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บทคัดยอ 
 

รายงานโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของผูเรียน โรงเรียนบานหาดง้ิว  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียนบานหาดง้ิว  เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
แหลงเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของผูเรียน โรงเรียนบานหาดง้ิว  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย นักเรียนจํานวน 48 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 
48 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 9 คน ครูผูสอนจํานวน 5 คน รวมท้ังส้ิน 110 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพของผูเรียน โรงเรียนบานหาดง้ิว อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ  มีจํานวน 20 ขอ โดยการเลือกตอบใชแบบมาตราประมาณคา (Rating  Scale)         
5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ  คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)            
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการบรรยายความเรียง
ประกอบตาราง 
 
ผลการศึกษา พบวา 
 1.  ผลการประเมินกิจกรรม อยูในระดับ มากท่ีสุด 1 กิจกรรม คือ โครงการโรงเรียนนาอยู 
นาดู นาเรียน 
 2.  ผลการประเมินกิจกรรม อยูในระดับ มาก 19 กิจกรรม คือ  (1) กิจกรรมการจัดทําและ
ปรับปรุงซอมแซมหองเรียน หองปฏิบัติการ  (2) กิจกรรมสรางนิสัยดวยกิจกรรม 5  ส  (3) กิจกรรม 
ปลอดภัยไวกอน (Safety First )  (4) กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ครบ100 %  
(5) กิจกรรมโครงการอาหารเสริม (นม) ครบ 100 %  (6) กิจกรรมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
(7) กิจกรรมโครงการสวม  (8) กิจกรรมโครงการหองสมุดสงเสริมการอาน  (9) กิจกรรมโครงการ
ส่ือคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียน  (10) กิจกรรมโครงการเปดโลกการเรียนรูดวยอินเทอรเน็ต  



(11) กิจกรรมโครงการแบงปนความรูสูเพ่ือน  (12) กิจกรรมจัดทําหองประชุมวิทยบริการ    
(13) กิจกรรมปรับปรุงโรงอาหารอเนกประสงค  (14) กิจกรรมโครงการปลูกสวนกลวย รวยรอยยิ้ม    
(15) กิจกรรมโครงการปลูกสวนยางพาราเพ่ือสรางปาใหผืนดิน  (16) กิจกรรมการประชุมและให
ขอเสนอแนะ  (17) กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน  (18) กิจกรรมสัมพันธชุมชน และ  (19) กิจกรรม
ประชาสัมพันธ    

 3.  ดานการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน   
ในภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4.32)  เม่ือพิจารณาเรียงลําดับ ความพึงพอใจของผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของ พบวา ผูท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก นักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  
(µ = 4.53) รองลงมาตามลําดับไดแก ครูผูสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4.35)  
ผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4. 23) และกรรมการสถานศึกษา มีความ 
พึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4.17)   
 4.  ดานการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน   
ในภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4.14) เม่ือพิจารณาเรียงลําดับ ความพึงพอใจของผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของ พบวา ผูท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก  นักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก        
(µ = 4.39) รองลงมาตามลําดับไดแก ครูผูสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4.35) ผูปกครอง
นักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 3.93) และกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มาก (µ = 3.89))  

5.  ดานการจัดหองสมุด งานบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียน เรียนรูดวย
ตนเอง  ในภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 3.52) เม่ือพิจารณาเรียงลําดับความพึงพอใจ
ของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ พบวา ผูท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก  นักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับ 
มาก (µ = 3.79) รองลงมาตามลําดับไดแก ผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 
(µ = 3.48) กรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง (µ = 3.42) และครูผูสอน  
มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง (µ = 3.40) 
 6.  ดานการจัดสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  ในภาพรวมความพึงพอใจอยู
ในระดับ มาก (µ = 4.08) เม่ือพิจารณาเรียงลําดับ ความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ พบวา ผูท่ีมี
ความพึงพอใจสูงสุด ไดแก ครูผูสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4.40) รองลงมาตามลําดับ
ไดแก นักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4.28) ผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มาก (µ = 3.85) และกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 3.81) 
  



7.  ดานการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  ในภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4.38) เม่ือพิจารณาเรียงลําดับ ความ 
พึงพอใจของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ พบวา ผูท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก ครูผูสอน มีความพึงพอใจ 
อยูในระดับ มาก (µ  = 4.60) รองลงมาตามลําดับไดแก นักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  
(µ  = 4.37) กรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 3.36) และผูปกครองนักเรียน 
มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (µ = 4.18) 

8.  สรุปคาเฉล่ียความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของมีตอการพัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผูเรียน โรงเรียนบานหาดง้ิว อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ   

ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับ มาก (µ = 4.09) เม่ือพิจารณาเรียงลําดับความพึงพอใจ
รายดาน พบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (µ = 4.38) รองลงมาตามลําดับไดแก ดานการจัด
หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (µ = 4.32) ดานการจัด
กิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน (µ = 4.14) ดานการจัดสราง
และพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา (µ = 4.08) และดานท่ีมีความพึงพอใจต่ําสุด ไดแก ดานการ
จัดหองสมุด งานบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง (µ = 3.52)       
 

 
 
        


