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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน เน้นการวิจัยและพัฒนา โดยการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพและปัญหาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งด้านวิ ชาการและด้านส่งเสริมวิชาการ ได้แก่
ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล สนามกีฬา
และนันทนาการ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม พบว่า มีการจัดแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ แต่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ ขาดการดูแลเอาใจใส่ขาดสื่ออุปกรณ์ สถิติผู้เข้าใช้บริการน้อย สภาพ
ห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ไม่สะอาด แสงไม่พอวัสดุครุภัณฑ์ในห้องชารุด ป้ายนิเทศไม่เป็นปัจจุบัน เช่น
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนแหล่งเรียนรู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ได้แ ก่ ห้ อ งพยาบาล สวนเกษตรทฤษฎีใ หม่แ ละสวนหย่อ ม และสนามกี ฬาและนันทนาการ ครู ที่
รั บ ผิ ด ชอบไม่ใ ส่ ใ จ เช่ น ห้ อ งพยาบาล ยาและเวชภั ณ ฑ์บ างอย่ างหมดอายุ สวนสาธิต ทฤษฎี ใหม่
บางอย่างชารุด ปัญหาคือ ขาดการบริหารจัดการที่ดี ทั้งด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ รวมถึงการ
ระดมทุน ทรั พยากรทางการศึกษาขาดการมีส่ว นร่วมของชุมชนและทุกภาคส่ วน ครูไม่มีเวลาดูแล
รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มที่ ขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อกระตุ้นนักเรียน
เข้าไปใช้แหล่งเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องครูยึดติดกับการจัดการเรียนรู้แบบเดิม คือ เน้นสอนแต่ในห้องเรีย น
เน้นการเรียนแบบท่องจา
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2. แนวทางการพั ฒ นาแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่ อสนั บสนุ นการจั ดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โรง
เรี ยนนวมิน ทราชูทิศ สตรีวิทยา ๒ จากการร่ว มประชุมของผู้ร่วมวิจัยมีมติให้พัฒนา 1)การพัฒ นา
บุ ค ลากร โดยใช้ ก ารศึ ก ษาดู ง านโรงเรี ย นต้ น แบบด้ า นการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ 2)การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ การพัฒ นาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 2 ด้าน คือ
แหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาการ คือ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้ องปฏิบัติการ
วิ ท ยาศาสตร์ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ส นั บ สนุ น วิ ช าการ คื อ ห้ อ งพยาบาล สวนเกษตรทฤษฎี ใ หม่ แ ละ
สวนหย่อม และสนามกีฬาและนันทนาการ 3) การติดตามผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการนิเทศภายใน โดยเน้นครูจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น ครู
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ วิชาการจัดตารางการ
เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ในเวลาเรียนให้จัดเจนและบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อครูจะได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงไม่กระจุกตัวที่ห้องใดห้องหนึ่ง ผลการพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการและด้านสนับสนุนวิชาการ ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในวงรอบที่ 1 พบว่า
หลังการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนามากที่สุด ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก เรียงลาดับที่ 1
- 3 คื อ สนามกี ฬ าและนั น ทนาการ ห้ อ งสมุ ด และห้ อ งเรี ย น ส่ ว นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล และสวนหย่อมและแปลงสาธิตการเกษตร ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยร่ว มกันประชุมมีมติให้ ดาเนิน การพัฒนาใหม่ในวงรอบที่ 2 โดยใช้แนวทางการพัฒนา คือ การ
ประชุมเชิงปฏิบั ติการ และทาการพัฒ นาโดยให้นักเรียนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาทุกขั้นตอน
ควบคู่กับ การนิ เทศภายใน หลั งการพัฒ นาในวงรอบที่ 2 พบว่าแหล่ งเรียนรู้ทุกแหล่ งเรียนรู้มีการ
พัฒ นาขึ้ น ซึ่งได้ เปรี ย บเทีย บความพึงพอใจของกลุ่ มผู้ ใ ห้ ข้อมูล ประเมินระดั บความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว ระหว่างวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ในภาพรวม มีการพัฒนาคิดเป็น
ร้อยละ 22.80
คาสาคัญ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Learning Resources Development to Support Learning Management in the 21st Century of
the Nawaminthrachinuthit Satriwithaya 2 School
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Abstract
The learning resources developed to support learning management in the 21st
Century of the Nawaminthrachinuthit Satriwithaya 2 School is a mixed methods research
focusing the research and development (R&D) through participation in learning resource
development. The sample used in this study includes administrators, teachers, students, and
parents. The results showed as follows:
1. Conditions and problems on school learning resources both academic and
academic support, including; classrooms, libraries, computer labs, science labs, nursing
rooms, sports stadium and recreation, new theory agricultural gardens, and small parks
were found that learning resources contributed, but ineffective and neglected to learn
management, insufficient materials and equipment, a few numbers of users, disordered
classroom and learning resources, insufficient light, defective classroom materials and
equipment, obsolete supervisory labels in science labs and computer labs while learning
sources in academic support, including; nursing rooms, new theory agricultural gardens,
and small parks, sports stadium and recreation were found that they were neglected by
teachers, for example, nursing rooms, some drugs, and medical supplies expired, new theory
demonstration park were defective. Problems identified were
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deficient management in both personnel and budget and educational resources funding,
lacked the participation of the community and all sectors, teachers had inadequate time to
take responsibility for resources, deficient public relation activities to encourage students
to use continuous learning resources, teachers adhere to traditional learning management,
conventional teaching in the classroom and rote learning.
