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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านนาป่าแปกโดย กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผูส้อน ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน พระภิกษุ และผูแ้ทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 30 คน และศึกษาแนวทาง 
การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบา้นนาป่าแปก โดยกลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูล ได้แก่ศึกษานิเทศก์ประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ 
ผูใ้หญ่บา้นนาป่าแปก ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ และศึกษานิเทศก์เฉพาะทางดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จ านวน 14 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูวิชาการ ครูผูส้อน เร่ือง การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินและแบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนร่วม
จากชุมชนเร่ือง การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยสรุปประเด็น
จากการสัมภาษณ์แลว้แจกแจงความถ่ีตามประเด็น และใชป้ระเด็นการสนทนาและแบบบนัทึกผล 
การสนทนากลุ่มเพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม 
น าเสนอในรูปแบบการบรรยาย  

 
ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะด้านการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน 

พบวา่มีการด าเนินการวางแผนอยา่งเป็นระบบแต่ขาดการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร คณะครู ภูมิปัญญา
และชุมชนอยา่งจริงจงัขอ้เสนอแนะคือควรมีการวางแผนด าเนินงานอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองดา้นการ
น าแผนบริหารไปสู่การปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน พบวา่ไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็น
ตวัแทนผูน้ าชุมชนระดับท้องถ่ิน ตวัแทนผูป้กครอง ตวัแทนภูมิปัญญาท้องถ่ิน พระภิกษุ ตวัแทน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานราชการในพื้นท่ีเขา้ร่วมเป็นคณะท างานโครงการพฒันา
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หลักสูตรทอ้งถ่ิน ข้อเสนอแนะคือ ผูบ้ริหารควรสร้างบรรยากาศร่วมคิดร่วมท า จดัสรรเวลาให้ครู
วิชาการครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนไดว้างแผนร่วมกนัและให้ความส าคญัของการบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้ดา้นการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้พบวา่  
ขาดการประสานความร่วมมือจากชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ขาดผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ชัดเจน เก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผล ในการนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน 
ขอ้เสนอแนะคือ ควรร่วมกนัก าหนดความตอ้งการในการรับการนิเทศ หรือก ากบัติดตามเพื่อเฝ้าระวงั
คุณภาพการบริหารจดัการ ดา้นการปรับปรุงพฒันา ใหค้  าปรึกษา  
 

ส าหรับแนวทางในการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
บา้นนาป่าแปกในส่วนระบบของสถานศึกษาคือ ควรวางแผนการบริหารจดัการด าเนินงานอยา่งจริงจงั
เป็นระบบและต่อเน่ืองส่งเสริมสนบัสนุนทั้งดา้นบุคลากรงบประมาณ ทรัพยากรการบริหาร  ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมตดัสินใจทุกขั้นตอนของการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน อีกทั้งยงัตอ้งสร้างความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกส่วนใหเ้ห็นความส าคญั พฒันาภาวะผูน้ าทางวชิาการและสร้างความตระหนกัแก่ผูบ้ริหาร  
มีการรายงานผล การวดัประเมินผล การนิเทศติดตาม ท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ จดัให้มี
การศึกษาดูงานส่วนแนวทางการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ส าหรับการด าเนินการในส่วนของแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ินคือ ควรให้ผูเ้รียนมีการอนุรักษ์วฒันธรรมของตน สร้างความสามคัคี สอดแทรก
เน้ือหาดา้นคุณค่าทางภูมิปัญญา ประวติัศาสตร์ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   
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ABSTRACT 
  
 The objective of this study is to study the problem and the suggestion in management of local 
learning resources participatory of Ban Na Pa Peak School. The data providers were school 
administrator, academic teacher, teacher, community leader, school committee, local wisdom 
representative, monk and local administrator representative, 30 of them and to study the guidelines 
of local learning resources participatory of Ban Na Pa Peak School. The data providers were 
supervisor of educational service area, school administration, academic teacher, village headman, 
local wisdom in any fields and supervisor of local wisdom, 14 of them. The tool used in this study 
were questionnaire for school administrator, academic teacher and teacher about local learning 
resources management  and the questionnaire for participant from the community about local 
learning resources management. The data was qualitative analyzed by summarizing from the 
interview then distributed the frequency according to the points and used the point of the 
conversation and group conversation record to search for local learning resources participatory 
management and presented by narration. 
 
 The study result for the problem and the suggestion in local learning resources management 
showed that the procedure was planed systematically but lacked of participation of administrator, 
teacher, local wisdom and community. It was found that there were not participation as a committee 
from school committee who were represented from community leader, parents, local wisdom, 
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monk, local administration and government section developing the local curriculum. The suggestion 
is the administrator should create atmosphere of participation, allocate the time for academic 
teacher, teacher and involving sectors to plan and pay attention to the management of learning 
resources together. About the examination and assessment, it was found that there was no 
cooperation from the community to be participated in the procedure, no experts who clearly 
understand about examination and assessment for internal quality assurance. The suggestion is they 
all should work together to determine the requirement for supervision to monitor the quality of 
management and development. 
 
 The guidelines of local learning resources participatory of Ban Pa Na Paek School, for the 
school system, there should be some management planning seriously, systematically and 
continuously, supporting for human resource, budget and management resource including to 
encouraging involving sectors to be participated in making decision in every procedure of 
educational management, curriculum development and local learning management systematically 
and according to the need of the learner. Moreover, there must be creating of some understanding in 
the role of involving sectors to have them have more attention, developing academic leader and 
creating more awareness to administrator. There must also be a report, assessment and supervision 
which have standard and effectiveness. The guidelines for local learning resources management are 
to have the learner preserve their own culture, create more unity, insert more content of wisdom 
value, history and natural resources conservation.                   
 


