้งแตในขั้นแรก  จึงอาจ                   
ดู เ สมื อนครูป ฏิบั ติ ง านในขั้ นตอนการตรวจสอบผลการ เ รี ยนน อยกว าด านอื่ น  ๆ                            
ทั้งนี้  จากผลการวิจัยของ  เฟอรกูสัน (Ferguson 1997 : 32) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาของ
เด็กในชนบทของมลรัฐเนบราสกา  พบวา หลังการใชภูมิปญญาและความคิดสรางสรรค สําหรับ
กลวิธีในการการพัฒนาภูมิปญญาที่อยูในรูปของการผสมผสาน ระหวางวิธีระดมพลังสมอง
ระดับชุมชนกับการเสริมสรางความคิดสรางสรรค โดยนําเด็กออกไปหาประสบการณ                     
นอกสถานที่ มีการพบกับผูประกอบอาชีพระดับทองถิ่น  และเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น                
จากการทดลองอยูประมาณ 5 สัปดาหแลวจึงทําการประเมินผล  พบวาเด็กสามารถ                           
นําภูมิปญญาที่ตนไดออกไปศึกษาเรียนรูนํามาผสมผสานเขากับแนวคิดของตนเองไดดีกวา                
การศึกษาอยูแตภายในสถานศึกษา 