2. Guidelines for the development of learning resources to support learning
management in the 21st century for the Nawaminthrachinuthit Satriwithaya 2 School. The
meeting of the research participants had the resolution for development as follows: 1) human
resource development through a study visit to a protocol school in the learning resources
development, 2) workshop - the development of learning resources to support learning
management in the 21st century shall be executed in both aspects, namely; academic
learning sources include classrooms, libraries, computer labs and science labs, and
learning resources in academic support include nursing rooms, agricultural gardens, new
theory and gardens, sports stadium and recreation, 3) monitoring the development of
learning resources to support learning management in the 21st century through internal
supervision where learning outside of the classroom and student-centered approach are
more emphasized, teaching the students to think and analyze critically, more definite
scheduling for access to the learning resources during the study time and integrate all
subject areas so that teachers may use the learning resources in teaching and learning
thoroughly, and not being concentrated in a particular room. On the development outcomes
both academic and academic support, the user’s satisfaction in the first cycle was found that
at post-development, the most developed learning source and the high level of user
satisfaction proceeded from 1 to 3, including sports stadium and recreation, library, and
classroom. However, computer labs, science labs, nursing rooms, and gardens and
agricultural demonstration plot were put into the repeated development in the second cycle
by the researcher and co-researcher’s resolution at the meeting, through the development
approaches such as workshop and the development through student participation in all
development stages, along with internal supervision. At post-development in the second

cycle, it was found that all learning resources have been improved. The comparison in the
user’s satisfaction between cycle 1 and cycle 2 was improved by 22.80%.
Keywords:
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บทนา
การทาให้บุคคลสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จาเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ที่บุคคลสร้างขึ้น เนื่องจากสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ก็มี
ความสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับ ผู้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมาใช้ในการ
จัดกิจ กรรมการเรี ย นการสอนให้ มีประสิ ทธิภ าพ (กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552 : 25-27) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนให้มีขีดความสามารถและศักยภาพใน
การแข่งขันบนเวทีโลก การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาว่าการเรียนไม่ใช่
เพื่อการสอบแต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559,
หน้า 68) และสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนับเป็นตัวบ่งชี้ ีที่
สาคัญประการหนึ่ ง สาหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ของแต่ละประเทศ แรงผลักดัน
สาคัญที่ทาให้หลายประเทศในสังคมโลกต้องปฏิรูปการศึกษาก็คือ เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge
Based Economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาก SWOT สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนขาดทักษะ ความรู้
คว ามสามารถด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ การใช้ เ หตุ ผ ลและ การเรี ย นรู้ ใ นศตว รรษที่ 2 1
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 83) และสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการปรับปรุงเนื้ อหาวิชาเรียนให้
เหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกเน้นให้ผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่ออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 86) ซึ่งสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ยุคใหม่ยุคศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนฐานคิ ดที่เชื่อ ว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ซึ่ ง เน้ น ย้ าแต่ ก ารเรี ย นและท่ อ งจ าเนื้ อ หาในสาระวิ ช าหลั ก อาทิ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ในการดารงชีวิตและการทางานในโลก
ศตวรรษใหม่ ภ ายใต้ ค วามท้ า ทายใหม่ ส าหรั บ แนวคิ ด ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 นั้ น ตั้ ง ต้ น จาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างนักเรียนที่มี “คุณลักษณะ” อันพึง
ปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ นั่นคือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง

จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัวและ สื่อสารพร้อมทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทีดีอาร์ไอ, 2557, ออนไลน์)
แหล่งเรียนรู้ คือ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางต่อเนื่องและสิ่ง
ต่า งๆ ที่ อยู่ ใ นโรงเรี ย นและในชุม ชนที มีคุ ณค่ าและประโยชน์ ต่ อการจัด การศึก ษา เช่ น ห้ อ งสมุ ด
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา สวนเกษตรสวนหย่อม สวนสมุนไพร สภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล องค์กร องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี อาชีพ
วิถีชีวิตที่สามารถนามาใช้จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจใคร่รู้ และ
เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีหลักการดาเนินงานเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและแนวคิดที่มุ่งเน้น
การเรียนรู้ของผู้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาที่หลากหลายในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล สาหรับผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้วิทยาการต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนจึงเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ขาดไม่ได้ต้องส่งเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในทุกมิติเพื่อสอดรับกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่ จาเป็นอย่างยิ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริมให้เอื้ อต่อการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตครบตามวัตถุประสงค์และตัว ชี้วัดของหลักหลักสูตรแกนกลาง
พ.ศ. 2551 และหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา สื บ เนื่ อ งจากสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ
สถานศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2550 มาตรฐานที่ 6
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ใน
ระดับ 3.04 ซึ่งสอดคล้ องกับ ทิศทางการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึกษาควรน าแหล่ง เรี ย นรู้ ที่ส าคัญ ใกล้ สถานศึกษามาจัด ทาเป็น หลักสูตรท้องถิ่น (สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550, หน้า 3)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2535 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทาการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้โดยเป็นการนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนมาปรับใช้กับการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากสภาพจริงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล
เช่น ครู เพื่อนในห้องเรียน เพื่อนต่างห้องเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น แหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ศูนย์อาหารนวมินทราชินูทิศ ห้องน้าห้องเรียน เป็น
ต้น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาการ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ
ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม้ ใบไม้ ก้อน

หิน ดิน เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สวนเกษตร สวนสมุนไพร สนาม สวนดอกไม้
สวนหย่ อ ม สวนผั กแนวตั้ง เป็ น ต้น จากการประเมิน สถานศึก ษาพอเพี ยงของคณะกรรมการจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ พบว่า ใน
ด้านของผลการประเมินทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการจั ดการเรียนการสอน ด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับ ดีมาก และนอกจากนี้
คณะกรรมการจากสานักงานเขตพื้นที่ ยังได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับในการประเมินรอบต่อไป คือมีด้าน
ใดบ้างที่การพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมมีคุณภาพมากขึ้น และจะมีการวางแผนการดาเนินงานเพื่อนาไป
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงใน
ครั้งต่อไปอย่างไรโรงเรียนจึงได้กาหนดแผนปฏิบัติการประจาปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านวิชาการได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญควบคู่กับการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ด้านส่งเสริมวิชาการ ได้แก่ ห้องพยาบาล
สวนสมุนไพร แปลงสาธิตการเกษตร ซึ่งแต่ละวิ ชาจะมีครูผู้รับผิดชอบแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมีสภาพเสื่อมโทรม ขาดงบประมาณ และจากการประชุมครูเรื่องแผน
ด้านงบประมาณคณะครูได้เห็นร่วมกันจัดสรรงบประมาณการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่
เพิ่มขึ้น (จิตติพงษ์ ศรแผลง, 2562, หน้า 15)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนผู้เรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ความสนใจและความถนัดของตนเอง ก่อให้เ กิด
สังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
3. เพื่อติดตามผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
วิธีการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ แบ่งได้ ดังนี้
1.1 กลุ่ ม ผู้ ร่ ว มวิ จั ย ประกอบด้ ว ย ผู้ วิ จั ย ผู้ ร่ ว มวิ จั ย ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
นักเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน สภานักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนศิษย์เก่ า ตัวแทนผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา
และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
การวิจัยได้จาแนกการใช้เครื่องมือตามลักษณะของกาดาเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภทของเครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมครู แบบสัมภาษณ์สภาพ
และปัญหาการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แบบสอบถามการศึกษาดูงาน แบบสอบถามการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนา แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของงนักเรียนใน
การพัฒนา แบบบันทึกการนิเทศภายใน
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมและใช้ในการสะท้อนผล ได้แก่ แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
2. ลักษณะของเครื่องมือ
2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพ และปัญหาการ
จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2.2 แบบบันทึกการประชุมครู เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพและปัญหาความจาเป็น
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.3 แบบสอบถามการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะแบบปลายปิด
2.4 แบบประเมิน การศึกษาดูงาน มีลักษณะแบบปลายปิด
2.5 แบบสังเกต พฤติกรรมการพัฒนา มีลักษณะแบบปลายปิด
2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีลักษณะแบบปลายปิด
2.7 แบบบันทึกการนิเทศภายใน มีลักษณะแบบปลายเปิด
2.8 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของงนักเรียนในการพัฒนามีลักษณะแบบปลายปิด

3. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือ เรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความเที่ยง
(Reliability Coefficient)
3.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีค่าอานาจจาแนกจากผู้เชี่ยวชาญ วัดได้ที่ 4.80
3.2 แบบบันทึกการประชุมครู มีค่า อานาจจาแนกจากผู้เชี่ยวชาญวัดได้ที่ 5.00
3.3 แบบสอบถามการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีค่าอานาจจาแนกจากผู้เชี่ยวชาญวัดได้ที่ 14.00
3.4 แบบประเมิน การศึกษาดูงาน มีค่าอานาจจาแนกจากผู้เชี่ยวชาญ วัดได้ที่ 10.00
3.5 แบบสังเกต พฤติกรรมการพัฒนา มีค่าอานาจจาแนกจากผู้เชี่ยวชาญ วัดได้ที่ 9.00
3.6 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าอานาจจาแนกจากผู้เชี่ยวชาญ วัดได้ที่ 35.00
3.7 แบบบันทึกการนิเทศภายใน มีค่าอานาจจาแนกจากผู้เชี่ยวชาญ วัดได้ที่ 2.00
3.8 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของงนักเรียนในการพัฒนามีค่าอานาจจาแนกจากผู้เชี่ยวชาญ
วัดได้ที่ 28.00
นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขให้
สมบู ร ณ์ แ ละหาค่ า ความเที่ ย งตรง (Validity) โดยการหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of
Consistecy : IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทาการสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรี
วิทยา ๒
1.1 พบว่าสภาพและปัญหาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านส่งเสริม
วิช าการ ได้แก่ ห้องเรี ย น ห้ องสมุด ห้ องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ ห้ องปฏิบัติการวิ ทยาศาสตร์ ห้ อง
พยาบาล สนามกีฬาและนัน ทนาการ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม พบว่า มีการจัดแหล่ ง
เรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ แต่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ ขาดการดูแลเอาใจใส่ขาดสื่ออุปกรณ์ สถิติผู้
เข้าใช้บริการน้อย สภาพห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ไม่สะอาด แสงไม่พอวัสดุครุภัณฑ์ในห้องชารุด ป้าย
นิเทศไม่เป็นปัจจุ บัน เช่น ห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ ส่ วนแหล่ ง
เรียนรู้สนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ ห้องพยาบาล สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม และสนามกีฬา
และนันทนาการ ครูที่รับผิดชอบไม่ใส่ใจ เช่น ห้องพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์บางอย่างหมดอายุ สวน
สาธิ ตทฤษฎีใ หม่ บางอย่ า งช ารุ ด ปัญหาคื อ ขาดการบริ ห ารจัด การที่ดี ทั้งด้ านบุ คลากรและด้า น
งบประมาณ รวมถึงการระดมทุนทรัพยากรทางการศึกษาขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน
ครูไม่มีเวลาดูแลรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มที่ ขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อ

กระตุ้นนักเรียนเข้าไปใช้แหล่งเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องครูยึดติดกับการจัดการเรียนรู้แบบเดิม คือ เน้นสอนแต่
ในห้องเรียน เน้นการเรียนแบบท่องจา
2. แนวทางการพั ฒ นาแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่ อสนั บสนุ นการจั ดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โรง
เรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา ๒ จากการร่วมประชุมของผู้ร่วมวิจัยมีมติให้พัฒนา ดังนี้
