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 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ (1)  องคความรู 
School  mapping  (2)  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  (3) ประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 
School  mapping  ขั้นตอนดําเนินการวิจัยมี  3  ขั้นตอน  ขั้นตอนที่ 1  การสรางองคความรู  School  mapping   
ขั้นตอนที่  2   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ขั้นตอนที่  3  การหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม  
School  mapping  เครื่องมือในการวิจัยคือ (1) แบบวิเคราะหเนื้อหา (2) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (3) แบบยืนยัน 
องคความรู  School  mapping   (4)  หลักสูตรฝกอบรม  School  mapping   (5)  แบบประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรม  School  mapping  กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคือผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี  เขต 3  จํานวน  48  คน  สถิติการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่  (Frequency)  คารอยละ 
(Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean)    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)  การวิเคราะหความแปรปรวน  
(Two  way  ANOVA)  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  องคความรู   School   mapping  ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ  (1)  การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา     
(2)  การคาดคะเนและประมาณการความตองการวางแผนการศึกษา  (3)  การจัดทําขอเสนอแนะการวางแผนทาง
การศึกษา 
 2.  การพฒันาหลักสูตรฝกอบรม  School  mapping  ประกอบดวย  4  ขั้นตอน  (1)  การรางโครงสรางของ
หลักสูตร  (2)  การหาคุณภาพของหลักสูตร  (3)  การทดลองใชหลักสูตร  (4)  การหาประสิทธิผลของหลักสูตร  
องคประกอบของหลักสูตร  ประกอบดวยหลักการและเหตุผลของหลักสูตร  จุดประสงคของหลักสูตร  โครงสราง
เนื้อหา  แบงเปน  4  หนวยการฝกอบรม  กิจกรรมฝกอบรม  สื่อประกอบการฝกอบรม  การวัดและประเมินผล
หลักสูตรฝกอบรม 
 3.  ประสิทธิผลของหลักสูตร  หลักสูตรฝกอบรม School  mapping  มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับมาก ผูเขารับ
การฝกอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก  และผลสัมฤทธิ์หลักสูตรเกิดจากระบวนการฝกอบรมที่แทจริง 
 
 
 
 
 

 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                        บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                       ปการศึกษา  2553  
ลายมือช่ือนักศึกษา................................................ 
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ  1. ….........................................................  2. ......................................................... 

 

ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49252908 :  MAJOR : EDUCATIONAL ADMINSTRATION  
KEYWORDS  :  SCHOOL  MAPPTING  TRAINING PROGRAM 

SURANG TOOPBUCHAKORN : THE  DEVEL OPMENT  OF  SCHOOL  MAPPING  TRAINING 

PROGRAM. DISSERTATION ADVISORS: ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSORN,  RTAR., Ph.D., 
ASSOC. PROF. SIRICHAI  CHNATANGKUL, Ph.D. 410 pp. 

 
This research design used both of qualitative and quantitative methodology. The research purposes were 

to  (1) determine the components of a School mapping (2) the develop want of the training curriculum of the 
school  mapping  (3) the effectiveness of School mapping program. The research comprised 3 procedures as follow 
: firstly, analytical study to set the components of the School mapping. Secondly development the training 
curriculum of  the School mapping. And third to find the effectiveness of School mapping course from 
satisfaction trainees and  knowledge achievement. The five instruments employed for data collection were a 
content analysis, semi - structured interview, a checklist conference on seminar connoisseurship, a questionnaire 
and the test of knowledge achievement in School mapping. The sample consists of school administrators in Suphan 
Buri. Primary Education  service Area 3. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and two way ANOVA. 

The  research  findings  revealed  that :  
1.  The components of the School mapping were : (1) diagnosis of the educational system at school   

(2) estimating demand projection (3) preparation of Prospective School mapping. 
2.  The training curriculum was developed through 4 stages : design curriculum, evaluate the effectiveness 

of the training, revise the training curriculum and evaluate the effectiveness of the School mapping.  The curriculum 
components consisted of principle, objectives, content structures, activities, medias, measurement and assessment 
of the training curriculum convening through the four units 

3.  The effectiveness of  School  mapping training Program composed with the satisfaction  of trainees of 
high level, curriculum achievement at high level that effect form the processes of training program.   
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 ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  เพราะความกรุณาของคณาจารย  ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกอบดวย  ผูชวยศาสตราจารย  วาที่พันตรี 
ดร. นพดล เจนอักษร  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย ชินะตังกูร  ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ประเสริฐ  
อินทรรักษ  และดร. ศักดิ์สิทธิ์  ขัตติยาสุวรรณ  ผูทรงคุณวุฒิที่ไดใหคําปรึกษา  คําแนะนํา  สนับสนุน
ชวยเหลือ  ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ  จนสําเร็จสมบูรณ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ  ดร. สมเด็จ  สิริแสง  ดร. มณฑวัล  วุฒิวิชญานันต   ผอ. อนุสรณ  ฟูเจริญ        
ผอ. วินัย  ศิริเจริญ   นายไตรรงค  มณีสุธรรม   หัวหนากลุมแผนและงบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางสุดาพร  ปานกลิ่น   ผูอํานวยกลุมอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1  ที่ใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณอยางดียิ่ง  ขอขอบคุณ  ดร. รังสรรค  มณีเล็ก
และผูเชี่ยวชาญในความอนุเคราะหการประชุมสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ  ขอขอบพระคุณ ผูศาสตราจารย 
ดร. ปราณี  นิลกรณ  รองศาสตราจารย  ดร. ปราโมทย  จันทรเรือง  นางณรี  สุสุทธิ  ที่ใหความอนุเคราะห 
ในการตรวจเครื่องมือการวิจัย  ขอขอบพระคุณผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3  นายจักรพรรค  จิตมณี  ที่ใหความอนุเคราะห  งบประมาณและสถานที่การฝกอบรม  School  
mapping  และขอบคุณคณะกรรมการฝกอบรม  School  mapping  ทุกทาน 
 ขอขอบพระคุณ  พี่  เพื่อน  และนอง  ดุษฎีบัณฑิตเอกการบริหาร  รุน 3  และ 5  ทุกทาน  
ตลอดจนกราบขอบพระคุณคุณพอคุณแม  ญาติ  และนางสาวภักนิจ  ธูปบูชากร  ที่ชวยเหลือและเปน
กําลังใจเปนอยางดี 
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