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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการพัฒนาและส่ งเสริมงานวิชาการของผู้บริหารกับการ
บริหารแหล่ งเรียนรู้ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒ
ั น์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล
The Relationship between the Development and Promotion of Academic
Management and Administrative Resources Patongprathankiriwat School,
The Secondary Educational Service Area Office 16
ภักดี กั๋งเซ่ ง1 วิชัย รั ตนากีรณวร2 และนงนภัสส์ มากชูชิต3
Abstract
This research was intended to study the relationship between the
development and Promotion of academic management and administrative
resources. The population used in the study were teacher Patongprathankiriwat
School, The Secondary Educational Service Area Office 16, academic year
2014, 83 people. The instrument used for data collection was a questionnaire.
Statistics used for data analysis included percentages, means (), and standard
deviations (), and a Pearson correlation coefficient.
The study revealed the following:
1 นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลัก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2 ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ป ระจาคณะศิ ล ปศาสตรและศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 ดร., อาจารย์ประจาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
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1. The level of development and Promotion of Academic
Management and Administrative Resources Patongprathankiriwat School, The
Secondary Educational Service Area Office 16 overall, at a high level.
Considering each side at a high level in every aspect. In descending order were:
teaching and learning management, development of the learning process, the
development and promotion of sources.
2. The management resources of the school Patongprathankiriwat
School, The Secondary Educational Service Area Office 16 overall in the
medium. Considering on each side in the medium level on every side, in
descending order were: the guidelines for the operation, the presentation,
understanding and cooperation with all parties, and survey and community
learning resources, respectively.
3. The Relationship between the Development and Promotion of
Academic Management and Administrative Resources, there is a positive
relationship with the management of resources, there is relationship in high
level, level of statistical significance 001.
Keyword: relationship, development, promotion of academic management,
administrative resources
บทคัดย่ อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างการพัฒ นาและ
ส่ งเสริ มงานวิชาการ ของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ประชากรที่ ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ ครู ผูส้ อนของโรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ สานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สงขลา-สตูล ปี การศึกษา 2557 จานวน 83 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการ
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย () ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน () และการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ระดับการพัฒนาและส่งเสริ มงานวิชาการ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพะ
ตงประธานคีรีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 16 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
โดยเรี ยงล าดับ จากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ และด้านการพัฒนาและส่งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ ตามลาดับ
2. ระดับ การบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษา โรงเรี ยนพะตง
ประธานคี รีวฒั น์ สังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธยมศึ ก ษา เขต 16 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับปาน
กลางทุ ก ด้าน โดยเรี ยงล าดับ จากมากไปหาน้อ ย คื อ การก าหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน การนาเสนอผลงาน สร้างความเข้าใจและความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย และ
การสารวจแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ตามลาดับ
3. ความสัม พัน ธ์ ระหว่างการพัฒ นาและส่ งเสริ ม งานวิช าการของ
ผูบ้ ริ ห ารกับ การบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู ้ การพัฒ นาและส่ งเสริ ม งานวิช าการของ
ผูบ้ ริ หาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ และมีความสัมพันธ์
อยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คาสาคัญ : ความสัมพันธ์, พัฒนา, ส่ งเสริ มงานวิชาการ, การบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
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บทนา
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว เนื่องจาก มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวติ ส่งผลให้
เกิดการแข่งขันกัน เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน การศึกษาจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วย
พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความคิดและทักษะชี วิต สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพ
ชี วิต ให้ ดี ข้ ึ น ได้ ซึ่ งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 ได้
