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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 การ
วิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล กลุ่ม
ตัวอย่างคือ โรงเรียนดีศรีต าบล โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมินของผู้เช่ียวชาญ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนดีศรี
ต าบล กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนดีศรีต าบล โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงตามล าดับคือ ด้านบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการเรียนรู้  ปัญหาการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบลในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงตามล าดับคือ ด้านการเรียนรู้ 
รองลงมาคือด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบริหารจัดการ และแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานโรงเรียนดีศรีต าบล  ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ ควรมีการวางแผน ก าหนดนโยบาย ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน และมีการก ากับติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
จริงจัง ตามขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี  ประกอบกับ
การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ควรหา
งบประมาณจากท้ังภายในและภายนอก เพื่อมาสนับสนุนการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ควรเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และชุมชนสามารถเข้ามาบริหาร
โรงเรียนได้ตามบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดีจากชุมชน 
ค าส าคัญ : การด าเนินงาน, โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล, โรงเรียนประถมศึกษา, ปัญหาการด าเนินงาน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the conditions, problems and development 

guidelines of one school one tumbol project under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Areas 1 and 2. The population consisted of 110 school administrators. The 
research instruments were a five rating scaled questionnaire and structured interviews. The 
statistical analysis was performed in terms of mean and standard deviation. The development 
guidelines were studied from 16 school directors and the instrument was a structured interview, 
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and the data was analyzed via content analysis. The findings are indicated as follows: 1) As a whole, 
the administration conditions of the project was at high level, naming respectively from high to low 
levels: atmosphere and environment, management, participation and learning; 2) As a whole, the 
problems of the project were at low levels, naming respectively from high to low levels: learning, 
atmosphere and environment, participation and management; 3) Regarding development guidelines 
of the project, for management,  there should be planning, assigning policies and people in duties 
clearly with continuously  monitoring and following up for conclusion, evaluation and reporting the 
results according to steps and time limit. For learning, the teachers should be promoted in 
producing media, using technological media in learning management, promoting teachers to 
develop their knowledge and observing the educational operation. For atmosphere and 
environment, internal and external budget should be seek for better learning management, and 
regarding participation, teachers, students and communities should have chances in managing the 
schools according to their roles and duties for good cooperation from the communities.    
Keywords: The condition of operating school, One School One Tumbol Project,  , The problems of 
operating school, The primary schools. 
 
1. บทน า 

โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล เป็นโครงการที่ยึด
หลักการพัฒนาคุณภาพโดยก าหนดพื้นที่เป็นฐาน (Area – 
based development)โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียน
ระดับต าบลในท้องถิ่นชนบท ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงพิจารณาการด าเนินโครงการต่างๆ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในความรับผิดชอบให้
เ ช่ื อ ม โ ย ง แ ล ะ ร อ ง รั บ กั บ แ น ว น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนดีศรี
ต าบล 7,000 โรง โดยได้ปรับกิจกรรมด าเนินโครงการต่าง 
ๆ มุ่งตรงไปสู่การพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายที่ก าหนดให้เป็น
โรงเรียนดีระดับต าบล เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพ รวมทั้งสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
จากโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในต าบลได้มาเรียน 
น าไปสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งนับเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้นักเรียนในท้องถิ่นชนบทได้เข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพกระจายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย [1] 

เป้าหมายของโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลนี้ ยังให้
ความส าคัญต่อการบริหารงานโรงเรยีน ดังปรากฏในแนว
ทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนดีศรีต าบล โดย
ก าหนดให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดการ
ด าเนินงานตามบทบาทของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายตามตั ว ช้ี วั ด  ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น  4  ด้ าน 
ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการ

เรียนรู้ 3. ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และ 4. ด้าน
การมีส่วนร่วม [1]  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 เป็น
หน่วยงานที่ ขึ้นตรงต่อ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินงานจัดการศึกษาเพื่อ
สนองต่อโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล ดังปรากฏใน
ทิศทางและแนวทางจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในกลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาว่า ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการส่งเสริมโรงเรียนดีศรีต าบลสู่โรงเรียน
คุณภาพ และมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนดี
ศรีต าบล [2] และในจุดเน้นในการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน โดยก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่ชนบท ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ก าหนดในกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [3] 

ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยผลการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนางาน
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บริหารงานของโรงเรียนดีศรีต าบล สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ เขต 2 ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
 