2.1 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้แนวทางดังนี้ 1) การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบด้าน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่าโรงเรียนต้นแบบมีบริการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ดีและเป็นระบบ นักเรียน
มีระเบียบวินัย เด็กมีคุณภาพจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี และมีผลงานทางวิชาการมากมาย ส่งผลให้
ครูที่ร่วมศึกษาดูงานเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนางาน 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งวิทยากร
ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความชานาญ ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ได้บรรยาย
ทาให้ผู้เข้ารับการประชุมได้รับเทคนิควิ ธีการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนมากกว่าการสอนในห้องเรียนอย่างเดียว
2.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 2
ด้ า น คื อ 1) แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นวิ ช าการ คื อ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2) แหล่งเรียนรู้สนับสนุนวิชาการ คือ ห้องพยาบาล สวนเกษตรทฤษฎีใหม่
และสวนหย่อม และสนามกีฬาและนันทนาการ
3. การติดตามผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.1 การนิเทศภายใน เป็นกระบวนการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ดังนั้น ทุกคนมีส่วนสาคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งการนิเทศเน้น
การชี้แนะเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันมิใช่การจับผิดหลังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า ผู้ร่วมวิจัยมี
ความรู้และทักษะด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น ให้ความร่วมมือในการพัฒนา มุ่งมั่นในการทางาน
มีความกระตือรือร้น โดยภาพรวมหลังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผู้ร่วมวิจัยมีพฤติกรรมการพัฒนาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.87) เปรียบเทียบร้อยละการพัฒนา ระหว่างการพัฒนากับหลังการพัฒนา มี
การพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 23.00 มีการจัดหาโสตทัศนวัสดุ อุปกรณ์เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผลวิจัยด้านที่
ได้รับการพัฒนาสูงสุด คือ การจัดหาโสตทัศนวัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ มีการ
พัฒนาร้อยละ 32.60 นั กเรีย นและครูเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสถิติผู้เข้าใช้
บริการแหล่งเรียนรู้หลังการพัฒนาเมื่อเทียบก่อนการพัฒนาเพิ่มขึ้นถึง 1,841 ครั้ง/ภาคเรียน แหล่ง
เรียนรู้มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดในวงรอบที่ 1 คือ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่มีผู้เข้าใช้บริการน้อยที่สุด คือ
สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม หลังการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.90) เทียบระหว่างวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ใน
ภาพรวม มีการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 22.80 และเมื่อเรียงลาดับผลการพัฒนาจากมากไปหาน้อย พบว่า
ลาดับที่หนึ่ง ได้แก่ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม มีการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 34.40 ลาดับ

สุดท้าย ห้องพยาบาล มีการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 16.40 แสดงว่าหลังการพัฒนาทุกแหล่งเรียนรู้ผู้เข้า
ใช้บริการในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้น ครูจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น ครูจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
และการทางาน และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการจัดการแหล่งเรียนรู้ วิชาการจัด
ตารางการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ในเวลาเรียนให้จัดเจนและบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อครูจะได้
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึงไม่กระจุกตัวที่ห้องใดห้องหนึ่ง ครูผู้รับผิดชอบ
ห้องทาการแต่งตั้งนักเรียนช่วยงาน ในการทาความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องหรือแหล่ง
เรียนรู้นั้น และบันทึกสถิติการเข้าใช้บริการเป็นปัจจุบันพร้อ ม ทาทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ครูแต่ละรายวิชาสามารถนานักเรียนเข้ามาใช้
แหล่งเรียนรู้ได้ทั้งในตารางเรียนและนอกตารางเรียนพร้อมทั้งสามารถยืมสื่อการเรียนการสอนได้ โดย
ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ ทาทะเบียนยืมสื่อเพื่อสามารถนากลับไปสอนในห้องเรียน หรือครู นักเรียน
สามารถน ากลั บ บ้ า นได้ นอกจากนี้ ค รู ที่ จั ด การเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ควรจั ด หาสื่ อ หรื อ ใช้ สื่ อ
ประกอบการเรี ยนที่ห ลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจเด็กในการอยากรู้ อยากเรียนมากขึ้น ต้อง
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ควรมุ่นเน้นการคิดวิเคราะห์และเน้นทักษะชีวิตและอาชีพ
ควบคู่กับการสอนวิชาการมีการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์กับชุมชนด้าน
การดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้ดาเนินการแล้วให้แก่ชุมชน หรือ หมู่บ้านทราบ เช่น การ
ประชาสมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน การทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบเวลาประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
ซึ่งจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านวิช าการและด้านสนับสนุนวิชาการ ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
บริการแหล่งเรียนรู้ในวงรอบที่ 1 พบว่า หลังการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนามากที่สุด ระดับ
ความพึ ง พอใจอยู่ ที่ ร ะดั บ มาก เรี ย งล าดั บ ที่ 1 - 3 คื อ สนามกี ฬ าและนั น ทนาการ ห้ อ งสมุ ด และ
ห้องเรียน ส่วนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล และสวนหย่อม
และแปลงสาธิตการเกษตรผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันประชุมมีมติให้ดาเนินการพัฒนาใหม่ในวงรอบที่
2 โดยใช้แนวทางการพัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และทาการพัฒนาโดยให้นักเรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน ควบคู่กับการนิเทศภายใน หลังการพัฒนาในวงรอบที่ 2 พบว่าแหล่ง
เรียนรู้ทุกแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาขึ้น ซึ่งได้เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประเมิน
ระดับ ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บ ริ การแหล่ งเรียนรู้ดังกล่ าว ระหว่ างวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ใน
ภาพรวม มีการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 22.80

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา ๒ พบว่า

1.1 สภาพและปั ญ หาการจั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นวิ ช าการและด้ า นส่ ง เสริ ม วิ ช าการ ได้ แ ก่
ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล สนามกีฬา
และนันทนาการ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม มีสภาพการจัดแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ แต่ยังไม่มีคุณภาพขาดการดูแลเอาใจใส่ สถิติผู้ใช้บริการน้อยทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาด
การประชาสั มพันธ์แหล่ งเรี ย นรู้ ต้องสอดคล้ องกับงานวิจัย เจนจิรา อุปัญญ์ (2558, บทคัดย่อ ) ได้
ทาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแก้งโนนคาประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพราะมีศูนย์การเรียนรู้ที่ครบ
ทุกกลุ่มสาระและยังมีห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องดนตรี เป็นต้น โรงเรียนมีนโยบายแผนการดาเนินงานและโครงการในการจัดแหล่งเรียนรู้ แต่แหล่ง
เรียนรู้ยังไม่มีคุณภาพ และยังไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
ผู้เรียนไม่มีโอกาสใช้อย่างทั่วถึง ขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์ อีกทั้งครูที่รับผิดชอบไม่มี
เวลา ขาดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ธินา (2558, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 พบว่า สภาพการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนบ้านสันต้นหม้อ มีคุณภาพอยู่
ในระดับปานกลางเหตุและปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรียน ได้แก่ การไม่
มีบุ คลากรที่มีความช านาญในการจัดการด้านสารสนเทศ และด้านแหล่ งเรียนรู้ในโรงเรียนจัดหา
งบประมาณให้เพียงพอ การตรวจสอบการใช้แหล่งเรียนรู้ การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพห้องไม่
สะอาด แสงไม่พอ วัสดุครุภัณฑ์ในห้องชารุด ป้ายนิเทศไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้สนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ ห้องพยาบาล
สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม และสนามกีฬาและนันทนาการ ครูที่รับผิดชอบไม่ใส่ใจ เช่น ห้อง
พยาบาล ยาและเวชภัณฑ์บางอย่างชารุดหรือหมดอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
(2550, หน้า 134 - 135) จะทาให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ เ รี ย นทุ ก รู ป แบบ เช่ น ห้ อ งสมุ ด และการจั ด บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และใช้แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้คุ้มค่า เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ศูนย์กีฬาและวัด เป็นต้น
ปั ญหาการจั ดแหล่ งเรี ย นรู้ ทั้งแหล่ งเรียนรู้ด้ านวิช าการและแหล่ ง เรียนรู้ที่ส นับสนุนด้า น
วิชาการ คือ ขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดงบประมาณ สภาพแหล่งเรียนรู้โดยรวมทรุดโทรม วัสดุ
ครุภัณฑ์ชารุด ขาดการดูแล ขาดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมสันต์ ศรีคาแซง
(2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของโรงเรียน

บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คือ มีแผนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนแต่ไม่ครอบคลุมทั้งระบบ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ขาดการนิเทศติดตามผล
อย่างจิงจัง การบริหารและการจัดการใช้แหล่ งเรียนรู้ขาดประสิทธิภ าพ การใช้แหล่ งเรียนรู้ ไม่เต็ม
ศักยภาพใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามความต้องการ การให้บริการสาหรับครูและนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีน้อย
ขาดความต่อเนื่องสม่าเสมอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
น้อย เนื่องจากครูยังยึดติดกับการสอนแบบท่องจาจากในบทเรียนไม่เน้นการสอนแบบให้เด็กลงมือทา
เองและศึกษาต้นคว้าด้วยตนเองนักเรียนเองยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยร่วมประชุมปรึกษามีมติให้พัฒนาบุคลากร ดังนี้
1.2.1 ศึกษาดูงาน ทาให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดแรงบันดาลใจ มีความกระตือรือร้น แล้วนาสิ่งที่พบเห็น
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงมาประยุกต์ในการพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนางานด้านแหล่ง
เรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมายกิจกรรมในวงรอบที่หนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงค์ศรี ราชมณี
(2553, หน้ า 114 - 118) ศึกษาวิจั ย เรื่อง การพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านจานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า วิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้กลยุทธ์การพัฒนา คือ การศึกษาดูงาน การแสวงหาความร่วมมือ
จากแหล่งเงินทุนภายนอก การสร้างทีมงานโดยให้มีกิจกรรมย่อย คือ การให้ความรู้แล้วมอบหมายงาน
การนิเทศติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนา ผลการพัฒนาทั้งสองวงรอบพบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความ
เข้าใจและเกิดทักษะการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับผิดชอบได้ เช่น การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ แหล่งเรียนรู้ให้น่าอยู่ปรับปรุงดูแลห้องเรียนและรักษาความสะอาด พร้อม
ตกแต่งบอร์ดความรู้ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาในการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมวิจัย
ดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และด้านดาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่ง
วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความชานาญโดยเฉพาะ นอกจากจะได้ความรู้ด้าน
ทฤษฎี แ ล้ ว ยั ง ให้ ล งมื อ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ประภาพร มี พ รหม (2559,
บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า สภาพแหล่งเรียนรู้มีสภาพไม่เหมาะสม ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพจึงใช้แนวทางการพัฒนาดังนี้ คือ
การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2. การพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ใ นโรงเรี ย นทั้ ง ด้า นวิช าการและด้า นสนั บ สนุ น วิช าการผลการ
ดาเนินการพัฒนาพบว่า การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมแต่ละแหล่งเรียนรู้ดีขึ้น
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ ศรีสร้อย (2555, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านคาแหว ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ร่วมวิจัยให้ความร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงความสาคัญใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการพัฒนาและสามารถพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่รับผิดชอบให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยทาการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้น่าดู น่า
อยู่ สะอาด เพื่อดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนโดยใช้
หลั ก การวิ จั ย ตามแนวคิ ด Kemmis and McTaggart ด าเนิ น การสองวงรอบ ประกอบด้ ว ย การ
วางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ การสะท้อนผลโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา คือ การศึกษาดูงาน
การแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก การสร้างทีมงาน การนิเทศติตามเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ซึ่งสอดคล้องกับ บุษบา ช่วยแสง (2553, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการวิจัยแบ่งออกเป็น 2
ระยะ คือ ระยะเตรียมการและระยะพัฒนาผลการวิจัยพบว่า ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ โดยใช้เทคนิค
การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ พบว่า ผู้ร่วมวิจัยไม่เข้าใจกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ขาดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ครูมุ่งสอน
เฉพาะในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ ขาดการเชื่องโยงกับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรี ยน การดาเนินการรักษา
และซ่ อ มแซมอาคารเรี ย นน้ อ ย ห้ อ งสมุ ด ไม่ เ ป็ น เอกเทศ คอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ นั ก เรี ย น
สภาพแวดล้ อมสวนเกษตรหรื อสวนหย่อมไม่ได้รับการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง โดยมีส าเหตุจากไม่ มี
งบประมาณผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะยากจนบุคลากรไม่พอ ห้องเรียนไม่เพียงพอ ระยะที่ 2 ขั้นการ
พัฒนา ประกอบด้วย การวางแผนร่วมกันปฏิบัติการ ร่วมกันสังเกตการณ์ และร่วมกันสะท้อนผลการ
