
73 
 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครู กลุ่มโรงเรียนตะวันออก
พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

The Educational Service of Schools in Teacher's, Perspective of  
Eastern Development Schools Group, under Samutsakhon  

Primary Educational Service Area Office 

 
ณัฐชา สหวิศิษฏ์*1, สมคิด สกลุสถาปัตย์2 

Nattacha Sahavisit*1, Somkid Sakunsatapat2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

2 อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
1Master of Educational Program in Educational Administration, Faculty of Education, Bangkokthonburi University.  

2Lecturers of, Faculty of Education, Bangkokthonburi University. 
*ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: somkid.s@gmail.com 

Received: April 2, 2019 
Revised: April 17, 2019  

Accepted: April 18, 2019  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษามุมองของครูที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของ

โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา โดย
จำแนกตาม ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มตะวันออก
พัฒนา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 โรงเรียน รวม 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
ตะวันออกพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
แนะแนวให้คำปรึกษา และด้านวิชาการ ตามลำดับ 2) มุมมองต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียน
กลุ่มตะวันออกพัฒนาของครูที่มีระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงานต่างกันนั้นมีความแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีมุมมองต่อการจัดบริการด้านวิชาการและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ครูที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีมีมุมมองว่าการจัดบริการทั้ง 2 ด้านมากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
คำสำคัญ: การจัดบริการทางการศึกษา,  มุมมองของครู 
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ABSTRACT 
This research has the following objectives. 1) to study the education service of 

schools in teachers', perspective of Eastern Development Schools Group, under 
SamutSakhon Primary Education Service Area Office 2) To compare teachers' perspectives 
on education service of schools, Eastern Development Schools Group. Distinguish by the 
work experience. and education. The samples used were 165 teachers in the Eastern 
Development Schools Group,Krathum Baen district of SamutSakhon Province. The 
instruments used were the questionnaire. The statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test.  
 The result of research found that: 
 1. The educational service of schools in teachers', perspective of Eastern 
Development Schools Group, under Samut Sakhon primary education service area office, 
the overall were at high levels. When considering each aspect, were at high levels in 
every aspect. Sorted by descending of mean as academic, buildings, counseling and 
information technology respectively. 
 2. Teachers' Perspectives on Educational Service Provided by Eastern development 
schools Group, Distinguish by the work experience and education were not different. 

Keywords: Educational Service, Teachers’ Perspective 

 
บทนำ 

สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาศักยภาพ 
บทบาทสำคัญของสถานศึกษาคือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและดำเนินการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนว่า
ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดและเกิดสมรรถนะสำคัญตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวง ศึกษ าธิการ, 2551) เพ่ือให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าว สถานศึกษาจึงต้องจัดบริการทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้านวิชาการ ด้านอาคาร
สถานที่  ด้านการแนะแนวให้คำปรึกษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน สามารถอยู่ในสังคมแวดล้อมได้อย่างมีความสุข การจัดบริการทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จะทำให้การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มี
คุณภาพตามท่ีสังคมต้องการ 
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สภาพการณ์ปัจจุบันที่สถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนรู้ โดยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนั้นได้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) ผู้เรียนมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก (World citizen) และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะ เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู้และการจัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพเป็นการต่อยอดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่เป็นมาตรฐานชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ความสำคัญของ
ปัญหาด้วยเหตุนี้ การจัดบริการทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ไม่ควรละเลยหรือมองข้ามแต่ต้อง
ให้ความสำคัญในลำดับต้น ๆ จึงเกิดปัญหาการให้บริการไม่ทั่วถึงซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เกิดความ
ล่าช้าในการให้บริการและปัญหาความไม่เหมาะสมของห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่เหมาะแก่การเรียนรู้ ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการ โรงอาหารไม่
ถูกสุขลักษณะ บางโรงเรียนไม่มีบ่อดักไขมันที่โรงอาหาร เป็นต้น 

จากปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มจากการวางแผนนโยบายในการบริหารการจัดบริการทางการศึกษา
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงทุกวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรม การเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดบริการทางการศึกษานั้น จึงจำเป็นที่ผู้บริหารทำหน้าที่สำคัญในการนำพา
องค์กรสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แสดงให้เห็น
ศักยภาพคุณภาพ สูงสุดในการบริหารการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับ ประเภทการศึกษา
ยทุธศาสตร์และมาตรฐานการในการปฏิรูปการศึกษาต้องมีการวางแผนหรือเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร 
เครื่องมือ/อุปกรณ์และสิ่งที่สำคัญต้องศึกษาความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกันทั้ง
ในระดับการศึกษา ลักษณะของหลักสูตรอาจทำให้ผู้เรียนมีความต้องการที่แตกต่างกันได้ และโดยทั่วไป
ผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการให้สถาบันศึกษาจัดบริการทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและ
เพียงพอกับความต้องการ ขณะเดียวกันคุณภาพในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง 
ๆ รวมถึงบุคลากร สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาย่อมมีส่วนต่อการปฏิรูปการศึกษาทั้งสิ้น จากสภาพการณ์
ปัจจุบันดังกล่าวปัญหากระบวนทัศน์การพัฒนาคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการจัดบริการทางการศึกษา
ในยุคปฏิรูปการศึกษาจำเป็นต้องตอบสนองแก่นักเรียนให้มากที่สุด สถานศึกษาควรมีสื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

การจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนาจัดให้แก่นักเรียน  คือ ด้านวิชาการ 
ด้านอาคารสถานที่ ด้านการแนะแนวให้คำปรึกษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
จัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาใน 4 ด้านคือ ด้าน
วิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการแนะแนวให้คำปรึกษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือนำ
ผลการวิจัยที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและเพ่ือปรับปรุง การจัดบริการทางการศึกษาของ
โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนาให้มีความสมบูรณ์เกิดผลดี เกิดแก่ผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของ
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ผู้ปกครอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง สังคมและชุมชนได้แท้จริงสูงสุดในการ
ให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ตะวันออกพัฒนา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษามุมมองของครูที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตะวันออก
พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ทำงาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตของเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครูกลุ่ม
โรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วย 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการแนะแนวให้คำปรึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวนทั้งสิ้น 282 ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา 
จำนวน 7 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์), โรงเรียนบ้านสวนหลวง, โรงเรียนวัด
ใหม่หนองพะอง โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร), โรงเรียนสุวรรณรัตนาราม,  โรงเรียนบ้าน
ดอนไก่ดี และโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครูกลุ่มโรงเรียนตะวัน ออก
พัฒนา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีของสมเดช สี
แสง มาเป็นตัวแปรในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดตาม แผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
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ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวนทั้งสิ้น 282 คน จาก 7 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนวัด
ราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์), โรงเรียนบ้านสวนหลวง, โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง, โรงเรียนบ้านแค
ราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร), โรงเรียนสุวรรณรัตนาราม, โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี และโรงเรียนบ้านคลอง
กระทุ่มแบน 

ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 165 คน 
โดยใช้วิธีโดยใช้ตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  
    เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่ 2 การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษามุมมองครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในมุมมองของครู ด้านวิชาการ ด้านอาคาร
สถานที่  ด้านการแนะแนวให้คำปรึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและพิจารณาประเมินโดยใช้แบบประเมินชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
    การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
 1. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ตำรา เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประมวลเป็นกรอบ
แนวคิด เกี่ยวกับการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ด้านวิชาการ 2) ด้านอาคารสถานที่ 3) ด้านการแนะแนวให้คำปรึกษา 4) ด้านเทคโนโลยีสารสเทศ 

2. นำแบบสอบถามที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา 
นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่า

มุมมองของครูที่มีต่อการจัดบริการทาง
การศึกษา 
1. ด้านวิชาการ 
2. ด้านอาคารสถานที ่
3. ด้านการแนะแนวให้คำปรึกษา 
4. ด้านเทคโนโลย ี

1. ระดับการศึกษา 
            (1) ปริญญาตร ี
            (2) สูงกว่าปริญญาตร ี

2. ประสบการณ์การทำงาน 
(1) ต่ำกว่า 10 ป ี
(2) มากกว่า 10 ปี 
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อำนาจจำแนกรายคน โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม และหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ (Cronbach, 1974 )ได้
ค่าเท่ากับ 0.824  
    การเก็บรวบรวมข้อมูล   

1. ผู้วิจัยทำหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ช่วยอนุเคราะห์ให้ครูในโรงเรียนของกลุ่มตะวันออกพัฒนาช่วยตอบ 

2. ผู้วิจัยดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง  
    การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. นำแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่งครบถ้วนและสมบูรณ์
ทุกฉบับ จำนวน 165 ฉบับ 
 2.  นำแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส 
 3.  วิ เคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงาน ในด้านการจัดบริการทางการศึกษาที่ มีของสถานศึกษามุมมองครูกลุ่มโรงเรียน
ตะวันออกพัฒนา 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองครูกลุ่มโรงเรียน

ตะวันออกพัฒนาโดยหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และ
โดยรวมแล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล โดยวิธีการ ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษามุมมองครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออก 
พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยการทดสอบค่าที t-test 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ครูมีมุมมองต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และด้านการแนะแนวให้คำปรึกษาตามลำดับ 