  จากผลการวิจัยที่พบวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  จําแนกตามสังกัดของโรงเรียนไมมีความแตกตาง
กัน   ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา  ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ไดใหความสําคัญของแหลงเรียนรูเปนอยางยิ่งจึงไดกําหนดให
รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรู  ไวในมาตรา  25  ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดใหความสําคัญของแหลงเรียนรูไววาการจัดการเรียนรู            
ที่    เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรูมุงใหผูเรียนแตละ
คนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  มีความรูสามารถนําความรู ไปใช                           
ในชีวิตประจําวันและเรียนตอ  การจัดการเรียนรูดังกลาวนอกจากกิจกรรมที่สนับสนุน              
ใหผู เรียนมีลักษณะใฝรู  ใฝเรียนแลว  จําเปนตองมีการจัดแหลงเรียนรู และสิ่งอํานวย                   
ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวย  สถานศึกษาทุกแหงทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ถือเปนตัวแทนของรัฐในการจัดการศึกษาสําหรับปวงชน  และดําเนินการตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  อันเปนหลักการรวมกันในการจัดการศึกษา  ดังนั้น
จําเปนตองมีการจัดแหลงเรียนรู  สําหรับผูเรียนใหเรียนเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ       
โดยคํานึงถึงความสอดคลองเหมาะสมกับทองถิ่น lสอดคลองกับผลการวิจัยของสุชาติ  กิติคุณ                 
ไดศึกษาการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ใน 6 ดาน  คือ  ดานวัสดุ ดานเครื่องมือ             
ดานเทคนิค ดานการติดตั้งหรืออาคารสถานที่ ดานเนื้อหาวิชาและดานบุคคล  ผลการศึกษา
คนควา พบวา  ผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะเกี่ยวกับการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูโดยรวม
และเปนรายดาน อยูในระดับเห็นดวยแตมีทัศนะอยูในระดับไมแนใจ  จํานวน 2  ดาน  คือ             
ดานเครื่องมือ  และดานวัสดุ  ตามลําดับ  และผูบริหารและครูผูสอนมีทัศนะตอการจัดแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน  แตผูบริหาร
มีทัศนะตอดานเนื้อหาวิชามากกวาครูผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สวนผลการวิจัยที่พบวา การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  จําแนกตามสังกัดของโรงเรียน  เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวนหนึ่งดานคือ  
การกําหนดตารางเวลาสําหรับใหนักเรียนใชแหลงเรียนรู  เครื่องอํานวยความสะดวก และ
บุคลากร  โดยคาเฉลี่ยของสถานศึกษาของรัฐสูงกวาคาเฉลี่ยของสถานศึกษาเอกชน นั้น  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาของรัฐซ่ึงสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง              
ซึ่งมีบุคลากรไมมากนักควรจะมีความสามารถในการปรับตัวและประสานการใชเวลาและ                 
ส่ิงอํานวยความสะดวกไดดีกวาโรงเรียนเอกชน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  โรงเรียนเอกชนสวนใหญจะ
มีพื้นที่จํากัด  ทําใหไมสามารถจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนไดครบถวนและเพียงพอกับความ
ตองการได  ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ  รัชตะวัน  วรดิษฐวงษ  ไดศึกษาและเปรียบเทียบ
ทัศนะตอการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรู  ทั้งโดยรวมและจําแนกเปนรายดานของอาจารยและ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยจําแนกตามสถานภาพและสาขาวิชา  ที่พบวา  1)ทัศนคติ
ของอาจารยและนิสิตในสาขาวิชาสังคมศึกษา ที่มีตอการจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรู                      
โดยสวนรวมอยูในระดับไมแนใจเมื่อจําแนกเปนรายดาน  พบวา  มีทัศนคติตอการจัดแหลง
ทรัพยากรดานบุคลากรอยูในระดับเห็นดวย  สวนดานเนื้อหาวิชา  ดานเทคนิค  ดานเครื่องมือ 
ดานอาคารสถานที่และวัสดุ อยูในระดับไมแนใจ  ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบทัศนคติตอ
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การจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรู โดยภาพรวม  จําแนกตามสถานภาพ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เมื่อพิจารณาดานสาขาวิชา  พบวา  ทัศนคติตอการจัดแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูไมแตกตางกันและไมมีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง 
  จากผลการวิจัยที่พบวา   การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม     จําแนกตามขนาดของสถานศึกษาไมมีความ
แตกตางกัน  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05  จํานวนหนึ่งดานคือ  การนําแผนการใชแหลงเรียนรูไปใช  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  
สถานศึกษาขนาดตางๆ จะมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตางกัน  สถานศึกษา              
ขนาดกลางสวนใหญยังคงมีจํานวนครูที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  ในขณะที่สถานศึกษา             
ขนาดเล็กจะมีจํานวนครูจํากัด  ขาดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  สวนสถานศึกษา                
ขนาดใหญก็จะมีบุคลากรจํานวนมาก ทําใหประสานงานและทํางานรวมกันคอนขางยาก  
สอดคลองกับงานวิจัยของ สามารถ  รอดสําราญ ไดทําการศึกษาการใชแหลงเรียนรูและ                     
ภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
เพชรบุรี  พบวา โรงเรียนมีการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนทั้ง                 
8 กลุมสาระการเรียนรู โดยนําแหลงเรียนรูที่เปนสื่อสารสนเทศมาใชเปนอันดับสูงสุด   รองลงมา
ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง คือ แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวคิดหลักปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบาน  แหลงเรียนรูที่เปนแหลง
วิทยาการ การประกอบอาชีพในทองถิ่น ภูมิปญญาเกี่ยวกับคติ ความคิด ความเชื่อ และแหลง
เรียนที่เปนธรรมชาติตามลําดับ  และงานวิจัยของ  เกียรติวิโรจน  ชื่นเรณู  ที่การศึกษาการใช
แหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 
พบวา ระดับการใช แหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุ
ราษฎรธานี  เขต 3 มีการใชอยูในระดับปานกลาง จํานวน  4  ประเภท คือ 1) ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ
ในโรงเรียน  2) ส่ืออ่ืน ๆ ในโรงเรียน 3) ส่ือทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น 4)ส่ือ
ส่ิงพิมพตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น  และมีการใชอยูในระดับนอย จํานวน   4  ประเภท คือ               
1)ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ ในโรงเรียน  2) ส่ือบุคคลในโรงเรียน 3) ส่ือสถานที่ตาง ๆ ในชุมชนและ
ทองถิ่น และ 4) ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น 
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  จากผลการวิจัยที่พบวา   ปญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ
สถานศึกษา  มีปญหาและอุปสรรคสําคัญ คือ  มีงบประมาณจํากัด ทําใหสถานศึกษา                         
ไมสามารถนํานักเรียนไปเรียนยังแหลงเรียนรูตามกําหนดเวลา การนํานักเรียนไปแหลงเรียนรู
อาจเกิดอุบัติเหตุแกนักเรียน   แหลงเรียนรูในจังหวัดมีจํากัด และขาดภูมิปญญาทองถิ่นที่จะ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับ แหลงเรียนรูดานตางๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  
ในชวงเวลาที่ผานมา  สถานศึกษาทุกแหงจะไดรับงบประมาณเฉพาะเงินอุดหนุนการศึกษา          
ตามจํานวนนักเรียนของสถานศึกษาสวนใหญจําเปน ตองใชในการนําไปจัดการเรียนรู                  
แกนักเรียน  รวมถึงการใชในโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป  ทําใหไมเพียงพอ             
ตอการนําไปแหลงเรียนรูนอกสถานที่  การที่จะสรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนเองก็ไมเพียงพอ
เพราะตองใชงบประมาณจํานวนมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สามารถ  รอดสําราญ                 
ไดทําการศึกษาการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  พบวา ปญหา            
การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนทุกดานอยูในระดับปานกลาง                 
ที่เปนปญหาสูงสุด คือ ปญหาดานงบประมาณ รองลงมาคือ ปญหาดานวัสดุ อุปกรณ  ดานการ
จัดการ  และดานบุคคลตามลําดับ และงานวิจัยของ  เกียรติวิโรจน  ชื่นเรณู  ไดทําการศึกษาการ
ใชแหลงเรียนรู เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพ    และเทคโนโลยี                         
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา                          
สุราษฎรธานี เขต 3  เกี่ยวกับปญหาการใชแหลงเรียนรูมีระดับปานกลางทั้ง 8 ประเภท คือ                 
1) ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆในโรงเรียน  2)  ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ ในโรงเรียน   3) ส่ืออ่ืน ๆ ในโรงเรียน   
4) ส่ือบุคคลในชุมชนและทองถิ่น  5) ส่ือสถานที่ตาง  ๆ  ในชุมชนและทองถิ่น                            
6) ส่ือทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น 7) ส่ือทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในชุมชน
และทองถิ่น และ 8) ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น 
  สวนผลการวิจัยที่พบวา ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ของสถานศึกษา  พบวา  สถานศึกษาควรจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดสรรงบประมาณใหแก
โรงเรียน   ควรดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบการนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและจัดใหมี
การประกันอุบัติเหตุหมูแกนักเรียนดวย   ควรศึกษาขอมูลแหลงเรียนรูและจัดทําทะเบียนแหลง
เรียนรูเปนกลุมสาระเพื่อใหสามารถวางแผนนํานักเรียนไปแหลงเรียนรูไดอยางครบถวน  และ
จัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การใหคณะครูนํานักเรียนไปเรียนรู                
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ยังแหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกสถานที่  สถานศึกษาตองสรางความมั่นใจวาจะไมมีเหตุ                   
ที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นตอสถานศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของเกียรติวิโรจน  ชื่นเรณู                  
ไดทําการศึกษาการใชแหลงเรียนรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 3 เกี่ยวกับ ปญหาการใชแหลงเรียนรูมีระดับปานกลางทั้ง  8 ประเภท คือ                    
1)ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆในโรงเรียน  2)ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ ในโรงเรียน   3)ส่ืออ่ืน ๆ ในโรงเรียน     4) 
ส่ือบุคคลในชุมชนและทองถิ่น  5)ส่ือสถานที่ตาง  ๆ ในชุมชนและทองถิ่น  6)ส่ือ
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น 7)ส่ือทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ในชุมชนและ
ทองถิ่น และ 8)ส่ือเทคโนโลยีตาง ๆ ในชุมชนและทองถิ่น 
 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
              ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากขอคนพบและการอภิปรายผล  ผูวิจัยไดนํามาเปนขอเสนอแนะของการวิจัย                     
ในครั้งนี้ ดังนี้ 
                  จากผลการวิจัยที่พบวา  การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  โดยภาพรวมอยูในระดับมากนั้น  สํานักงาน                       
เขตพื้นที่การศึกษา ควรใหการสนับสนุนใหมีการประสานการใชทรัพยากรในแหลงเรียนรูมากขึ้น 
เพื่อใหทุกโรงเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น  โดยอาจจัดทํา
ทะเบียนแหลงเรียนรูรวมกันทั้งจังหวัด  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรพิจารณากําหนด
แนวทางการพัฒนาใหแตละสถานศึกษาสามารถนําเงินอุดหนุนการศึกษามาใชในการพัฒนา                   
แหลงเรียนรูในโรงเรียนหรือนํานักเรียนไปยังแหลงเรียนรูนอกสถานที่เพิ่มขึ้น สําหรับการจัด            
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม              
ดานการตรวจสอบวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริงหรือไมอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยนอยกวา
ดานอื่น ๆ นั้น  สถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธและนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ                 
ดวยการกําหนดในแผนงานและโครงการ กิจกรรม และตรวจสอบผลการเรียนรูจากการใชแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกสถานที่  ทั้งนี้  ปญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ
สถานศึกษา ซึ่งพบวาปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก  มีงบประมาณจํากัดทําใหสถานศึกษา             
ไมสามารถนํานักเรียนไปเรียนยังแหลงเรียนรูตามกําหนดเวลา   การนํานักเรียนไปแหลงเรียนรู
อาจเกิดอุบัติเหตุแกนักเรียน   แหลงเรียนรูในจังหวัดมีจํากัด และขาดภูมิปญญาทองถิ่นที่จะ
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ถายทอดความรูเกี่ยวกับแหลงเรียนรูดานตางๆ ในจังหวัดสมุทรสงครามนั้น  สถานศึกษาควร
ประสานกับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการแสวงหาและพัฒนาแหลงเรียนรู                 
ในสถานศึกษาและในชุมชนเพิ่มข้ึน  เพื่อใหตรงกับความตองการโดยการมีสวนรวมของชุมชน   
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
 สําหรับผูที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  
ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้ 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูมาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูภายในสถานศึกษา 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นกับ   
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
ของสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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 สมุทรสงคราม.” 29  กันยายน 2548. 
_______.,”ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาปการศึกษา 2550,”10 มิถุนายน 2550. 
_______. “รายงานการวิเคราะหตนทนุผลผลิต  ปงบประมาณ 2551” : ธันวาคม 2552 
ศักดิ์คเรศ  ประกอบผล.”การศึกษาสภาพแวดลอมของการเรียนโรงเรยีนประถมศึกษาสังกัด     
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เขตภาคกลาง.”วทิยานพินธปริญญา  
 มหาบัณฑิตบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั,2539. 
ศิริกาญจน  โกสุมภ และ ดารณี  คําวัจนงั. แหลงการเรยีนรู : เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู และ 
 หลักสูตรสถานศึกษา.กรุงเทพฯ : เสริมสิน พรีเพรส ซีสเท็ม,2545.  
อรพรรณ พรสีมา. เทคโนโลยีการสอน.กรุงเทพมหานคร. : โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส, 2530. 
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ภาษาตางประเทศ 
Beyer,Steven Larsen.  “Factors  in  the  School Environment Associated  with   
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 51,12 ; June,1990. : 319 
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 education, and  bilinguslism. Dissertation,dual Abstracts  internatonal.1998. 
Robinson,Michal. Link Distance Education  to Sustainble  Community               
 Development. Cannada :memorial University of Newfoundland.,1992 
Rock,Catherine F School  board types ant Community participation  in    
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  หนงัสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมอื 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