บัญ ญัติ ไ ว้ถึ ง การก าหนดแนวทางการจัด การศึ ก ษา ในมาตรา 49 ว่า รั ฐ ต้อ ง
ดาเนิ นการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี อย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพและไม่
เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยและมาตรา 80 บั ญ ญั ติ ไ ว้ว่า รั ฐ ต้อ งจัด การศึ ก ษาอบรม และ
สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู ้คู่คุณธรรม ปรับปรุ งการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม สร้างเสริ มความรู ้
และปลูกจิตสานึกที่ถูกต้อง ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ชาติ (มานิตย์ จุมปา, 2550, น. 148, 175-176)
โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ได้รับนโยบายจากเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 16 สงขลา-สตู ล ในเรื่ อ งการบริ ห ารจัด การแหล่ ง เรี ย นรู ้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา โดยภายในนั้ น ให้ จัด ห้ อ งเรี ยนที่ จัด มุ ม
ประสบการณ์ไว้ครบทุกมุมประสบการณ์ โดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ น ผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
ปฏิ บัติจะทาให้บรรยากาศของห้องเรี ยนมี ชีวิตชี วา ผูเ้ รี ยนจะรั กและเกิ ด ความ
อบอุ่ น เมื่ อ ได้ม าเรี ย น ท าให้ ผู ้เรี ยนเรี ยน รู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ห้ อ งสมุ ด และ
ห้อ งปฏิ บัติ การต่ าง ๆ มี ค วามพร้ อ ม ในการจัด แหล่ ง เรี ยนรู ้ ให้ แ ก่ ผูเ้ รี ยน เพื่ อ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น นอกจากนี้ แหล่งเรี ยนรู ้ นอกสถานศึกษา ทาง
กลุ่ ม สาระต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย นพะตงประธานคี รี ว ฒ
ั น์ ได้จัด ท าโครงการน า
นักเรี ยน ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ภายนอกสถานศึกษาทุกปี การศึกษา และในการเรี ยนรู ้
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จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ นักเรี ยน ได้เรี ยนรู ้จาก ประสบการณ์จริ ง ลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่คงทน (สารสนเทศโรงเรี ยนพะตงประธาน คีรีวฒั น์,
2557)
การบริ หารจัดการในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ของโรงเรี ยนพะ
ตงประธาน คีรีวฒั น์ ในปั จจุบนั ถึงแม้วา่ จะดาเนิ นการจัดกระบวนการเรี ยนการ
สอน โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้มา โดยตลอด แต่กระบวนการที่ ใช้ในการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนที่ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ยงั มี ความบกพร่ อง ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ขาด
การศึ กษาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและจุดที่ ควรพัฒนาบริ บทของโรงเรี ยน และ
ชุมชน ขาดการสารวจสภาพแวดล้อมที่สามารถปรับ และพัฒนาให้เป็ นศูนย์การ
เรี ยน ที่ มีความสอดคล้อง กับการจัดการเรี ยนรู ้ขาดการประชุ มเสวนา เกี่ ยวกับ
ความรู ้ จ ากแหล่ ง เรี ยนรู ้ เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจ ที่ ถู ก ต้อ ง ร่ วมกั น เป็ นต้ น
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาและส่งเสริ มงานวิชาการ ของ
ผูบ้ ริ หารและการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึ กษา โรงเรี ยนพะตงประธาน
คีรีวฒั น์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล เพื่อศึกษา
ว่าการดาเนิ น การเกี่ ยวกับ การพัฒ นาและส่ งเสริ มงานวิชาการ และการบริ หาร
แหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาโรงเรี ยนพะตง
ประธานคีรีวฒั น์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล
เป็ นอย่างไร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและส่ งเสริ มงานวิชาการ
กับ การบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู ้ เพื่ อน าเสนอข้อ มู ล เป็ นแนวทางที่ จะน าไปสู่ ก าร
ดาเนินการจัดหา จัดสร้าง และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่งสามารถนาไป ปรับปรุ งและ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาและส่ งเสริ มงานวิชาการ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา โรงเรี ยน พะตงประธานคีรีวฒั น์
2. เพื่อศึ กษาระดับการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึ กษาโรงเรี ยน
พะตงประธานคีรีวฒั น์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการพัฒ นาและส่ ง เสริ ม งาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา โรงเรี ยนพะตง
ประธานคีรีวฒั น์
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร
ครู ผสู ้ อน ของโรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามัธยมศึ กษา เขต 16 สงขลา-สตู ล ปี การศึ กษา 2557 จ านวน 83 คน
(โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์, 2557, น. 6)
เครื่ องมือในการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สอบถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ มงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนพะตงประธาน
คีรีวฒั น์
ตอนที่ 3 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ ยวกับ
การบริ ห ารแหล่ งเรี ยนรู ้ ข องสถานศึ ก ษา สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พะตงประธานคีรีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจัย น าแบบสอบถาม พร้ อ มหนังสื อ ขอความร่ ว มมื อ มอบให้
ผูบ้ ริ ห ารและบุ คลากรครู โรงเรี ยนพะตงประธานคี รีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล เพื่อขอความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม โดยผู ้วิจัย ส่ ง แบบสอบถามด้ว ยตนเองและก าหนดวัน ขอรั บ
แบบสอบถามคืน
3. ตรวจสอบแบบสอบถาม
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. การวิเคราะห์ ค่ าสหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson Correlation
