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การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครู กลุ่มโรงเรียน
ตะวันออกพัฒนาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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SAMUTSAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
 

ณฐัชา  สหวิศิษฏ์ 
โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามมุองของครูที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของ

โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพื่อ

เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา โดย

จ าแนกตาม ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่ม

ตะวนัออกพฒันา อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 7 โรงเรียน รวม 165 คน เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ( f) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย(�̅�)

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ t-test  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียน

กลุม่ตะวนัออกพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครอยู่ในระดบัมาก และ

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการแนะแนวให้ค าปรึกษา และด้านวิชาการ ตามล าดบั 2) มมุมองต่อการจดับริการทางการศึกษา

ของโรงเรียนกลุม่ตะวนัออกพฒันาของครูที่มีระดบัการศึกษาตและประสบการณ์การท างานต่างกนันัน้มี

ความแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านครูที่มีระดบัการศกึษาต่างกนัมีมมุมองต่อการจดับริการด้าน

วิชาการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5โดยที่ครูที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีมุมมองว่าการจัดบริการทัง้ 2 ด้านมากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี 

 

ค าส าคัญ: การจดับริการทางการศกึษา, มมุมองของครู 
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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 1 6 5  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. 
 

Keyword: Educational service, Teacher s’ Perspective 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัด

การศึกษาให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ตาศกัยภาพ บทบาทส าคญัของสถานศึกษาคือ

การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาและด าเนินการ

น าหลกัสตูรสู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนการ

สอนในชัน้เรียนอย่างมีคณุภาพ โดยสร้างความ

มั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนว่าผู้ เรียน

จะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด

แ ล ะ เ กิ ด ส ม ร ร ถ น ะ ส า คั ญ ต ล อ ด จ น มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , 

2551) เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 

สถานศึกษาจึงต้องจัดบริการทางการศึกษาใน

ด้านต่าง ๆ ทัง้ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ 

ด้ านการแนะแนวใ ห้ค าป รึกษาและ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้เป็น

สมาชิกที่ ดีของชุมชน สามารถอยู่ ในสังคม

แวดล้อมได้อย่างมีความสุข การจัดบริการทาง

ก า ร ศึ กษ า ในสถานศึ กษานั ้น  ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศกึษาต้องเป็นผู้ที่มีวิสยัทศัน์กว้างไกล จะ

ท าให้การจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
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คุณภาพ ในการพัฒนาผู้ เรียนไปสู่อนาคตที่

ประสบความส าเร็จ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้

ได้เป็นอย่างดี มีคณุภาพตามที่สงัคมต้องการ 

สภาพการณ์ปัจจุบันที่สถานศึกษา

จะต้องจัดการเรียนรู้ โดยที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนนัน้

ไ ด้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Learner 

Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World 

class standard) ผู้ เรียนมีศกัยภาพ เป็นพลโลก 

(World citizen) และเพื่อเป็นการเตรียมความ

พ ร้ อม โดย เ ฉพ า ะ  เ พื่ อ พัฒนายก ร ะดั บ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการจัดการเรียนรู้

และการจัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพเป็นการ

ต่อยอดคุณลักษณะที่ พึ งป ระสง ค์ที่ เ ป็ น

มาตรฐานชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ (ฉบบัที่3) พ.ศ. 2553 ความส าคญัของ

ปัญหาด้วยเหตุนี ้การจัดบริการทางการศึกษา

จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่ไม่ควรละเลยหรือ

มองข้ามแต่ต้องให้ความส าคัญในล าดับต้น ๆ 

จึงเกิดปัญหาการให้บริการไม่ทั่วถึงซึ่งส่งผลท า

ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เกิดความล่าช้าในการ

ให้บริการและปัญหาความไม่เหมาะสมของ

ห้องเรียน อปุกรณ์การเรียน เคร่ืองใช้ที่เก่ียวกับ

การเ รียนการสอน สภาพแวดล้อมภายใน

ห้องเ รียนไม่ เหมาะแก่การเ รียน รู้  ห้องน า้  

ห้องปฏิบติัการ โรงอาหารไม่ถกูสขุลกัษณะ บาง

โรงเรียนไม่มีบ่อดกัไขมนัที่โรงอาหาร เป็นต้น 

จากปัญหาดังกล่าว โดยเร่ิมจากการ

วางแผนนโยบายในการบริหารการจัดบริการ

ทางการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคน

ไทย ใ ห้มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อกา ร เปลี่ ย นแปลง  

