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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1 ศึกษาปัญหาแหล่งเรียนรู้ 2 การศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 3 เพื่อศึกษา
ผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  กลุ่มผูร่้วมวจิยัใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 16 คน
ผลการวจิยัพบวา่ 1 แหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง พบวา่ ยงัขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าส่ือและ
การจดัมุมประสบการณ์ 2 แนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง ไดแ้ก่ การระดมทุนโดย
การจดัการทอดผา้ป่า มีโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และมีการประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาอยา่งสม ่าเสมอ 3 
ผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของศูนยไ์ดรั้บการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาใหดี้ข้ึนอนัเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ซ่ึงจากการส ารวจพบวา่ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 
ABSTRACT 

              The purpose of this research were 1 to study the problems of the resources center. 2 to study how to develops 
resource center. 3 to study the results of the development of the resource center. The joint research using a selection of 16 
specific instrument used in the research. The research found that : 1 Learning problems in Swangposrithong temple Child 
Development Center found shortages of materials for the preparation of media and experience the park location is not 
suitable. 2 Development guideline for resources including funding In the event the Offering. A  project to improve leaning 
The involvement of  the community. And always promote of the implementation of the child Development Center. 3 The 
development of the resources been updated to improve for the better. As a result of its involvement in the community. The 
survey found that community participation in development was high level. 
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บทน า 
 กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะการเรียนในหอ้งเรียนและครูเป็นผูถ่้ายทอดความรู้เท่านั้น ยงั
รวมถึงการเรียนรู้จากนอกหอ้งเรียนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคล
สร้างข้ึน              การจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีมีอยูอ่ยา่ง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ ยิง่ในยคุสงัคมไร้พรมแดน ผูเ้รียนตอ้งมีการเรียนรู้
ตลอดเวลาทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพ่ือใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้ม
ต่อผูเ้รียนทุกคน ดงันั้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมี  อยูท่ั้งในโรงเรียน ในทอ้งถ่ินและชุมชน ตลอดจนส่ิงท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงัท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 
2545) มาตรา 4 ไดบ้ญัญติั ความหมายของการศึกษาวา่ “กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ งอกงามของบุคคลและสงัคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การสืบสานทางวฒันธรรม การฝึกการอบรม  การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้าง
องคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ”   
มาตรา 24 (5) ก าหนดใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ไวด้งัน้ี “ส่งเสริม
สนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ”  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2549) ในการ
จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ ตามกระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนท่ีพึงประสงค ์ ตอ้งมีการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ มีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย จาก
ปัญหาจริงประสบการณ์จริงตามธรรมชาติ เช่ือมโยงศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีไดศึ้กษาเล่าเรียนสู่การปฏิบติัจริงในชีวติ (กรมวชิาการ, 
2539) การเรียนรู้ในโลกปัจจุบนันั้น มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้หรือไดรั้บความรู้จากครู
ในหอ้งเรียนเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั ไดแ้ก่ พอ่แม่ ชุมชน เพื่อน สถาบนัทางศาสนา ดู
โทรทศัน์ และทนัสมยัท่ีสุดคือ การใชค้อมพิวเตอร์และเขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงทุกคนจะไดรั้บความรู้ตามท่ีตนเองตอ้งการ 
การเรียนรู้จึงสนุก ไม่เกิดความเครียด  (ชยัพจน์  รักงาม,  2542) 
 จากแนวคิดดงักล่าวเพ่ือใหส้ถานศึกษามีความคล่องตวั และมีความเขม้แขง็ รัฐจึงใหส้ถานศึกษาเป็นนิติบุคคล             
โดยไดบ้ญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 38 ก าหนดใหมี้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย             
ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าสถานศึกษา ผูแ้ทน
พระภิกษุสงฆ ์ หรือ ผูแ้ทนองคก์รศาสนาและผูท้รงคุณวฒิุ ดงันั้นรูปแบบการบริหารโรงเรียนจึงเป็นการบริหารโรงเรียนท่ี
เป็นนิติบุคคล โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Administration) การมีส่วนร่วมของบุคคลในคณะกรรมการ
สถานศึกษา              ขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546) การศึกษาแนวคิดทฤษฏีและ
ผลงานวจิยัเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูมี้ส่วนเก่ียวกบัการจดั
การศึกษา พบวา่ การบริหารแบบ            มีส่วนร่วม มีความส าคญัต่อกระบวนการบริหารในสถานศึกษา  ซ่ึงช่วยใหก้าร
ตดัสินใจทางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ               การติดต่อส่ือสารและความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีมากข้ึน ขจดัความขดัแยง้ ส่งผลใหบุ้คลากรมีก าลงัใจเกิดความพึงพอใจต่อองคก์ร ส่งเสริมความไวว้างใจต่อกนั เป็นการ
สร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  ในระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ก าหนดใหโ้รงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหนา้ท่ี
บริหารวชิาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ภายใตก้ารก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนของ
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลองกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระเบียบวา่ดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติั
หนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546  ซ่ึงมีสาระเก่ียวกบัการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนาดเลก็เปิดสอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา 
มีจ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 27 คนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 คน  มีนโยบายส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั และการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ครอบครัวสถานศึกษาอ่ืน หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืน ท่ีจดั
การศึกษา ในการส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รู นกัเรียน ชุมชน มีการพฒันาและใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง ในการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  จากการศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ ในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
วดัสวา่งโพธ์ิศรีทองใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู พบวา่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
วดัสวา่งโพธ์ิศรีทองขาดการบ ารุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ใหแ้ขง็แรงปลอดภยัและสะอาด เน่ืองจากมี
งบประมาณจ ากดัและมีบุคลากรไม่เพียงพอ หอ้งสมุดของโรงเรียนไม่เหมาะสม มีแสงสวา่งไม่เพียงพอ ประตู หนา้ต่างช ารุด 
ไม่มีชั้นวางหนงัสือ ไม่มีคอมพิวเตอร์  ขาดการดูแลเอาใจใส่ เน่ืองจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณมีจ ากดั 
สภาพแวดลอ้ม บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง ไม่ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลเท่าท่ีควร ท่ีดินบางส่วนวา่งเปล่า 
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์นกัเรียนและครู ไม่มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ และการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ครูยงัมุ่งสอนและใหค้วามรู้กบันกัเรียน ในเฉพาะ
หอ้งเรียนเป็นส่วนใหญ่ ผูป้กครองไม่เขา้ใจกระบวนการจดัการเรียนรู้ ท่ีใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ทั้งในหอ้งเรียนนอกหอ้งเรียน และนอกศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  จากผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา  2555  พบวา่  ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  ขาดการด าเนินการส่งเสริมใหเ้กิดการจดักิจกรรมหรือแผนการด าเนินการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ อยา่งเป็นระบบ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้นอ้ย นกัเรียนมีการศึกษาคน้ควา้ 
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองนอ้ย และแหล่งเรียนรู้  ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ วดัสวา่งโพธ์ิศรีทองไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ในชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพเพียงพอ ท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
ตลอดจนชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูป้กครองและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความเขม้แขง็และมีความพร้อมท่ีจะให้
ความร่วมมือ ในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ดว้ยสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยั ในฐานะครูผูส้อน  จึงสนใจท่ีจะพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
และแหล่งเรียนรู้  ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทองอยา่งเป็นระบบ ใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยน าแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มาใชใ้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และศึกษาวา่
กระบวนการวจิยั เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของ ผูบ้ริหาร  ครู นกัเรียน  กรรมการถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และจะน าไปสู่การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  วดัสวา่งโพธ์ิศรีทองไดอ้ยา่งไรและระดบัใด 
  
วตัถุระสงค์ของการวจิยั 
  
 1.  เพ่ือศึกษาปัญหาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง
คลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง     สงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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 3. เพ่ือศึกษาผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
วธีิด าเนินการวจิยั 
  
 กลุ่มผู้ร่วมวจิยั  ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  รวมทั้งหมด 16  คน  ประกอบดว้ย 
  1.  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง    จ านวน  1  คน 
  2.  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง       จ านวน  2  คน 
  3.  นกัวชิาการ         จ านวน  3  คน 
  4.  กรรมการ         จ านวน  7  คน 
  5.  ปราชญช์าวบา้น        จ านวน  3  คน 
 
        เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
    ระยะท่ี 1  ศึกษาปัญหาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  องคก์ารบริหารส่วนต าบล               
ทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบบนัทึกการศึกษาเอกสาร                
แบบบนัทึกการสงัเกต  แบบสมัภาษณ์ 
  ระยะท่ี  2  ศึกษาแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบบนัทึก                   
การประชุมและแบบสงัเกต    
  ระยะท่ี 3  ศึกษาผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  สงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งคลอง  อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย   แบบสงัเกต  
แบบสอบถาม  
       
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้จิยัและกลุ่มผูร่้วมวจิยั ด าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัน้ี 
   1  ขั้นการเตรียมการ 
    กลุ่มผูร่้วมวจิยัร่วมประชุมปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมและสร้างสรรค ์ (A-I-C)  เพ่ือร่วมกนัศึกษา
สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง ก าหนดกลยทุธ์และ
แนวทางการพฒันาร่วมกนั และเขียนแผนปฏิบติัการร่วมกนั (Action Plan)  ด าเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
     1.1 จากการประชุมร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยักบัผูร่้วมวจิยั ในการพฒันาแหล่งเรียนรู้เปิดโอกาส
ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ 
     1.2 จากแบบสงัเกตการณ์การปฏิบติัตามกิจกรรมของกลุ่มผูร่้วมวจิยั 
     1.3 จากแบบบนัทึกการประชุม และแบบบนัทึกของผูว้จิยั 
   2.  ขั้นการพฒันา  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบขอ้มูล ดงัน้ี 
    2.1  จากแบบสงัเกตการณ์การปฏิบติัตามกิจกรรม ซ่ึงผูร่้วมวจิยัทุกคนบนัทึกผลการสงัเกต 
ภายหลงัการปฏิบติักิจกรรม 
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    2.2 จากการตอบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้และแบบสอบถามวดั 
ความพึงพอใจต่อการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ของกลุ่มผูร่้วม 
 
 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1.  ค่าร้อยละ  (P)  มีสูตรดงัน้ี    

 

P  =   
n
100  f

 

  เม่ือ  p  แทน   ค่าร้อยละ 
    f  แทน   ค่าความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงเป็นร้อยละ 
    n  แทน   จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

 
  2.  คะแนนเฉล่ีย  (Mean : X )  มีสูตรดงัน้ี      
 

X   = 
N
X

   

 
   เม่ือ X   แทน คะแนนเฉล่ีย 
    X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
  3.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.)  มีสูตรดงัน้ี    
   

  S.D.   =    
 

1n
X - X 2




 

 
   เม่ือ X  แทน คะแนนแต่ละตวั 
    X   แทน คะแนนเฉล่ีย 
    n  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
      แทน ผลรวม 
    S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการวจิยั 

 การวจิยัในคร้ังน้ี  สรุปผลได ้ดงัน้ี 
ผลการวจิยัพบวา่  1) ปัญหาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทองสงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง  
อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  พบวา่ การจดัมุมประสบการณ์ยงัไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้  และยงัขาดความร่วมมือในการ
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จดัท าความสวยงาม  มุมต่าง ๆ ยงัขาดประสบการณ์ในการจดัและออกแบบใหมี้ความน่าสนใจ  และดึงดูดใจใหเ้ด็กอยาก
เรียนรู้           ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าส่ือและการจดัมุมประสบการณ์  สวนหยอ่ม สถานท่ีไม่เหมาะสมในการ
เพาะปลูก                ความสวยงาม ยงัขาดความสวยงาม ไม่มีดอกไมท่ี้ผสมผสาน  ป้ายนิเทศต่าง ๆ ยงัไม่ครบถว้นและมี
ปริมาณนอ้ย ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง  2) แนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรี
ทอง สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดแ้ก่  การระดมทุนโดยการจดัท ากิจกรรม
ทอดผา้ป่าการศึกษา  มีโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการประชาสมัพนัธ์การด าเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อยา่งสม ่าเสมอ  3) ผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่มีการระดมทุนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
การจดัท าผา้ป่าพฒันาการศึกษา,สวนสมุนไพร, สวนหยอ่ม, มุมประสบการณ์ และป้ายนิเทศ ของศูนยไ์ดรั้บการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงพฒันาใหดี้ข้ึน อนัเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  ซ่ึงจากการส ารวจ พบวา่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผลการส ารวจการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรี
ทอง  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ของผูร่้วมวจิยั  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (    
= 3.75, S.D. = 0.86)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียสูงสุด เรียงล าดบัจากไปหานอ้ย ไดแ้ก่  ขั้นการร่วม
วางแผน (Planning)       (   = 4.02, S.D. = 0.38)  รองลงมาคือ  ขั้นการร่วมกนัปฏิบติัการ (Action)  (     = 3.94, S.D. = 1.94)  
และขั้นการร่วมกนัสะทอ้นผล  (Reflection)    
(     = 3.87, S.D. = 0.37)  ตามล าดบั  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  ขั้นการร่วมกนัสงัเกตการณ์ (Observation)                       
(     = 3.18, S.D. = 0.75) 
   