 

111

111

ที ่ ศธ 0520.203.2/559                        ภาควิชาการบริหารการศกึษา 
                     คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
                                                                              พระราชวงัสนามจันทร  นครปฐม 73000 
 

                                               21  กันยายน 2552 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวจิัย 
  

เรียน   
 

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม               จาํนวน    1 ฉบับ 
 

  ดวย  นายอดิพันธ  อมาตยคง รหัสนักศึกษา 48252418  นักศึกษาระดับปริญญา 
มหาบัณฑิต    สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธ เร่ือง  “การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม” ในการนี้ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา   ใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ                       
เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ 
          จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบรหิารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสนี ้
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

           มทันา  วังถนอมศักดิ์ 
 
 

           (อาจารย ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์) 
              รักษาราชการแทนหัวหนาภาควชิาการบรหิารการศึกษา 

 
งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร  0 3421 9136 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

 

112

112

รายชื่อผูตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
   

1. นางอรวรรณ  จันลา  ครู คศ 3  หัวหนาหมวดภาษาไทย  โรงเรียนถาวรานุกูล    
 วุฒิ กศ.ม.  การสอนภาษาไทย   มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นางสาวเกษศริินทร  ศรีสัมฤทธิ ์ ศึกษานเิทศกชํานาญการพิเศษ สํานกังานเขตพืน้ที ่
 การศึกษาสมทุรสงคราม  วฒุิ  ศษ.ม หลกัสูตรและการนิเทศ  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

3. นายอภิชาติ  เลนะนันท   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจริญสขุาราม  สํานักงานเขตพืน้ที ่
 การศึกษาสมทุรสงคราม วุฒิ ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 นายทวิา  เครอืภู  ผูอํานวยการโรงเรียนศาลจาวอามา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สมุทรสงคราม วุฒ ิกศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

5. นายเจตนสฤษฏ   เครือสินธ    ผูอํานวยการโรงเรียนศาลแมอากาศ  สํานักงานเขตพื้นที ่
 การศึกษาสมทุรสงคราม  วฒุิ ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวก ข  หนงัสือขอความอนุเคราะหทดสอบเครื่องมือวิจัย 
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114

 
 
ที ่ ศธ 0520.203.2/574                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
                                                                           พระราชวงัสนามจนัทร  นครปฐม 73000 
 

                                              28  กันยายน 2552 
 

เร่ือง  ขอทดสอบเครื่องมือวจิัย 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม               จาํนวน    3  ฉบับ 
 

  ดวย  นายอดิพันธ  อมาตยคง รหัสนักศึกษา 48252418  นักศึกษาระดับปริญญา 
มหาบัณฑิต    สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธ เร่ือง  “การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของ 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม” ในการนี้ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา  ใครขอความอนุเคราะหใหนายอดิพันธ  อมาตยคง  ทําการทดสอบความเชื่อมั่น           
ของเครื่องมือในสถานศึกษาของทานเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัย                     
กลุมตัวอยาง 
           จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสนี ้
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

           มทันา  วังถนอมศักดิ์ 
 
 

           (อาจารย ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์) 
              รักษาราชการแทนหัวหนาภาควชิาการบรหิารการศึกษา 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร  0 3421 9136 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

 

115

115

รายชื่อสถานศกึษาที่ขอทดสอบเครื่องมือ 
ลําดับที่ ช่ือสถานศึกษา หมายเหต ุ

1 ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี สพท. 
2 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัธรรมาวุธาราม สพท. 
3 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัประจันต สพท. 
4 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัคูสนามจันทร สพท. 
5 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัจันทรเจริญสุข สพท. 
6 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางกะพอม(คงลาญยิ่งอนุสรณ) สพท. 
7 ผูอํานวยการโรงเรียนชองลม(ธรรมโชติ) สพท. 
8 ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บานบางแกว) สพท. 
9 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัแกวเจริญ(เฟอบํารุง) สพท. 
10 ผูอํานวยการโรงเรียนลาดเปง สพท. 
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ภาคผนวก ค  รายชื่อสถานศกึษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

 

117

117

รายชื่อสถานศกึษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
ลําดับที่ ช่ือสถานศึกษา หมายเหต ุ

1 ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขตเมือง(01) สพท. 
2 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัคลองโคน(02) สพท. 
3 ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองบางกก(03) สพท. 
4 ผูอํานวยการโรงเรียนบานฉูฉี่(04) สพท. 
5 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัดาวโดง(05) สพท. 
6 ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะวนัจาก(06) สพท. 
7 ผูอํานวยการโรงเรียนถาวรานุกูล(07) สพท. 
8 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัทายหาด(08) สพท. 
9 ผูอํานวยการโรงเรียนทายหาด(09) สพท. 
10 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัธรรมประสิทธิ์(010) สพท. 
11 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัธรรมสถิติ์วราราม(011) สพท. 
12 ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดใหญ(022) สพท. 
13 ผูอํานวยการโรงเรียนวดันอยแสงจันทร(013) สพท. 
14 ผูอํานวยการโรงเรียนวดันางพิมพ(014) สพท. 
15 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางขันแตก(015) สพท. 
16 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางจะเกร็ง(016) สพท. 
17 ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางบอ(017) สพท. 
18 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัปากลัด(018) สพท. 
19 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัปากสมุทร(019) สพท. 
20  ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม(020) สพท. 
21 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัโรงธรรม(021) สพท. 
22 ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดใหญสามัคคี(022) สพท. 
23 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัศรัทธาธรรม(023) สพท. 
24 ผูอํานวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร(024) สพท. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

 