มุ่ งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่ ว งทุ ก วั ย

สอดแทรกการพฒันาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้

ที่เสริมสร้างวฒันธรรม การเกือ้กลู พฒันาทกัษะ

ใ ห้ ค นมี ก า ร เ รี ย น รู้ ต่ อ เ นื่ อ ง ต ล อ ด ชี วิ ต  

การจัดบริการทางการศึกษานัน้ จึงจ าเป็นที่

ผู้บริหารท าหน้าที่ส าคัญในการน าพาองค์กรสู่

เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยการก าหนดเป็น

ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่

แสดงให้เห็นศักยภาพคุณภาพ สูงสุดในการ

บริหารการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 

เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทัง้ใน

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมี

คุณภาพในทุกระดับ  ประ เภทการศึกษา

ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการในการปฏิรูป

การศึกษาต้องมีการวางแผนหรือเตรียมพร้อม

ทัง้ในเร่ืองบุคลากร เคร่ืองมือ/อุปกรณ์และสิ่งที่

ส าคัญต้องศึกษาความต้องการของผู้ เ รี ยน 

เนื่องจากผู้ เรียนมีความแตกต่างกันทัง้ในระดบั

การศึกษา ลักษณะของหลักสูตรอาจท าให้

ผู้ เรียนมีความต้องการที่แตกต่างกันได้ และ

โดยทั่วไปผู้ เรียนส่วนใหญ่ต้องการให้สถาบัน

ศึกษาจดับริการทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้

มีความสอดคล้องและเพียงพอกับความ

ต้องการ ขณะเดียวกนัคุณภาพในการให้บริการ

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

รวมถึงบุคลากร สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

ย่อมมีส่วนต่อการปฏิรูปการศึกษาทัง้สิน้ จาก

สภาพการณ์ปัจจุบันดังกล่าวปัญหากระบวน
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ทศัน์การพฒันาคณุภาพตามแนวทางการปฏิรูป

การจัดบริการทางการศึกษาในยุคปฏิ รูป

การศึกษาจ าเป็นต้องตอบสนองแก่นักเรียนให้

มากที่ สุด  สถานศึกษาควรมีสื่ อ  อุปกรณ์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของความเจริญก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยี การจัดบริการทางการศึกษาของ

โรงเรียนกลุ่มตะวนัออกพฒันาจดัให้แก่นกัเรียน 

คือ ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการ

แนะแนวให้ค าปรึกษา และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดบริการ

ทางการศกึษาของสถานศึกษาในมมุมองของครู

กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาใน 4 ด้านคือ 

ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการแนะ

แน ว ใ ห้ ค า ป รึ กษ า แ ล ะ ด้ า น เ ท ค โ น โ ลยี

สารสนเทศและเพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มานัน้

เ ป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและเพื่ อ

ปรับปรุง การจัดบริการทางการศึกษาของ

โรงเ รียนกลุ่มตะวันออกพัฒนาให้มีความ

สมบูรณ์เกิดผลดี เกิดแก่ผู้ เรียนและสอดคล้อง

กบัความต้องการของผู้ปกครอง เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของนักเรียน ผู้ ปกครอง สังคม

และชุมชนได้แท้จริงสูงสุดในการให้บริการทาง

การศึกษาของสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม

เครือข่าย ตะวนัออกพฒันา สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาครต่อไป 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษามุมมองของครูที่มีต่อการ

จัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม

ตะวันออกพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบมุมมองของครูที่มี

ต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียน

กลุม่ตะวนัออกพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร จ าแนกตาม

ระดบัการศกึษาและประสบการณ์ท างาน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเนือ้หา ในการศึกษา

ครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับการจัดบริการทาง

การศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครู

กลุ่มโรงเรียนตะวนัออกพฒันา สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน

อาคารสถานที่ ด้านการแนะแนวให้ค าปรึกษา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ประชากร ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 

ครูผู้ สอนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร 

จ านวนทัง้สิน้ 282 ของกลุม่เครือข่ายโรงเรียนตะวนัออก

พฒันา จ านวน 7 โรงเรียนดงันี ้โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง 

(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์), โรงเรียนบ้านสวนหลวง, โรงเรียน