อภิปรายผล 
 ในการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง                    
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุผูว้จิยัอภิปรายผลประเด็นท่ีส าคญัตามวตัถปุระสงค ์
ดงัน้ี 
  1.  ปัญหาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง พบวา่ การจดัมุมประสบการณ์ มุมต่างๆ ยงัไม่
เพียงพอต่อการเรียนรู้ ขาดประสบการณ์ในการจดัและออกแบบ ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าส่ือและมุม
ประสบการณ์ สถานท่ีไม่เหมาะสมในการจดัสวนหยอ่ม และขาดความสวยงาม ขาดงบประมาณในการปรับปรุงและเพ่ิมเติม
ในส่วนของป้ายนิเทศ 
  1.1  สภาพปัจจุบนัผูป้กครองไม่เขา้ใจในกระบวนการการจดัการเรียนรู้ ท่ีใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน  นกัเรียนและครู  ขาดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ขณะท่ีครูยงัมุ่งสอนและใหค้วามรู้กบันกัเรียนเฉพาะใน
หอ้งเรียนเป็นส่วนใหญ่  ขาดการเช่ือมโยงกบัแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนการท านุบ ารุงรักษาสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 
พบวา่ การรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียน ใหส้ะอาด แขง็แรง และปลอดภยั  มีการด าเนินการนอ้ย หอ้งสมุดของโรงเรียนไม่
เป็นเอกเทศ  ชั้นวางหนงัสือไม่เพียงพอ  ไม่มีคอมพิวเตอร์  ส าหรับสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  สภาพแวดลอ้มบริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ไม่ไดก้ารเอาใจใส่ดูแลเท่าท่ีควร ท่ีดินบางส่วนถูกปล่อยใหว้า่งเปล่า ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์  ส่วนท่ีเป็นสวน
สมุนไพร และสวนหยอ่มไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   รกร้างไม่ไดรั้บการเอาใจใส่เท่าท่ีควรการจดัสภาพแวดลอ้มใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  พบวา่ มีการด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้นอ้ยสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  1.2  สภาพปัญหาในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง 