118

118

รายชื่อสถานศกึษา(ตอ) 
ลําดับที่ ช่ือสถานศึกษากลุมตัวอยาง หมายเหต ุ

25 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัศรีสุวรรณคงคาราม(025) สพท. 
26 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัสวนแกว(026) สพท. 
27 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม(027) สพท. 
28 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัเกตการาม (028)                                       สพท. 
29 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัแกนจันทน(029)                                  สพท. 
30 ผูอํานวยการโรงเรียนคลองตาจา(030)                                          สพท. 
31 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัเจรญิสุขาราม(031) สพท. 
32 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัดอนมะโนรา(032) สพท. 
33 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัตรีจนิดาวัฒนาราม(033)                     สพท. 
34 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัตะโหนดราย(034) สพท. 
35 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางคนทีใน(035) สพท. 
36 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางนอย(036) สพท. 
37 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางพลับ(037) สพท. 
38 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางสะแก(038) สพท. 
39 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางใหญ(039) สพท. 
40 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัปราโมทย(041) สพท. 
41 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัปากงาม(040) สพท. 
42 ผูอํานวยการโรงเรียนเมธีชุณหะวณัวิทยาลัย(042) สพท. 
43 ผูอํานวยการโรงเรียนบานยายแพง(043) สพท. 
44 ผูอํานวยการโรงเรียนบานรางหาตําลึง(044) สพท. 
45 ผูอํานวยการโรงเรียนศาลจาวอามา(045) สพท. 
46 ผูอํานวยการโรงเรียนศาลแมอากาศ(046) สพท. 
47 ผูอํานวยการโรงเรียนสกลวสุิทธิ(047) สพท. 
48 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบางคนที(048) สพท. 
49 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัแกวเจริญอํานวยวิทย(049) สพท. 
50 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัเขายี่สาร(050) สพท. 
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รายชื่อสถานศกึษา(ตอ) 
ลําดับที่ ช่ือสถานศึกษากลุมตัวอยาง หมายเหต ุ

51 ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองสมบูรณ(051) สพท. 
52 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัโคกเกต(ุ052) สพท. 
53 ผูอํานวยการโรงเรียนจตวุัฏมหาราชานุสรณ(053) สพท. 
54 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัจฬุามณี(054) สพท. 
55 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัชองลมวรรณาราม(055) สพท. 
56 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัชางเผือก(056) สพท. 
57 ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนจั่น(057) สพท. 
58 ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนลําแพน(058) สพท. 
59 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัเทพประสิทธิ์คณาวาส(059) สพท. 
60 ผูอํานวยการโรงเรียนเทพสวุรรณชาญวิทยา(060) สพท. 
61 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางแคกลาง(061) สพท. 
62 ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางนางลี่(062) สพท. 
63 ผูอํานวยการโรงเรียนวดับางนางลี่ใหญ(063) สพท. 
64 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัปรกสุธรรมาราม(064) สพท. 
65 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัประชาโฆสิตาราม(065) สพท. 
66 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัประดู(066) สพท. 
67 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัปากน้ํา(067) สพท. 
68 ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพรกหนามแดง(068) สพท. 
69 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัมณสีรรค(069) สพท. 
70 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัวรภมูิ(070) สพท. 
71 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัสาธุชนาราม(071) สพท. 
72 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัสี่แยกราษฎรบํารุง(072) สพท. 
73 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัเสดจ็(073) สพท. 
74 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลอัมพวา(074) สพท. 
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รายชื่อสถานศกึษา(ตอ) 
ลําดับที่ ช่ือสถานศึกษากลุมตัวอยาง หมายเหต ุ

75 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัอมรวดี(075) สพท. 
76 ผูอํานวยการโรงเรียนอัมพวนัวิทยาลัย(076) สพท. 
77 ผูอํานวยการโรงเรียนดรุณานุกูล(077)                                          สช. 
78 ผูอํานวยการโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน(078) สช. 
79 ผูอํานวยการโรงเรียนเอื้อวิทยา(079) สช. 
80 ผูอํานวยการโรงเรียนประกอบวิทยา(080) สช. 
81 ผูอํานวยการโรงเรียนถาวรวทิยา(081) สช. 
82 ผูอํานวยการโรงเรียนวิริยะวทิยามูลนิธิ(082) สช. 
83 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุกูลวิทยา(083) สช. 
84 ผูอํานวยการโรงเรียนลอมรักแมกลอง(084) สช. 
85 ผูอํานวยการโรงเรียนลอมรัก(085) สช. 
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ภาคผนวก ง   หนงัสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ที ่ ศธ 0520.107(นฐ)/ว 3571                                  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร        
                                                                               พระราชวงัสนามจันทร  นครปฐม 73000 
 

                                                2  ตุลาคม  2552 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม               จาํนวน   3   ฉบับ 
 

                 ดวยนายอดิพันธ   อมาตยคง  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต    สาขา                    
การบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กําลังทําการคนควาอิสระเรื่อง   “การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา                        
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูล            
จากผูบริหาร  หัวหนาฝายวิชาการและประธานกรรมคณะกรรมการหรือผูแทนในโรงเรียน               
ของทาน  เพื่อประกอบการทําการคนควาอิสระ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงผูบริหาร  หัวหนาฝายวิชาการและประธานกรรม
คณะกรรมการหรือผูแทนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษา
ดังกลาวดวย 
 

           จงึเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง  
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

           ศิริชัย  ชนิะตังกูร 

 

           (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร) 
          คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 

สํานักงานบัณฑิตวทิยาลยั  
นครปฐม โทร. 0-3421-8788,0-3424-3435 

ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั “มุงสงเสริม  สนับสนุน เพือ่พัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 
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ภาคผนวก จ  แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม  
เร่ือง   การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรสงคราม 
คําชี้แจง          