วัดใหม่หนองพะอง โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์

พิทยาคาร), โรงเรียนสุวรรณรัตนาราม, โรงเรียนบ้าน

ดอนไก่ดี และโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ในการศึกษาการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครูกลุ่มโรงเรียน  

ตะวนั ออกพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาครในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้ทฤษฎี

ของสมเดช สีแสง มาเป็นตวัแปรในการวิจยั ซึง่มีรายละเอียดตาม แผนภาพที่ 1 ดงันี ้

ตวัแปรอิสระ 

 

ตวัแปรตาม 
1) ระดบัการศึกษา 
    1.1) ปริญญาตรี 
    1.2) สงูกว่าปริญญาตรี 
2) ประสบการณ์การท างาน 
    2.1) ต ่ากว่า 10 ปี 
    2.2) มากกว่า 10 ปี 

มมุมองของครูที่มีต่อการ
จดับริการทางการศึกษา 
1) ด้านวิชาการ 
2) ด้านอาคารสถานที่ 
3) ด้านการแนะแนวให้
ค าปรึกษา 
4) ด้านเทคโนโลยี 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  

1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยครัง้นี ้

ได้แก่ ครูผู้ สอนกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา 

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ต พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศกึษาสมทุรสาคร จ านวนทัง้สิน้ 282 คน 

จาก 7 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนวดัราษฎร์

บ ารุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์), โรงเรียนบ้านสวน

หลวง, โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง, โรงเรียน

บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร), โรงเรียน

สุวรรณรัตนาราม, โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี และ

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 

1.2 ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

ได้แก่ ครูผู้ สอนกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา 

จ านวนทัง้สิน้ 165 คน โดยใช้วิธีโดยใช้ตาราง

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan) 

2. เคร่ืองมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ตอนที่  1 สถานภาพส่วนบุคคล 

ไ ด้ แ ก่  เ พ ศ  อ า ยุ  ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

ประสบการณ์ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) 

ต อนที่  2  ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ท า ง

การศึกษาของสถานศึกษามุมมองครูกลุ่ม

โรงเรียนตะวันออกพัฒนา สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใน

มมุมองของครู ด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ 

ด้านการแนะแนวให้ค าปรึกษา ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ลกัษณะแบบสอบถามผู้ เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบและพิจารณาประเมินโดยใช้แบบ
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ประเมินชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั  

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวม 

3.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ต ารา เอกสาร วารสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง

มาประมวลเป็นกรอบแนวคิด เก่ียวกับการ

จัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

1) ด้านวิชาการ 2) ด้านอาคารสถานที่ 3) ด้าน

การแนะแนวให้ค าปรึกษา 4) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 . 2  น า แบบสอบถามที่ ไ ด้ ใ ห้

ผู้ เชี่ยวชาญการศึกษา จ านวน 3 คน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงในเนือ้หา น าแบบสอบถามที่

ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าอ านาจ

จ าแนกรายคน โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ของ

คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม และหาค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แ อล ฟ่ า  (Alpha Coefficient) ตาม วิ ธี ข อ ง 

(Cronbach 1974 )ได้ค่าเท่ากบั 0.824  

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

4.1 ผู้ วิจัยท าหนังสือถึ งคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

เพื่อขอความร่วมมือไปยงัผู้อ านวยการโรงเรียน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ช่วยอนุเคราะห์ให้ครูใน

โรงเรียนของกลุม่ตะวนัออกพฒันาช่วยตอบ 

4.2 ผู้วิจยัด าเนินการและเก็บ

รวบรวมข้อมลูแบบสอบถามด้วยตนเอง  

5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

5.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลบัคืน

มาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามซึ่ง

ครบถ้วนและสมบรูณ์ทกุฉบบั จ านวน 165 ฉบบั 

5.2 น าแบบสอบถามที่มีข้อความ

สมบรูณ์มาจดัระเบียบข้อมลูลงรหสั 

5.3 วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับ

ผู้ ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ในด้านการ

จัดบริการทางการศึกษาที่มีของสถานศึกษา

มมุมองครูกลุม่โรงเรียนตะวนัออกพฒันา 

5.4 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการ

จัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาใน

มมุมองครูกลุม่โรงเรียนตะวนัออกพฒันาโดยหา

ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวมแล้ว

น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

6.1 วิ เคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบาย

ลักษณะของข้อมูล โดยวิธีการ ใช้ค่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.2 เปรียบเทียบการจัดบริการทาง

