
ชื่อเรื่อง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามบริบทของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อ าเภอสะเดา 
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 

ชื่อผู้วิจัย  นางนฤมล  เพ็ญมาศ 
ปีที่วิจัย   2563 
สถานที่วิจัย ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย่อ 

 

 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามบริบทของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิค     
จะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
เหมาะสมในการใช้งานของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนทั่วไป ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียน เป็นที่พักผ่อนของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มเป้าหมายในการประเมินตามความเห็น
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ และครูเครือข่าย จ านวน 28 คน และ
กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จ านวน 28 คน รวมจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินความพึงพอใจ และสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  เป็นเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 83.93 และเพศหญิง 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมา

เป็นผู้บริหารและครู จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36  ผู้ปกครอง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93  ครู

เครือข่าย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 คณะกรรมการ

บริหารจัดการศูนยฯ์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และชุมชน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 ตามล าดับ 

2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อแบบสอบถาม จ านวน 28 คน ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 

4.36, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 10. 

ความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานโครงการ ( x̄ = 4.75, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ 

ข้อที่ 2. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพ้ืนฐานในการด าเนินการพัฒนา ( x̄ = 4.64, S.D. = 0.49) อยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 3. การด าเนินการสร้างกรอบแนวคิดและก าหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความ

ต้องการพื้นฐาน (x̄ = 4.57, S.D. = 0.57) และสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อที่ 7. การนิเทศติดตามก ากับการ

ด าเนินงานกิจกรรมของโครงการตามข้ันตอนที่ก าหนดทุกระยะ (x̄ = 3.46, S.D. = 0.51) ตามล าดับ 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และครู

เครือข่าย ต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามบริบทของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 28 คน ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก    



(x̄ = 4.36, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่           

2. ภายในห้องเรียนมีบรรยากาศ ที่เหมาะสม และภายในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ห้องบริการต่างๆ                  

มีบรรยากาศเหมาะสมในการจัดการเรียน การสอน (x̄ = 4.75, S.D. = 0.52) อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 7. 

ความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (x̄ = 4.64, S.D. = 0.49) อยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 6. การได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (x̄ = 4.54, 

S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 1. บริเวณสถานที่/ภูมิทัศน์ประกอบกิจกรรมที่เหมาะสม (x̄ = 4.25, 

S.D. = 0.52) ตามล าดับ 

4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตาม

บริบทของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน    

28 คน ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อว่า ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ ข้อที่ 2.ภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เหมาะสม และภายใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบริการต่างๆ มีบรรยากาศเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน (x̄ = 4.68, S.D. = 

0.55) อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 7.ความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม (x̄ = 4.61, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 6. การได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนา

อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (x̄ = 4.54, S.D. = 0.51) ตามล าดับ 

 