coefficient)
ผลการวิจยั
1. ระดับการพัฒนาและส่งเสริ มงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
ระดับการพัฒนาและส่ งเสริ มงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพะตง
ประธานคี รีวฒั น์ สังกัดส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธยมศึ ก ษา เขต 16 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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โดยเรี ยงล าดับ จากมากไปหาน้อย คื อ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ และด้านการพัฒนาและส่งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ ตามลาดับ
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อคาถาม
ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ ละข้อคาถามพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่าอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับ
จากมาก
2. การบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
จากการศึ ก ษา พบว่าระดับ การบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษา
โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านการส ารวจแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ ม ชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ด้านสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ด้านการกาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถาม พบว่าอยูใ่ นระดับมาก
ด้านการนาเสนอผลงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละข้อ คาถาม พบว่าอยูใ่ นระดับมาก
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3.ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการพัฒ นาและส่ ง เสริ ม งานวิ ช าการของ
ผูบ้ ริ หารกับการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและส่งเสริ มงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ การพัฒนาและส่ งเสริ มงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้และมีความสัมพันธ์
อยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปราย ดังนี้
1. การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม งานวิช าการของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรี ยนพะตงประธาน คีรีวฒั น์จากการศึกษา พบว่าการพัฒนาและส่ งเสริ มงาน
วิชาการ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพะตงประธาน คีรีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากในทุกด้าน โดยพบว่า
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้
เนื่ องจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ได้มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการเรี ยนรู ้ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยโรงเรี ยนดาเนิ นการให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้
สอดคล้อ งจุ ด มุ่ ง หมายของ พ.ร.บ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 2542 มาตรา 22 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิมลวรรณ เวียงชัย (2546, น. 92-95) ได้ศึกษาสภาพ
การจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ตามแนวปฏิรูปการศึ กษาในโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัด กรุ งเทพมหานคร พบว่าด้านวิธี ก ารจัด การเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ ห ารส่ ว นใหญ่ มี
แนวนโยบายให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
ด้ า น ก า ร
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
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ของชวนชม ไชยวิทย์ (2547, น. 81-83) ได้ศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่ การศึ กษานนทบุรี พบว่าการใช้หลักสู ตรด้านการสร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ โรงเรี ย นมี การจัด อบรม เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ความเข้าใจ ในการ
เตรี ยมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่ องจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน มีการส่ งเสริ มการจัดทารายการแหล่งเรี ยนรู ้
ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของประไพ เกษแก้ว (2548, น. 83-86) ได้ศึกษาการ
บริ ห ารการใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้ เพื่ อ จัด การเรี ย นการสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ ของสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 พบว่าระดับการบริ หารการใช้แหล่งเรี ยนรู ้เพื่อจัดการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการวางแผนปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
2. การบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
จากการศึ กษา พบว่าการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึ กษาโรงเรี ยน
พะตงประธาน คีรีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 16
โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง การกาหนดแนวทางการดาเนิ น งาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจมาจากฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย
รองผู ้อ านวยการ ที่ ก ากับ ดู แ ล หั ว หน้ า งาน หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ และผูท้ ี่ มีส่ วนเกี่ ยวข้อง มี ก ารวางแผนจัด ทาแนวทางในการบริ ห าร
แหล่งเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์สาระการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้อง
กับ แหล่งเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ทุ ก ฝ่ าย สอดคล้องกับ งานวิจัยของกัลยากร น้อยพญา
(2553, น. 78 - 79) ศึกษาเรื่ องการบริ หารการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อสนับสนุนการจัด