2. ครูมีมุมมองต่อการจัดบริการทางการศึกษา ด้านวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าครูมีมุมมองว่ามีการจัดบริการทางสูงสุดคือ การวัดและการประเมินผลตรง
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และต่ำสุดคือ บุคลิกภาพของครูเหมาะสม 
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3. ครูมีมุมมอง เกี่ยวกับด้านอาคารสถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นย่อยพบว่าครูมีมุมมองว่ามีการจัดบริการทางมากที่สุดคือ ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม มีจำนวนโต๊ะ 
เก้าอ้ี เพียงพอกับนักเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สื่อและอุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียน
การสอน การจัดเก็บ กวาดขยะภายในและภายนอกอาคารสะอาดเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
ร่มรื่น สวยงาม สำหรับประเด็นอ่ืน ๆ ครูมีมุมมองว่าจัดบริการในระดับมาก 
 4. ครูมีมุมมองว่ามีประเด็นด้านการปฏิบัติด้านการแนะแนวให้คำปรึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประด้าน พบว่าครูมีมุมมองการจัดบริการอยู่ในระดับมากที่สุดคือการให้
คำแนะนำและคำปรึกษาปัญหาด้านการเรียน สำหรับประเด็นอื่น ๆ ครูมีมุมมองว่าจัดบริการในระดับมาก 

5. ครูมีมุมมองว่ามีประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าครูมีมุมมองว่าจัดบริการมากที่สุดคือ ความรวดเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต 
การบริการให้ยืมหนังสือ สื่ออีเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การช่วยเหลือของครูเมื่อมีปัญหาด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดมุมให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเพียงพอของจำนวนคอมพิวเตอร์  สำหรับประเด็นอ่ืน ๆ ครูมีมุมมองการจัดบริการทางการศึกษาใน
ระดับมาก 

6. ครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีมุมมองต่อการจัดบริการทาง
การศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีมุมมองแตกต่างกัน ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมุมมองเกี่ยวกับการบริการทั้ง 
2 ด้านดีกว่า ครูที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี สำหรับด้านอื่น ๆ มีมุมมองไม่แตกต่างกัน 

7. ครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา ที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันมีมุมมองต่อการจัดบริการ
ทางการศึกษาท้ังภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีมุมมองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการแนะแนวให้คำปรึกษา และด้านวิชาการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคคล การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งเรียกว่า การจัดบริการทาง
การศึกษา ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวในรูปของการให้บริการ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของเฮิร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
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2552) ที่ได้กล่าวถึงว่าปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการทำงานและปัจจัยค้ำจุนที่สนับสนุนการ
บริหารงานคือสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการทำงาน ซึ่งผู้บริหารนำมา
ประยุกต์ใช้กับโรงเรียนและสนับสนุนผลการวิจัยของกิตติพล ดวงแก้ว (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการทำงานในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับสมฤดี  ธรรม
ทัศนานนท์ (2557) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายที่ 34 สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการโดย
รวมอยู่ในระดับมากและครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 34 สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครไม่ต่างกันและสนับสนุนผลการวิจัย
ของ วุฒิชัย บุญวรรณ (2553) ซึ่งศึกษาทัศนะคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า นักศึกษามีมุมมองต่อการจัดบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โดยรวมและรายด้านในระดับมากและสอดคล้องกับผลการวิจัยของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย (2553) ที่
ศึกษาความคิดเห็นของครูนักเรียนและผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรีปีการศึกษา 2553 พบว่า ครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาด้าน
วิชาการและด้านนโยบายและแผน โดยรวมมีทัศนคติในระดับมากและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ทวีศักดิ์ วงษ์ธานี (2545) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม พบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้านการให้คำปรึกษา
ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 
1. โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา ควรมีการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง

โดยตรงในเรื่องบุคลิกภาพของครูเหมาะสมทางสถานศึกจะได้นำมาประชุมปรึกษาหารือเพ่ือที่จะให้เกิด
ความเหมาะสมเป็นแนวทางเดียวกัน 
 2. โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา ควรปรับปรุงอาคารห้องส้วมให้มีความสะอาดมากข้ึนกว่านี้  โดย
อาจมอบหมายให้นักเรียนให้ระดับชั้นสูงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเป็นช่วงเวลา  
 3. โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา ควรถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ 
ในช่วงเข้าแถว ช่วงเที่ยงช่วงพัก10 นาทีหรือช่วงกิจกรรม โฮมรูมเพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่ว
ทั้งกลุ่ม 
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4. โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา ควรวางแผนและดำเนินการหาผู้เชี่ยวชาญหรือขอคำแนะนำใน
การใหบ้ริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในอนาคต   
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยมุมมองของครูที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
จังหวัดหรือระดับประเทศ 

2. ควรศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการจัดบริการทางการศึกษาในสถานศึกษา
โดยใช้ตัวแปรอื่น ๆ ที่คิดว่ามีผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
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