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ เขต 2 

 
3. ขอบเขตในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 
2 ข้ันตอน คือ 

3.1.1 ขั้นศึกษาสภาพ  และปัญหาการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ประชากรที่ใช้ใน
การวิ จั ย  ครั้ งนี้  คื อ โรงเรี ยน โดยผู้ ให้ ข้ อมู ลคื อ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งจะได้ประชากรในการวิจัยจ านวน
ทั้งสิ้น 151 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนดีศรีต าบล 
โดยผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 110 คน
และค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ [4] 
และใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
3.1.2 ขั้นศึกษาแนวทางพัฒนา การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยผู้ให้ข้อมูลคือ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
โรงเรียนดีศรีต าบล ซึ่งจะได้ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยจ านวน
ทั้งสิ้น 16 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนที่จะตอบแบบ
สัมภาษณ์ อ าเภอละ 1 โรงเรียน  
 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
3.2.1 ตัวแปรอิสระ  คือ  สภาพ และปัญหาการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 

3.2.2 ตัวแปรตาม  คือ  แนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
 
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานโรงเรียนดีศรีต าบล อีกทั้งผู้วิจัยยังอาศัยแนว
ทางการด าเนินงาน ตามโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
ตามบทบาทของโรงเรี ยน ซึ่ งมีประเด็นที่มีความ
สอดคล้องกัน ผู้ วิจัยจึงได้สั งเคราะห์แนวทางการ
บริหารงานโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
โดยสรุปออกมาได้ทั้งสิ้น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้าน
การบริหารจัดการ, 2. ด้านการเรียนรู้, 3. ด้าน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และ 4. ด้านการมีส่วนร่วม 
[1] แล้วจึงมาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    

สภาพและปัญหาการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 

 

- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการเรียนรู้ 
- ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการมีส่วนร่วม  

แนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล 

 

- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการเรียนรู้ 
- ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการมีส่วนร่วม  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วจิัยได้

ด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ข้ัน ประกอบด้วย 
 
4.1 ศึกษาสภาพ และปัญหาการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และเขต 2  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ โรงเรียน โดยผู้ให้
ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งจะได้ประชากรในการ
วิจัยจ านวนทั้งสิ้น 151 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
ดีศรีต าบล โดยผู้ ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 110 โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
สภาพ และปัญหาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 
ประกอบด้วยข้อค าถามการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ 1.ด้าน
การบริหารจัดการ มีจ านวนข้อค าถาม 11 ข้อ 2.ด้านการ
เรียนรู้ มีจ านวนข้อค าถาม 23 ข้อ 3.ด้านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม มีจ านวนข้อค าถาม 15 ข้อ และ 4.ด้านการมี
ส่วนร่วม มีจ านวนข้อค าถาม 11 ข้อซึ่งจะได้แบบสอบถาม
ทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบ
ตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่า
น้ าหนักของการประเมิน เป็น 5 ระดับ 
 
4.2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และเขต 2  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งจะได้ประชากรในการวิจัยจ านวน
ทั้งสิ้น 16 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนท่ีจะตอบแบบ
สัมภาษณ์ อ าเภอละ 1 โรงเรียน โรงเรียนที่ เลือกเป็น
โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 
2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีต าบล  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 2 แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ  
2. ด้านการเรียนรู้  3. ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
และ 4. ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง การก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยใช้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป็นประเด็น 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 
5.1 สภาพการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยมี
การปฏิบัติในระดับมากที่สุดในด้านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การมีส่วนร่วม และด้านการเรียนรู้ 
 
5.2 ปัญหาการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล
ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน โดยมี
ปัญหามากที่สุดในด้านการเรียนรู้  รองลงมาคือด้าน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
การบริหารจัดการ 
 
5.3 แนวทางพัฒนา การด าเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
เขต 2 นั้นแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
 
5.3.1 ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการวางแผน ก าหนด
นโยบาย ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน และมีการ
ก ากับติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องสรุป ประเมินผล 
รายงานการด าเนินงานอย่างจริ งจั ง ตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด   
5.3.2 ด้านการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน 
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5.3.3 ด้ านบรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อม  ควรหา
งบประมาณจากทั้งภายในและภายนอก เช่น ภาครัฐ
เอกชน และชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
5.3.4 ด้านการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้คณะครู 
นักเรียน และชุมชนสามารถเข้ามาบริหารโรงเรียนได้
ตามบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง เพื่อให้เกิดความรักใน
โรงเรียน 
 
6. การอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี
ต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 มี
ประเด็นน ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 
 