 แบบสอบถามนี้    ใช สําหรับผูบ ริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ  ที่ปฏิบัติ งาน                            
ในสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  
มีวัตถุประสงคเพื่อทราบระดับการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา  เปรียบเทียบ
ผลการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม   คําตอบที่ ไดจาก
แบบสอบถามฉบับนี้ จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของผูตอบแบบสอบถาม ในทางตรง
ขามขอมูลสารสนเทศที่ไดจะนําไปใชประโยชนในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา ฉะนั้น  ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามนี้                      
ใหครบถวน และ ตรงความเปนจริงใหมากที่สุด 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน        ที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ               ชาย                         หญงิ 
2. อาย ุ            3. ระดับการศึกษาสงูสุด 

                     ต่ํากวา 35  ป                        การศึกษาภาคบังคับ-  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                     35 -  40     ป                        ต่ํากวาปริญญาตรี 

         45 – 50     ป                        ปริญญาตรี 
         สูงกวา 50  ป             ปริญญาโท 

                                                                 สูงกวาปริญญาโท    
    4.ตําแหนงปจจุบัน                      5. ระยะเวลาที่ดาํรงตําแหนง 

        ผูบริหารสถานศกึษา        นอยกวา 5  ป    
                     ครูปฏิบัติหนาที่ครูวิชาการ                5 -10  ป                           
                     ประธานกรรมการ                             11- 15  ป                                  

               สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน                     มากกวา 15  ป  
/ตอนที ่2 การบริหารจัดการเรียนรู... 
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ตอนที่ 2  การบริหารจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศกึษา 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองทางขวามือใหตรงกับความคิดเห็นของทาน                      
             ในการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศกึษาที่ทานปฏิบัติงานในปจจุบัน  
      ระดับ 5 หมายถงึ   มีการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศกึษาอยูในระดบัมากที่สุด 
      ระดับ  4 หมายถงึ มกีารจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศกึษาอยูในระดบัมาก 
      ระดับ 3  หมายถงึ มกีารจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศกึษาอยูในระดบัปานกลาง 
      ระดับ 2  หมายถงึ  มีการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
      ระดับ 1  หมายถงึ  มีการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

ระดับ 
การปฏิบัติงาน 

ลําดับ
ที ่ การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

 1 2 3 4 5 

 

การสรางหรือกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคท่ัวไป 
จากคูมือหลักสูตรสถานศึกษา 

     

1. 
สถานศกึษากาํหนดแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร 
สถานศกึษา  โดยคํานงึถงึการเรียนรูจากแหลงเรียนรูอยูในระดับใด 

     

2. 

สถานศกึษาใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา   
ประกอบการจดัทําแผนการจดัการเรียนรูสอดคลองตามคูมือหลักสูตร   
อยูในระดับใด 

     

3. 
สถานศกึษากาํหนดวัตถุประสงคทัว่ไปสําหรับการจัดการเรียนรู            
สอดคลองตามคูมือหลักสูตรอยูในระดับใด      

4. 

สถานศกึษาจดัใหประชุมผูบริหารสถานศกึษา ครู บุคลากร                  
ของสถานศึกษา  เพื่อรวมกนักําหนดโครงการ และหรือ กิจกรรม           
การเรียนรูที่สอดคลองกับวตัถุประสงค  แผนการจัดการเรียนรู              
ของสถานศึกษาอยูในระดับใด 

     

5. 

สถานศกึษาเปดโอกาสใหกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม  หรือ           
ใหความเหน็ชอบในการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองตาม
คูมือหลักสูตร  โดยคํานึงถึงการเรียนรูจากแหลงเรียนรูอยูในระดับใด 
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ระดับ 
การปฏิบัติงาน ลําดับ

ที ่
การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

 1 2 3 4 5 

 

การมุงเนนไปที่ตัวผูเรียน เพื่อกําหนดความรู และทักษะ         
ที่เปนประสบการณเดิม 

     

6. 

สถานศกึษาจดับรรยากาศในการจัดการเรยีนรู ใหผูเรียนมีโอกาส
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนแตละภาคเรียน         
อยูในระดับใด 

     

7. 

สถานศกึษาจดับรรยากาศในการจัดการเรยีนรู ใหผูเรียนมีโอกาส 
แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูในชมุชน  แหลงเรียนรูภายนอก 
โรงเรียน  แตละภาคเรียน  อยูในระดับใด 

     

8. 
สถานศกึษา เปดโอกาสใหผูเรียนสวนรวมกําหนดประเดน็ที่
ตองการศึกษาแหลงเรียนรู อยูในระดับใด      

9. 
สถานศกึษาใหความรูเบื้องตนกับผูเรียนเกี่ยวกับแหลงเรียนรู 
ตามแผนการจดัการเรียนรูอยูในระดับใด 

     

10. 
สถานศกึษาสอบถามความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแหลงเรยีนรู                 
ที่กําหนดไวจากผูเรียนกอนจดัการเรียนรูอยูในระดับใด 

     

 
การกาํหนดจดุประสงคเฉพาะ สําหรบัประสบการณ              
การเรยีนรูจากแหลงการเรียนรู       

11. 

สถานศกึษารวมกนัวิเคราะหหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุมสาระ        
การเรียนรูและกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมในการใชแหลงเรียนรู    
อยูในระดับใด 

     

12. 

สถานศกึษากาํหนดจุดประสงคเฉพาะในการปรับปรุง พัฒนา           
แหลงเรียนรูภายในสถานศกึษาใหเอื้อตอการเรียนรูอยูในระดับใด 
 

     

13. 
สถานศกึษากาํหนดวัตถุประสงคเฉพาะสาํหรับการจัดการเรียนรู       
จากแหลงเรียนรู ชัดเจนอยูในระดับใด                       
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ระดับ 
การปฏิบัติงาน ลําดับ

ที ่
การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

 1 2 3 4 5 

14. 