การศึกษาของสถานศึกษามุมมองครูกลุ่ม

โรงเรียนตะวันออกพัฒนา สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดย

การทดสอบค่าที t-test 
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ผลของการวิจัย 

1. การจัดบริการทางการศึกษาของ

สถานศึกษาในมุมมองค รูกลุ่ ม โ ร ง เ รี ยน

ตะวันออกพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนัน้ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ครูมีมมุมองต่อการจดัการศึกษา

อยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านอาคารสถานที่ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และ

ด้านการแนะแนวให้ค าปรึกษาตามล าดบั 

2. ครูมีมุมมองต่อการจัดบริการทาง

การศกึษา ด้านวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า

ครูมีมมุมองว่ามีการจดับริการทางสงูสดุคือ การ

วดัและการประเมินผลตรงตามวตัถุประสงค์การ

เ รี ยน รู้ และต ่ า สุด คือ  บุ คลิ กภาพของค รู

เหมาะสม 

3. ครูมีมุมมอง เก่ียวกับด้านอาคาร

สถานที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาในประเด็นย่อยพบว่าครูมีมมุมองว่ามี

การจดับริการทางมากท่ีสดุคือ ห้องเรียนมีขนาด

เหมาะสม มีจ านวนโต๊ะ เก้าอี ้ เพียงพอกับ

นักเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สื่อและ

อปุกรณ์เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการ

สอน การจดัเก็บ กวาดขยะภายในและภายนอก

อาคารสะอาดเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียน  ร่มร่ืน สวยงาม ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ 

ครูมีมมุมองว่าจดับริการในระดบัมาก 

4. ครูมีมุมมองว่ามีประเด็นด้านการ

ปฏิบัติด้านการแนะแนวให้ค าปรึกษาโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ประด้าน พบว่าครูมีมมุมองการจดับริการอยู่ใน

ระดับมากที่ สุด คือการใ ห้ค าแนะน าและ

ค าปรึกษาปัญหาด้านการเรียน ส าหรับประเด็น

อ่ืน ๆ ครูมีมมุมองว่าจดับริการในระดบัมาก 

5 . ค รูมี มุมมองว่ ามี ป ระ เ ด็น ด้ าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ ใน 

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 

พบว่าครูมีมุมมองว่าจัดบริการมากที่สุดคือ 

ความรวดเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต การบริการ

ใ ห้ยืมหนังสือ  สื่ อ อี เล็กทรอนิกส์ เ ก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ การช่วยเหลือของครูเมื่อมีปัญหา

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดมุมให้

ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ เ ก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเพียงพอของ

จ านวนคอมพิวเตอร์ ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ ครูมี

มุ ม ม อ ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 

ในระดบัมาก 

6. ครูกลุ่มโรงเรียนตะวนัออกพฒันา ที่

มี ระดับการศึกษาต่างกันมีมุมมองต่อการ

จัดบ ริการทางการศึกษาโดยภาพรวมไม่

แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า

ครูที่มีระดบัการศกึษาต่างกนั มีมมุมองแตกต่าง

กนั ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .5 โดยครูที่มี

การศึกษาระดับปริญญาตรีมีมุมมองเก่ียวกับ
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การบริการทัง้ 2 ด้านดีกว่า ครูที่จบการศกึษาสงู

กว่าปริญญาตรี ส าหรับด้านอ่ืน ๆ มีมุมมองไม่

แตกต่างกนั 

7. ครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา  

ที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกันมีมุมมอง

ต่อการจดับริการทางการศึกษาทัง้ภาพรวมและ

รายด้านแตกต่างกนั 

 
อภปิรายผล 

การจัดบ ริการทางการศึกษาของ

สถานศึกษาในมุมมองของครูกลุ่มโรงเรียน

ตะวันออกพัฒนา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร ผลการวิจยั

พบว่า ครูกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สงักัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาครมีมุมมองในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทกุด้านอยู่ใน

ระดับมาก กล่าวคือ ด้านอาคารสถานที่ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการแนะแนวให้

ค าป รึ กษา  และ ด้ านวิ ช ากา ร  ทั ง้ นี อ้ า จ

เนื่องมาจากการจัดการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ

ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั ง้ด้าน

ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม อย่างไรก็ตาม

การพัฒนาบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ซึ่งเรียกว่า การจัดบริการทางการศึกษา ซึ่ง