6.1 สภาพการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมาคือ ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการ
เรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล
นั้นมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบลตามบทบาทของโรงเรียน ให้โรงเรียน
มีการด าเนินงานในเรื่องของการปรับปรุงบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมไว้ในแผนการด าเนินงานในระยะแรกๆ ซึ่ง
โรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าโครงการนั้นจ าเป็นจะต้องมี
การด าเนินงานในการปรับปรุ งด้านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของทางโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัตนา  สิทธิราช [5], ไมตรี โหมดเครือ [6] 
และ กฤษฎา สารการ [7]  
 
6.2 ปัญหาการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากลงมาคือ ด้านการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมมี ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล
นั้นมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีศรีต าบลตามบทบาทของโรงเรียน ให้โรงเรียน
มีการด าเนินงานในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพของ
นักเรียน แต่โรงเรียนยังขาดศักยภาพในการจัดหาแหล่ง
ในการจัดจ าหน่ายสินค้า ขาดตลาดที่มีความสามารถใน
การรองรับสินค้าที่โรงเรียนผลิตได้ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธนกร  อินทขันตี [8], กฤษฎา สารการ [7] 
และสินี สิวาธรณิศร [9] 
 
6.3 แนวทางพัฒนา การด าเนินงานโครงการโรงเรียนดี
ศรีต าบล ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
เขต 2 สรุปออกมาเป็น 4 ด้านประกอบด้วย 
6.3.1 ด้านการบริหารจัดการ นั้น โรงเรียนควรมีการ
วางแผน ก าหนดนโยบาย ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบให้ 
ชัดเจน และมีการก ากับติดตามให้ค าแนะน าอย่าง
ต่อเนื่องสรุป ประเมินผล รายงานการด าเนินงานอย่าง
จริงจัง ตามขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ หัวใจของการบริหารจัดการโรงเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนจะต้องมีการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หรือแผนระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจ าเป็นที่
จะต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในโครงการต่างๆของ
ทางโรงเรียนให้มีความชัดเจน และต้องมีการประเมิน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งจะสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของรุ่งทิวา เกษดี [10] 
6.3.2 ด้านการเรียนรู้ โรงเรียนดีศรีต าบลนั ้น ควร
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื ่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี ประกอบกับ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การพัฒนาอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การ
เรียนรู้ในยุคปัจจุบันนี้มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้อง
น าสื ่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียน เพื่อที่จะสามารถอธิบายเนื้อหารของบทเรียนให้
มีความเข้าใจมากยิ ่งขึ ้น ประกอบกับ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ครู
จึงสามารถที่จะเลือกใช้สื่อการสอนที่มีความน่าสนใจ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงจะต้อง 
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ส่งเสริมให้ครูผลิตสื ่อ ใช้สื่อเทคโนโลยี ประกอบกับ
การจ ัดการ เร ียนรู ้ของน ัก เ ร ียน ซึ ่งสอดคล ้องก ับ
ผลงานวิจัยของวิชัย  จันทพรม [11] 
6.3.3 ด้ านบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อม  ควรหา
งบประมาณ จากทั้งภายในและภายนอก เช่น ภาครัฐ
เอกชน และชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการจัดการ
เรี ยนรู้  ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะ การด า เนินงานด้ าน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม จะไม่ส าเร็จได้ถ้าหากขาด
งบประมาณในการด าเนินงานด้านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม เพราะการบริหารจัดการด้านบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อการ
เรียนรู้และต้องใช้งบประมาณในจ านวนมาก ฉะนั้นทาง
โรงเรียนจึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณของทาง
โรงเรียนเอง และงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ
ภายนอก เพื่อ ให้ เพียงพอกับการด า เนินงานด้าน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของภูวนัย สุวรรณธารา [12] 
6.3.4 ด้านการมีส่วนร่วม ส าหรับแนวทางการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนดีศรีต าบลนั้น โรงเรียน
ควรเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และชุมชนสามารถ
เข้ามาบริหารโรงเรียนได้ตามบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความรักในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ การส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาและ ชุมชนภายนอก เข้ามามีส่วนสนับสนุน 
ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ทางโรงเรียน
จะต้องสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเกิดความรักใน
โรงเรียนของตัวเองก่อน โดยอาจเริ่มจากการเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โรงเรียนตามกรอบหน้าท่ี เพื่อให้เกิดความรัก และความ
เป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศักดิ์ผจญ เริงใจ [13] 
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