สถานศกึษากาํหนดรูปแบบกิจกรรมการเรยีนรูจากแหลงเรียนรู      
สอดคลองกับวัตถุประสงคเฉพาะสาํหรับการจัดการเรียนรู              
อยูในระดับใด                  

     

15. 
สถานศกึษาประชาสัมพนัธโครงการ/กจิกรรมใหกับผูปกตรอง
นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ชัดเจนอยูในระดับใด                  

 
การกาํหนดหรือคิดยุทธศาสตร  เทคนิคการเรยีนการสอน 
และกิจกรรมการเรยีนรู       

16. 

สถานศกึษาสาํรวจแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระของหนวยการเรียนรูกับความรูที่มีจากแหลงเรียนรู 
อยูในระดับใด 

     

17. 
สถานศกึษากาํหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสามารถเชื่อมโยง
ความรู สูการปฏิบัติ ตามกลุมสาระการเรียนรูอยูในระดบัใด      

18. 

ครูผูสอนแตละระดับช้ันในสถานศกึษาบูรณาการแผนการจัดการ
เรียนรู ในทุกกลุมสาระที่ตองการใชแหลงเรียนรูแตละภาคเรียน      
อยูในระดับใด 

     

19. สถานศกึษากาํหนดเปาหมาย การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
ตามแผนการจดัการเรียนรู  อยูในระดับใด      

20. 
สถานศกึษากาํหนดรูปแบบกิจกรรมการเรยีนรูเหมาะสมและ
สอดคลองกับจุดประสงค  อยูในระดับใด      

21. 
สถานศกึษากาํหนดรูปแบบกิจกรรมการเรยีนรู ที่คลอบคลุม           
ผูเรียนทกุระดบั อยูในระดับใด           

 การเลือกแหลงเรียนรูและสถานทีส่ําหรับเรียนรู      

22. สถานศกึษาใหความสําคัญกับตัวผูเรียนเพื่อกําหนดความรูและ     
ทักษะที่เปนประสบการณตรงจากแหลงเรยีนรู อยูในระดับใด      
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ระดับ 
การปฏิบัติงาน ขอ 

 
การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

 1 2 3 4 5 

23. 
สถานศกึษาเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมเลือกแหลงเรียนรู           
สําหรับเรียนรูในแตละ กลุมสาระการเรียนรูอยูในระดับใด 

     

24. 
สถานศกึษาเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมกําหนดวัตถปุระสงค 
ที่ตองการเรียนรูจากแหลงเรียนรูอยูในระดับใด      

 การกาํหนดตารางเวลาสาํหรับใหนกัเรยีนใชแหลงเรียนรู      
เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร      

25. 
สถานศกึษามอบหมายใหครู และบุคลากรในโรงเรียน                  
รวมกันรับผิดชอบโครงการ และกิจกรรมอยางชัดเจน 
อยูในระดับใด       

26. 
สถานศกึษามอบหมายใหครู และบุคคลใดบุคคลหนึ่ง                    
เปนผูรับผิดชอบในการ  สํารวจเสนทางสูแหลงเรียนรู                     
กอนลวงหนาแตละครั้ง อยูในระดับใด      

27. 
สถานศกึษาอาํนวยความสะดวก และประสานงาน กับผูที่
รับผิดชอบแหลงเรียนรู  ในชมุชนทองถิน่ หรือนอกสถานศึกษา  
ลวงหนากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แตละครั้ง อยูในระดับใด      

28. 
สถานศกึษาวางแผนปองกนัอันตรายอันอาจเกิดขึ้น                        
จากการเดินทางไปแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู                        
ภายนอกโรงเรยีนอยูในระดบัใด      

29. สถานศกึษากาํหนดตารางเวลาสําหรับใหผูเรียนใช แหลงเรียนรู 
ในโรงเรียนอยางชัดเจนอยูในระดับใด      
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ระดับ 
การปฏิบัติงาน ขอ 

 
การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

 1 2 3 4 5 

 การนาํแผนการใชแหลงเรยีนรูไปใช 
     

30. 
สถานศกึษาจดัทําแผนการจดัการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู 
ทั้งในและนอกสถานศกึษาตามแผนปฏิบัตกิารประจําป 
 ของสถานศึกษาอยูในระดับใด      

31. 
สถานศกึษาสนับสนนุงบประมาณเพื่อใชในการจัด                        
การเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู ทัง้ในและนอกสถานศึกษา                
อยูในระดับใด      

32. 
สถานศกึษาอาํนวยความสะดวกดานตาง ๆ ในการจัด                   
การเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู ทัง้ในและนอกสถานศึกษา                
อยูในระดับใด      

 การตรวจสอบวาการเรยีนรูเกิดขึน้จรงิหรือไม      

33. 
สถานศกึษากาํหนดตัวบงชีท้ักษะการแสวงหาความรูของผูเรียน     
ตามมาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับใด      

34. 

สถานศกึษาตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมทีจ่ัดใหผูเรียน                     
เกิดประโยชนตอการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานดานผูเรียน           
อยูในระดับใด 

     

35. 
สถานศกึษาจดักิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูไดสอดคลอง
กับนโยบาย กลยุทธ ของหนวยงานตนสังกดัอยูในระดับใด      

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการเรียน
การสอน      

36. 
สถานศกึษากาํหนดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู                 
แตละครั้งชัดเจน อยูในระดบัใด      

37. 
สถานศกึษากาํหนดรูปแบบการประเมนิผลการเรียนรู                    
ที่จะเกิดกับผูเรียนตามมาตรฐานดานผูเรียนอยูในระดับใด      

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                        
                        
                                                                                                                                                                                               
  

                                           

 

130

130

 
 

ระดับ 
การปฏิบัติงาน ขอ 

 
การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา 

 1 2 3 4 5 

38. 

สถานศกึษากาํหนดหลกัเกณฑและวิธกีารประเมินผลจากกิจกรรม    
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในแตละครั้ง ครอบคลุมตามกลุมสาระ      
การเรียนรู อยูในระดับใด 

     

39. 

สถานศกึษาประเมินความพงึพอใจของผูเรียนที่ไดรับ                        
จากแหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา                         
แตละครั้งชัดเจนอยูในระดับใด 

     

40. 

สถานศกึษานาํผลการประเมินผลสัมฤทธิข์องนักเรียน ไปใช              
ในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และการเลอืกแหลงเรียนรู                 
ใหสอดคลองกับ อยูในระดับใด 

     

 

ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
               ของสถานศกึษา 
      3.1 ปญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา        
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
              
      3.2  ขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา         
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
Item-total Statistics 

                            Scale               Scale      Corrected 
                     Mean           Variance        Item-            Alpha 
                                if Item             if Item         Total            if Item 
                                Deleted            Deleted    Correlation     Deleted 

VAR00001     156.0667       388.7540        .7452           .9779 
VAR00002     155.9333       394.3402        .5925           .9783 
VAR00003     156.0667       392.1333        .5885           .9783 
VAR00004     155.9333       384.5471        .7430           .9779 
VAR00005     156.0333       382.7230        .6454           .9783 
VAR00006     156.0333       388.5161        .6534           .9781 
VAR00007     156.1000       381.8172        .7459           .9779 
VAR00008     156.3333       383.5402        .7015           .9780 
VAR00009     156.2000       386.4414        .6593           .9781 
VAR00010     156.3333       382.7816        .7756           .9777 
VAR00011     156.0000       385.6552        .7429           .9779 
VAR00012     156.1333       389.4989        .7106           .9780 
VAR00013     156.1667       388.9713        .7866           .9778 
VAR00014     156.2333       387.7713        .7691           .9778 
VAR00015     156.1000       384.9897        .6814           .9781 
VAR00016     156.1667       384.8333        .6479           .9782 
VAR00017     156.1000       382.7138        .8169           .9776 
VAR00018     156.1333       388.4644        .5799           .9784 
VAR00019     156.1000       390.0241        .6482           .9782 
VAR00020     156.2000       386.5103        .7093           .9780 
VAR00021     156.1000       389.1966        .7687           .9779 
VAR00022     155.9000       392.8517        .5035           .9786 
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Item-total Statistics 
                            Scale               Scale      Corrected 
                           Mean           Variance        Item-            Alpha 
                            if Item             if Item         Total            if Item 
                         Deleted            Deleted    Correlation     Deleted 

VAR00023     155.9333       386.8230        .6581           .9781 
VAR00024     156.1000       385.1276        .7867           .9777 
VAR00025     155.8333       380.6264        .8395           .9775 
VAR00026     156.0000       379.5862        .8045           .9776 
VAR00027     156.0667       380.2023        .7783           .9777 
VAR00028     155.8667       387.9816        .6342           .9782 
VAR00029     156.3000       379.1828        .8155           .9776 
VAR00030     156.1333       379.6368        .7969           .9777 
VAR00031     156.0667       381.8575        .8203           .9776 
VAR00032     155.9000       390.0241        .6929           .9780 
VAR00033     156.2667       385.3057        .7739           .9778 
VAR00034     156.1333       388.7402        .6716           .9781 
VAR00035     156.0667       385.7885        .7963           .9777 
VAR00036     156.1000       385.3345        .7180           .9779 
VAR00037     156.0667       385.5126        .8080           .9777 
VAR00038     156.2667       381.9954        .8389           .9775 
VAR00039     156.2000       381.8897        .8268           .9776 
VAR00040     156.2333       381.2885        .7758           .9777 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
Alpha =    .9785 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ  -  สกุล นายอดพิันธ    อมาตยคง 
ที่อยู บานเลขที่ 69/69 หมูที่ 10  ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ 
 หมูบานมนตรี 5  ต.บานปรก  อ.เมืองสมทุรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ที่ทาํงาน โรงเรียนบานลาดใหญ  ถนนไทวิถ ี  ต.ลาดใหญ  
 อ.เมืองสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 
ประวัติการศึกษา พ.ศ.2512 ประกาศนยีบตัรประถมศึกษาตอนตน 
  โรงเรียนบานหนองบัวตะเกยีด 
 พ.ศ.2515 ประกาศนยีบตัรประถมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนดานขนุทด 
 พ.ศ.2518 ประกาศนยีบตัรมัธยมศึกษาตอนตน     
  โรงเรียนมัธยมดานขุนทด 
 พ.ศ.2522 ประกาศนยีบตัรวิชาการศึกษาชัน้สูง 
  วิทยาลัยครูนครราช 
 พ.ศ.2528 ปริญญาบัตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ.2548 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต   
  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2546 ผูชวยอาจารยใหญโรงเรียนวัดดาวโดง   
  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ.2549 รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดดาวโดง 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
 พ.ศ.  2549 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประดู 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
 ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดใหญ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม  
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