X

X
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พบวา่ขาดงบประมาณในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ เน่ืองจากไดรั้บงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเช่นเงินเดือนครู ค่าอาหาร
เสริมนม ค่าอาหารกลางวนั ค่ารายหวัตามจ านวนนกัเรียน  เน่ืองจากเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขนาดเลก็  ชุมชน ผูป้กครอง
ส่วนมาก           มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพท านา และรับจา้ง มีรายไดน้อ้ยมีบุคลากรไม่เพียงพอมีขา้ราชการครูเพียง  2 
คน มีจ านวนนกัเรียนทั้งหมด  27  คนแบ่งเป็น 2 หอ้งเรียน  คือ  อนุบาล 1  จ านวน 14 คน  และอนุบาล 2  จ านวน 13 คน  
แหล่งเรียนรู้            ท่ีตอ้งการพฒันาในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  สร้างร้ัวโรงเรียน  เพื่อจะไดมี้ขอบเขตของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีชดัเจน  ป้องกนัสตัวเ์ล้ียงขนาดใหญ่ เช่น ววั ควาย ท่ีจะเขา้มาท าความเสียหายใหก้บัตน้ไม ้  ความ
เพียงพอของวสัดุอุปกรณ์  เช่น กระดาษ ดินสอ ดินน ้ ามนั สีเทียน สีน ้ า ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ฯ  การ
ใชป้ระโยชน์ในการจดักิจกรรม  เช่น ใชจ้ดัเป็นมุมประสบการณ์เรียนรู้อยา่งคุม้ค่า  ความเพียงพอครบถว้น  การจดัมุม
ประสบการณ์ยงัไม่เพียงพอ           ต่อการเรียนรู้และยงัขาดความร่วมมือในการจดัท า การจดัมุมต่าง ๆ ยงัขาดประสบการณ์
ในการจดัและออกแบบใหมี้              ความน่าสนใจ และดึงดูดใจใหเ้ด็กอยากเรียนรู้ไม่มีวสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าส่ือและ
การจดัมุมประสบการณ์ภายในศูนยฯ์ สวนหยอ่ม  ความเพียงพอครบถว้น  สถานท่ีไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก ยงัขาดความ
สวยงาม ไม่มีดอกไมท่ี้ผสมผสาน  ในช่วงฤดูฝน  จะมีหญา้ข้ึนเยอะ ยากต่อการดูแลควรตดัหญา้และท าความสะอาดอยา่ง
นอ้ยสปัดาห์ละ 1  คร้ัง  ป้ายนิเทศ  ความเพียงพอครบถว้น  ป้ายนิเทศต่าง ๆ ยงัไม่ครบถว้นและมีปริมาณนอ้ย  งบประมาณ
ในการจดัท าป้ายนิเทศยงัไม่เพียงพอ  ควรมีปริมาณป้ายนิเทศเพ่ิมข้ึน มีความหลากหลาย และใหมี้ความเหมาะสมกบัเด็กแต่
ละวยั  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ        ทศพร  (2552)  ท่ีไดศึ้กษาการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  
ผลการวจิยัพบวา่  สภาพปัจจุบนัและปัญหาในการด าเนินการใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอุม้เหมา้ประชาสรรค ์  พบวา่ 
โรงเรียนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าในการจดัแหล่งเรียนรู้ มีนโยบาย แผนการด าเนินงาน และโครงการในการจดัแหล่ง
เรียนรู้ สภาพปัญหาท่ีพบ คือ ขาดการนิเทศและติดตามการจดัแหล่งเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง  งบประมาณท่ี
จดัสรรใหก้บัแหล่งเรียนรู้ยงันอ้ย ไม่เพียงพอต่อ การพฒันาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรท่ีรับผิดชอบมีภาระงานมาก และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของบุษบา  (2553)  ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนบา้นหนองออ้นอ้ย  
อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอุดรธานี  ผลการวจิยัพบวา่สภาพปัจจุบนั ผูร่้วมวจิยัไม่เขา้ใจกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ขาดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ขาดการเช่ือมโยงกบัแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน
การด าเนินการรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียนยงัมีนอ้ย หอ้งสมุดยงัไม่เป็นเอกเทศ ชั้นวางหนงัสือไม่เพียงพอ ไม่มี
คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบคน้อินเทอร์เน็ต สภาพแวดลอ้ม สวนสมุนไพร สวนหยอ่ม และแปลงปลูกผกั ไม่ไดรั้บการดูและและ
ปรับปรุง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากงบประมาณจ ากดั ผูป้กครองมีฐานะยากจน บุคลากรไม่เพียงพอ  
 2.  แนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทองสงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง
คลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุพบวา่  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครองและชุมชนใหค้วามสนใจร่วมมือในการ
แกปั้ญหามีการระดมทุนและช่วยเหลือกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  ดงัน้ี  1)  กิจกรรมทอดผา้ป่าสมทบทุน  เพ่ือระดมทุน
จดัแหล่งเรียนรู้ไดรั้บทุนพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน การรับบริจาคจากผูป้กครอง และผูใ้หก้ารสนบัสนุนอ่ืนไดร้ะดม
ทุนอยา่งต่อเน่ืองท าใหเ้กิดการพฒันาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  2)  กิจกรรมระดมแรงงาน โดยผูป้กครอง
เสียสละแรงงานเพ่ือจดัท าแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน  การจดัสวนหยอ่ม  สนามเด็กเล่น  และการจดัสนาม