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การเรี ยนการสอน ของโรงเรี ยนบ้านทุ่ งพร้าว (แพ็คกี้ ฮิทค็อก) อาเภอแม่สารวย
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 พบว่า 1) การบริ หารการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนบ้านทุ่งพร้าว (แพ็คกี้ฮิ
ทค็อก) อาเภอแม่สารวย สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
การนาเสนอผลงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มให้ครู นาเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการศึกษา
แหล่ งเรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชน โดยโรงเรี ยนมี น โยบายให้ บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
หัวหน้าโครงการการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
สร้างความเข้าใจและความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เนื่ องจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน มีการประสานความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย
ในการรวบรวมข้อ มู ล ซึ่ งบริ บ ทของโรงเรี ย นได้ม อบหมายให้ หั วหน้ าฝ่ าย
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระและตัวบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรงจัดประชุ ม
เสวนาเตรี ยมความพร้อมในการดาเนิ นงาน ทั้งกาลังคน งบประมาณ สถานที่ วิธี
การด าเนิ นการ ซึ่ งในการประชุ ม ทางโรงเรี ยนได้ เชิ ญ ตั ว แทนกรรมการ
สถานศึกษามาร่ วมให้คาปรึ กษาหารื อมีการจัดกิ จกรรมศึ กษาดูงานแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซี ย สิ งคโปร์ เวียดนาม ลาว เป็ น
ต้น ที่ สอดคล้องกับงานและบริ บทของโรงเรี ยน เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ พัฒ นาและบริ หารแหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษา ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกัลยากร น้อยพญา (2553, น. 78-79)
ศึ กษา เรื่ อง การบริ หารการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อสนับสนุ นการจัด การเรี ยนการ
สอน ของโรงเรี ยนบ้านทุ่งพร้าว (แพ็คกี้ฮิทค็อก) อาเภอแม่สารวย สานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเชี ยงราย เขต 2 พบว่า 1) การบริ ห ารการใช้แ หล่ งเรี ย นรู ้ เพื่ อ
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สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนบ้านทุ่ งพร้าว (แพ็คกี้ ฮิทค็อก)
อาเภอแม่สารวย สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 ตามความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
การสารวจแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน มี การจัดทาทะเบี ยนแผนผังแบบบันทึ กข้อมูล
แหล่งเรี ยนรู ้ โดยมอบหมายหัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มสาระเป็ นผูด้ าเนิ นการ โดยมี
ทะเบี ยนแหล่งเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระ ซึ่ งมีท้ งั แหล่งเรี ยนรู ้ภายในและแหล่งเรี ยนรู ้
ภายนอก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกัลยากร น้อยพญา (2553, น. 78 - 79)
ศึ กษา เรื่ อง การบริ หารการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการ
สอน ของโรงเรี ยนบ้านทุ่งพร้าว (แพ็คกี้ฮิทค็อก) อาเภอแม่สารวย สานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว่ า การบริ หารการใช้แ หล่ ง เรี ยนรู ้ เพื่ อ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การพัฒนาและส่ งเสริ มงานวิชาการของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและส่งเสริ มงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ ห ารกับ การบริ ห ารแหล่ งเรี ย นรู ้ พบว่าโดยภาพรวม การพัฒ นาและ
ส่ งเสริ มงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับมาก กับการ
บริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์เชิ งบวก กล่าวคือ การ
พัฒ นาและส่ งเสริ ม งานวิช าการของผูบ้ ริ ห าร อยู่ในระดับ มาก ทั้ง นี้ เนื่ อ งจาก
ผูบ้ ริ หารมีการพัฒนาและส่ งเสริ มงานวิชาการในด้านการจัดการเรี ยนการสอน มี
การพัฒนากระบวน การเรี ยนรู ้ และการพัฒนาส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ควบคู่กบั การ
บริ หารแหล่งเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ หากผูบ้ ริ หารมีความเป็ น
ผูน้ านักบริ หารมืออาชีพทางวิชาการ ซึ่ งให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่ งเสริ ม
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งานวิชาการ ความสาเร็ จในการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน ซึ่ งการพัฒนา
และส่งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ มีความสัมพันธ์เชิงบวก และอยูใ่ นระดับมาก เป็ นอันดับ
ที่ 1 ถึง 4 กับการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน โดยความสัมพันธ์เชิงบวก มาก
ที่สุด คือ คามสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้กบั การกาหนด
แนวทางการดาเนิ นงาน (r = .865) การสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือกับทุก
ฝ่ าย (r = .781) การส ารวจแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชน (r = .757) และการน าเสนอ
ผลงาน (r = .688) ทั้งนี้ น่าจะเนื่ องมาจากการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ 4 ด้าน ดังกล่าว
สอดคล้องกับการบริ หารคุณภาพ ตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ที่สามารถนามาใช้ใน
การบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ ให้การจัดการเรี ยนรู ้มีคุณภาพได้ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้อง
กับวิจยั ของคีใจ (Kijai, 1987, p. 829-A อ้างถึงใน โกศล ศรี ทอง, 2543, น. 91) ได้
ศึ กษาเกี่ ยวกับคุ ณ ลักษณะของโรงเรี ยนที่ ป ระสบความสาเร็ จ ปั จจัย พื้น ฐาน 5