พัฒนา ซึ่งจากการพัฒนาพบว่าระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา ๒ โดยใช้แนวทางดังนี้ 1) การพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดู
งานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า หลังการศึกษาดูงานผู้ร่วมวิจัย เกิดแรงบันดาลใจกระตือรือร้น
ในการทางาน นาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาได้มีระดับความพึงพอใจใน
การศึกษาดูงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ 2) หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการพบว่า ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย มีทักษะการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ได้ รวมถึงเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแบบประเมินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการร่วมประชุม
ครูและผู้เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน วางแผนการทางานและกิจกรรมการดาเนินงานโดยมี
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน พร้อมจัดสรรงบประมาณ ทาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านวิชาการและด้านสนับสนุนวิชาการ คือ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม และสนามกีฬาและนันทนาการ
พฤติกรรมการพัฒนา ระหว่างการพัฒนาพบว่า โดยรวมการพัฒนาอยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนา
พบว่า โดยรวมการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด และเปรียบเทียบพฤติกรรมการพัฒนาของผู้ร่วมวิจัย
ระหว่างการพัฒนากับหลังการพัฒนา ในภาพรรวม มีร้อยละการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 20.60 แล้ ว
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้ง 7 แหล่งเรียนรู้ ในวงรอบที่ 1 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.00) เมื่อพิจารณาแหล่งเรียนรู้เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ห้องสมุด ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก สนามกีฬาและนันทนาการระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ห้องเรียน
มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ห้องพยาบาล ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ที่ระดับมากและแปลงสาธิตการเกษตรและสวนหย่อมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับปานกลาง ผู้
ร่วมวิจัยร่วมประชุมมีมติให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในวงรอบที่ 2 จานวน 4 แหล่งเรียนรู้ คือ ห้องพยาบาล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม โดย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดาเนินการพัฒนา และนิเทศภายใน ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 พบว่าระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แหล่งเรียนรู้ที่มีการ
พัฒนามากที่สุด คือ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่และสวนหย่อม แหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด คือ
ห้องพยาบาลเปรียบเทียบระหว่าง วงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
วงรอบที่ 1 โดยรวมอยู่ที่ระดับมาก วงรอบที่ 2 ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (x̅ =
4.90) มีการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 28.00 3) การนิเทศภายใน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่าย
ทาการนิเทศภายในโดยใช้การนิเทศแบบให้คาชี้แนะทั้งระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนาแหล่ง
เรีย นรู้ พบว่า ผู้ ร่วมวิจั ยและนั กเรี ยนมีการพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดย
สังเกตจากพฤติกรรมการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การนิเทศภายในจึงถือเป็นกระบวนการ
ทางานร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ขั้นการนิเทศแบบนี้แนะเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง โดยใช้กระบวนการชี้แนะที่หลากหลายเนื่องจากการชี้แนะ
มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่การชี้แนะทางปัญญา การชี้แนะการสอน อย่างไรก็ตามกระบวนการชี้แนะ
โดยทั่ ว ไปมี ขั้น ตอนตั้งแต่ ก่อนดาเนินการชี้แ นะมีการตกลงร่ว มกันเกี่ยวกั บประเด็นหรือจุด เน้น ที่
ต้องการให้คาชี้แนะร่วมกันเนื่องจากการดาเนินการชี้แนะเน้นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
จริงเป็นการทางานเชิงลึก ซึ่งการนิเทศเป็นประจาจะช่วยให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดีโดยเฉพาะการ
นิเทศภายในวงรอบที่ 2
จากผลการวิจัยตามกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมพบว่าผู้ร่วมวิจัยสามารถพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านสนับสนุนวิชาการได้อย่างมีคุณภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็น
ระบบ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น การนิเทศภายในสม่าเสมอ

และเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ้น ก่อให้เกิดคุณลักษณะการเป็นบุคคลแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะชีวิตและอาชีพหรือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
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