โรงเรียนส่วนใหญ่เห็นความส าคัญและให้การ

สนับสนุน ใน เ ร่ื องดั งกล่ าว ใน รูปของการ

ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ

เฮิ ร์ ซ เบอ ร์ก  (Herzberg, 1959  อ้างถึ ง ใน  

ศิ ริวรรณ  เสรี รัตน์ และคณะ , 2552) ที่ ไ ด้

กล่าวถึงว่าปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใน

การท างานและปัจจัยค า้จุนที่สนับสนุนการ

บริหารงานคือสิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบั ติ งานต่าง  ๆ  ที่ ส่ งผลต่อการท า ง าน  

ซึ่งผู้ บริหารน ามาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนและ

สนับสนุนผลการวิจัยของกิตติพล ดวงแก้ว 

(2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ

ครูที่มี ต่อการท างานในสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การ

ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

บุคลากรในสถานศึกษา  สังกัด เทศบาล

นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกับสมฤดี  ธรรมทัศนานนท์ 

(2557) ที่ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของครูที่มีต่อ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

กลุ่ม เครือข่ายที่  34 ส านักงานเขตมีนบุ รี  

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  

การบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

และครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อการบ ริหารงานวิ ชาการของผู้ บ ริ หา ร

สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 34 ส านักงานเขต

มีนบรีุ กรุงเทพมหานครไม่ต่างกนัและสนับสนุน

ผลการวิจัยของ วุฒิชัย  บุญวรรณ (2553) ซึ่ง

ศึกษาทัศนะคติของนักศึกษาที่ มี ต่ อการ

จัดบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ พบว่า นักศึกษามีมุมมองต่อการ
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จัดบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ โดยรวมและรายด้านในระดบัมากและ

สอดค ล้อ งกับผลกา ร วิ จั ย ข อ ง โ ร ง เ รี ย น 

กรรณสตูศกึษาลยั (2554) ที่ศกึษาความคิดเห็น

ของครูนักเรียนและผู้ ปกครองต่อการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

จังหวัดสุพรรณบุรีปีการศึกษา 2554 พบว่า 

ครูผู้ สอนมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหาร

การศึกษาด้านวิชาการและด้านนโยบายและ

แผน โดยรวมมีทัศนคติในระดับมากและ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ท วีศัก ด์ิ    

วงษ์ธานี (2545) ที่ศึกษาเร่ืองทัศนคติของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ พบว่า นกัศกึษามีทัศนคติ

ต่อการจัดบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลยัศรี

ปทุมและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

นักศึกษามีทัศนคติต่อการจัดบริการนักศึกษา

ของมหาวิทยาลยัศรีปทมุ ด้านการให้ค าปรึกษา

ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

1.1 โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา 

ควรมีการส ารวจความพงึพอใจของนกัเรียนและ

ผู้ ปกครองโดยตรงในเร่ืองบุคลิกภาพของครู

เหมาะสมทางสถานศึกจะได้น ามาประชุม

ปรึกษาหารือเพื่อที่จะให้เกิดความเหมาะสม

เป็นแนวทางเดียวกนั 

1.2 โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา 

ควรปรับปรุงอาคารห้องส้วมให้มีความสะอาด

มากขึน้กว่านี ้ โดยอาจมอบหมายให้นกัเรียนให้

ระดบัชัน้สงูเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเป็นช่วงเวลา  

1.3 โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา 

ควรถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ หรือประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารต่าง ๆ ในช่วงเข้าแถว ช่วงเที่ยงช่วงพกั

10 นาทีหรือช่วงกิจกรรม โฮมรูมเพื่อให้ทกุคนได้

รับทราบข่าวสารอย่างทัว่ทัง้กลุม่ 

1.4 โรงเรียนกลุ่มตะวันออกพัฒนา 

ควรวางแผนและด าเนินการหาผู้ เชี่ยวชาญหรือ

ขอค าแนะน าในการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ในอนาคต 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรมีการศกึษาวิจยัมมุมองของ

ครูที่มี ต่อการจัดบริการทางการศึกษาของ

โรงเรียนในระดบัจงัหวดัหรือระดบัประเทศ 

2.2 ควรศึกษาบทบาทหน้าที่ของ

ผู้ บริหารสถานศึกษาต่อการจัดบริการทาง

การศึกษาในสถานศึกษาโดยใช้ตัวแปรอ่ืน ๆ  

ที่คิดว่ามีผลต่อการบริหารงานของผู้ บริหาร

สถานศกึษา 
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