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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาบทบาท เปรียบเทียบและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูรวม 419 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า       
5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 1.796 – 7.482 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.938 สถิติที่
ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ        
t–test และ F-test   
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก  

2. เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยจ าแนกตามสถานภาพต าแหน่งไม่แตกต่างกัน ส่วนตามขนาดของ
โรงเรียนแตกต่างกัน  

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครูในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ด้านการศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้ทันการเปลี่ยนแปลง ด้านการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาของแหล่งเรียนรู้      
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  และมีการเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทุกปี            
ด้านการศึกษารูปแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรส่งเสริมบุคลากรในการศึกษารูปแบบใน         
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้  ควรเน้นย้ าให้มี   
การเรียนการสอนที่สอดแทรกความรู้จากแหล่งเรียนรู้  และด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้     
มีผลการประเมินคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องด้วยสภาวะที่แตกต่างกันและเหตุการณ์จ าเป็น
เฉพาะและร่วมกันประเมินผลหลายๆ ฝ่าย 
 

ค ำส ำคัญ : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้, การบริหารสถานศึกษา 
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Abstract 
 

The research aimed to study the roles of educational institution administrators 
in developing model learning resources of primary schools underneath Yala Primary 
Educational Service Area Office 1.  The samples of the study were 419  educational 
administrators and teachers, making use of multi-stage random sampling. The research 
instrument was a 5 – rating scale questionnaire with the discrimination power ranging 
from 1.796 to 7.482, and the reliability was calculated at 0.938. The percentage, mean, 
and standard deviation were adopted for data analysis. The hypotheses were tested 
by t-test and F-test. The results were as followings: 

1. The roles of the educational institution administrators in developing model 
learning resources of the primary schools underneath Yala Primary Educational Service 
Area Office 1. the overall results reveal that each aspect was at the high level. 

2. To compare the roles of the educational institution administrators in 
developing model learning resources of the primary schools underneath Yala Primary 
Educational Service Area Office 1. The findings show that according to the educational 
institutional administrators and teachers’ opinions, they were classified by indifferent 
positions, whereas school sizes was different. 

3. Administrators and teachers’ opinions and suggestions in the development 
of model learning resources of the primary schools underneath the Office of Yala 
Primary Educational Service Area 1, 1) In knowledge education, there is the highest 
amount of knowledge about the development of learning sources, which is to continue 
study the knowledge about developing learning sources to keep up with the changes. 
2) In basic educational information about current conditions, problems of the largest 
number of learning resources are learning resources for students and collecting 
learning resources every year regarding the education, 3) in the issue of the model for 
the development of learning resource, there were the largest number of learning 
sources promoting the staff in the study of the model in the development of learning 
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sources. 4) In teaching and learning management, it was in congruence with the largest 
number of learning sources which do emphasize the teaching and learning process by 
including knowledge from learning sources and 5) Regarding the evaluation of the use 
of learning resources, the highest number was the result of the evaluation deviated 
from the fact due to different conditions and specific events including many parts of 
co-evaluation. 
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กิตติกรรมประกำศ 
 

การศึกษาวิจัยนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้  ด้วยความกรุณาของผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ความคิดเห็นในประเด็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยในการให้ค าปรึกษา 
แนะน า ในการด าเนินการวิจัยจนแล้วเสร็จ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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