กีฬา  และ  3)  การสนบัสนุนดา้นวชิาการ  มีวทิยากรในทอ้งถ่ิน  ผูท้รงคุณวฒิุในทอ้งถ่ินใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม 
การนิเทศแนะน า  การจดัส่ือและเทคโนโลย ี ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการจดักิจกรรมนนัทนาการ  ท าใหเ้กิด               
การมีส่วนร่วมในการพฒันาไปพร้อมกนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อภิชยั  ดาวดึงษ ์  ไดศึ้กษาการวจิยัการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา  โรงเรียนหนองโนวทิยา  อ าเภอหนองกรุงศรี  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  
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เขต  2  พบวา่  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยใชก้ลยทุธ์การพฒันาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยการระดม
ทรัพยากร         จากทุกภาคส่วน  ประกอบดว้ยโรงเรียน  บา้น  วดั  คณะครู  ผูป้กครอง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ชุมชน  ศิษยเ์ก่าและองคก์รอ่ืนๆ  ใหโ้รงเรียนมีสภาพท่ีสวยงามมีแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย     
  3.  ผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัสวา่งโพธ์ิศรีทอง  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่ง
คลอง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่มีการระดมทุนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจดัท าผา้ป่าพฒันาการศึกษา
,สวนสมุนไพร, สวนหยอ่ม, มุมประสบการณ์ และป้ายนิเทศ ของศูนยไ์ดรั้บการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาใหดี้ข้ึน อนัเป็น
ผลมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  ซ่ึงจากการส ารวจ พบวา่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สิทธิณฐั (2548) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มี 3 
ประการ ดงัน้ี 1)  การมีส่วนร่วม (Participation) ของประชาชนเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาและการแสวงหาองคค์วามรู้ทั้ง
การพฒันาและการแสวงหาองคค์วามรู้ 2)  มีการกระท า (Action) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม องคค์วามรู้มีการเช่ือมต่อกบัการปฏิบติัการหรือการไดม้าซ่ึงผลการวจิยัไปสู่การพฒันาแบบวงจร  3)  กระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process)  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของบุษบา  ช่วยแสง  (2553)  ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้ แบบมี
ส่วนร่วมในโรงเรียนบา้นหนองออ้นอ้ย  อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอุดรธานี  ผลการวจิยัพบวา่  การมีส่วนร่วมในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้  ทั้ง  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นการร่วมวางแผน  (Planning)  ขั้นการร่วมกนัปฏิบติัการ  (Action)  ขั้นการร่วมกนั
สงัเกตการณ์  (Observation) และขั้นการร่วมกนัสะทอ้นผล  (Reflection)  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ จะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและตามความสามารถ ความ
ถนดั และความสนใจ และเรียนรู้ดว้ยการฝึกปฏิบติั และสมัผสัจากประสบการณ์จริง อยา่งหลากหลายและต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
ดงันั้นโรงเรียนจะตอ้งด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม เพ่ือใหมี้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ทุกรูป
แบบอยา่งเพียงพอและมีคุณภาพ 

  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัดงักล่าว ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ขอ้เสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช ้
       1.1.  ควรมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และพฒันาสภาพแวดลอ้มทั้งในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และใน
ชุมชน  โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
     1.2  ควรมีการจดัอบรมความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมใหก้บัครูผูดู้แล
เด็ก ผูป้กครอง และผูน้ าในชุมชน 
     1.3  ควรส่งเสริมใหชุ้มชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน  โดยการ
จดัอบรมและการจดัประชุม รวมทั้งควรส่งเสริมใหชุ้มชนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นและเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
  2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
      2.1.  ควรศึกษารูปแบบการพฒันาและการใชแ้หล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และชุมชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
    2.2  ควรมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้นอกศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
    2.3  ควรศึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participatory 
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