ประการ ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรี ยน ภาพพจน์ของโรงเรี ยน ความเป็ นผูน้ าทาง
วิช าการ ความสามารถในการคิ ด ค านวณและความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างบ้านกับ
โรงเรี ยน ผลการศึ ก ษา พบว่ า ความเป็ นผู ้น าทางวิ ช าการของผู ้บ ริ หารมี
ความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของโรงเรี ยนสูงกว่าปั จจัยด้านอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1.1 จากการศึ กษาระดับ การพัฒ นาได้ส่ งเสริ มงานวิชาการของ
ผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนพะตงประธานคี รี วัฒ น์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา - สตูล พบว่าการจัด การเรี ยนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
อันดับสู งสุ ด รองลงมา คื อ ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา
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ส่งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ ดังนั้น การพัฒนาและส่ งเสริ มงานวิชาการของผูบ้ ริ หารควร
ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น การจัด การเรี ย นการสอนที่ ก ระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นรู ้ จัก ศึ ก ษาหา
ความรู ้ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ และรู ้ จั ก แสวงหาค าตอบจากการปฏิ บั ติ ห รื อ
ประสบการณ์ตรง มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยยึดหลักผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการ
ส่งเสริ มประสานการจัดการเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งในและนอก
โรงเรี ยน ซึ่งทาให้การพัฒนางานวิชาการประสบผลสาเร็ จและมีคุณภาพ
1.2 การกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา
ได้แก่ การนาเสนอผลงาน การสร้างความเข้าใจ ความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย และการ
สารวจแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ดังนั้นการบริ หารงานแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มการวางแผน การดาเนิ นงานบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ร่วมกับทุก
ฝ่ าย มี การนาเสนอผลงานให้องค์กรภายนอกได้รับ รู ้ สร้างความเข้าใจและความ
ร่ วมมื อกับทุ กฝ่ าย และมี การสารวจแหล่งเรี ยนรู ้ มนชุ มชนมี การเผยแพร่ แหล่ง
เรี ยนรู ้ โดยจัดทาเอกสารหรื อใช้ ICT เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่ วมมือใน
ด้านการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ให้เกิดผลสาเร็ จต่อไป
1.3 พบว่ า การพั ฒ นาและส่ งเสริ มงานวิ ช าการ เพื่ อ ให้ ก าร
บริ หารงานแหล่งเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญต่องานด้านวิชาการและควร
ส่งเสริ มการวางแผน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1 ผูว้ ิจัยควรศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อพฤติ ก รรมการบริ ห ารงาน
ของผูบ้ ริ หารและการบริ หารแหล่งเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
2.2 การจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หาร และเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อนาผลไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาให้มีจานวนของปริ มาณที่เพียงพอ

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

75

เหมาะสมกับบริ บทของผูเ้ รี ยน และมีคุณภาพที่ เอื้อต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน
2.3 ควรศึกษาและรวบรวมประเด็นปั ญหา ทั้งในสถานศึกษา และ
นอกสถานศึ กษาในแต่ละระดับชั้นและนาผลมาเปรี ยบเทียบ และนาผลไปใช้ใน
การศึกษาและพัฒนาต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
กัลยากร น้อยพญา. (2553). การบริ ห ารการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ เพื่ อสนั บ สนุ น การ
จั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นบ้ านทุ่ งพร้ าว (เพ็ค กี ้ฮิ ท ค็ อ ก)
อ าเภอแม่ สรวย ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2.
การศึ กษาอิ สระครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, เชียงราย
โกศล ศรี ท อง. (2543). คุ ณ ลัก ษณะของผู้ บ ริ ห ารที่ สั ม พั น ธ์ กับ คุ ณ ภาพการ
บริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สั งกัดกรมสามัญ ศึ กษา
เขตการศึ กษา 5. วิท ยานิ พ นธ์ การศึ กษามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการ
บริ ห ารการศึ กษา มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒประสานมิ ต ร,
กรุ งเทพมหานคร.
ชวนชม ไชยวิทย์. (2547). การใช้ หลักสู ตรสถานศึ กษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ของรั ฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เขตพืน้ ที่
การศึ กษานนทบุรี. วิทยานิ พนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพมหานคร.

76 ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
ประไพ เกษแก้ว. (2548). การบริ หารการใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ เพื่ อจั ด การเรี ยนการ
สอนกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. วิ ท ยานิ พ นธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี.
มานิ ตย์ จุมปา. (2550). ความรู้ เบื อ้ งต้ นเกี่ยวกับรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ.2550). กรุ งเทพมหานคร: ส านั ก พิ ม พ์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์. (2557). สารสนเทศ ปี 2557. สงขลา: โรงเรี ยน
พะตงประธานคีรีวฒั น์.
วิมลวรรณ เวียงชัย. (2546). การศึ กษาสภาพการจั ดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ตาม
แ น ว ป ฏิ รู ป ก าร ศึ ก ษ าใ น โ ร ง เรี ย น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า สั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิ พนธ์ครุ ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.

