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การวิจยั เรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตราชเทวี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหารและด้านวิชาการ และเพื่อ
เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
ราชเทวี โดยจําแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 97 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผ่านขัน้ ตอนการวิเคราะห์ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
(Index of Item Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน มีคา่ ระหว่าง 0.6 – 1.00
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน ใช้คา่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุตฐิ านใช้การวิเคราะห์ t - test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลวิจยั พบว่า
1. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตราชเทวี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปฏิบตั มิ าก
2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามเพศ พบว่า ครูทม่ี เี พศต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี โดยรวมแตกต่างกัน เมือ่ พิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านกายภาพ และด้านการบริหาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05 ส่วนด้าน
วิชาการ ไม่พบความแตกต่าง
3. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์
ในการสอนต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตราชเทวี โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
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The purposes of this research were to study the environment management in the
schools Ratchathewi District, Administration as perceived by Ratchathewi in 3 aspects thatare:
1) Physical facilities 2) Administration 3) Academic; and to compare the environment in the
schools under the Bangkok metropolitan Administration as perceived by Ratchathewi classified
by sex and teaching experience.
The samples consisted of 97 teachers under the Bangkok metropolitan Administration
as perceived by Ratchathewi, year 2012 by using Krejcie & Morgan to define the sample
size. The instruments used for data collection 5 point-rating scale questionnaires. This
questionnaire was sent to five experts to examine the quality and accuracy by analysing
IOC (Index of Item Objective Congruence) which valued between 0.6 - 1.00. Using SPSS
for Windows for data analysis. Basic data analysis was done by frequency, percentage,
mean and standard deviation. The test of hypothesis was done by using t-test and One-way
ANOVA.
The research results were as under mentioned;
1. The environment management in the schools under the Bangkok metropolitan
Administration as perceived by Ratchathewi as a whole and individual aspect were at the
high level.
2. The environment management in the schools under the Bangkok metropolitan
Administration as perceived by Ratchathewi classified by sex as a whole was statistically
significant difference at .05 level. When considering in each individual aspect, found that
Physical facilities and Administration aspect was statistically significant difference at .05 level. In
contrast the aspect of Academic revealed no difference.
3. The environment management in the schools under the Bangkok metropolitan
Administration as perceived by Ratchathewi classified by teaching experience as a whole
and individual aspect revealed no difference.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 สําหรับสถานศึกษาทุกสังกัดทีจ่ ดั การศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ใช้เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเ้ รียน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพ
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รวมทัง้ คุณภาพด้านมาตรการ
ส่งเสริม และหน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ให้ความสําคัญในการนํา
มาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพือ่ ความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน
และให้สาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาใช้เป็ นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุ นให้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยังยื
่ น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน.
2554: 17 – 19)
สภาพแวดล้อมมีอทิ ธิพลต่อมนุษย์นนั ้ มีมาเป็ นเวลานาน นักพฤติกรรมศาสตร์ทส่ี นใจเกีย่ วกับ
ปฏิกริ ยิ าระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมล้วนมีความเชื่อเบือ้ งต้นว่า พฤติกรรมของบุคคลนัน้ สามารถ
ทําความเข้าใจ และทํานายได้โดยพิจารณาจากปฏิกริ ยิ าระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมทีบ่ ุคคลอาศัยอยู่
ซึง่ เรียกว่า นิเวศวิทยาของสถาบันการศึกษา ซึง่ หมายถึง การประยุกต์หลักการทีเ่ กีย่ วกับปฏิกริ ยิ า
ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมมาใช้อธิบายปฏิกริ ยิ าระหว่างนักศึกษากับสถาบันการศึกษา นักจิตวิทยา
ทีส่ นใจเกีย่ วกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมมีความเชื่อว่า พฤติกรรมของนักศึกษามีความสัมพันธ์กบั
สภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา วิธกี ารพัฒนานักศึกษาทีไ่ ด้ผลทางหนึ่ง ซึง่ เกีย่ วกับการจัดการกับ
ปฏิกริ ยิ าระหว่างนักศึกษากับสภาพแวดล้อมของสถาบัน เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้มคี วามสมบูรณ์ทุกๆ ด้าน
สําเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 80) ได้จาํ แนกสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพือ่ น ซึง่ ในสภาพแวดล้อมทัง้ 4 ด้านนี้
สถาบันการศึกษาอาจมีการจัดและดําเนินงานในด้านต่างๆ จําแนกย่อยออกไปแตกต่างกันทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
ปณิธานของแต่ละสถาบัน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ครู ซึง่ มีองค์ประกอบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง 2 ส่วน คือ คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการประเมินผล
ของครู 2) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
โดยมีหน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) 3) คณะกรรมการ
สถานศึกษา หรืออาจเรียกเป็ นอย่างอื่น เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จะทําหน้าทีส่ ง่ เสริม
สนับสนุ นการดําเนินกิจการด้านต่างๆ ของสถานศึกษา อันหมายรวมทัง้ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งานบุคคล และหน้าทีอ่ ่นื ตามทีร่ ะเบียบกําหนด 4) หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา จะเป็ นตัวสะท้อน
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คุณภาพของผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะหลักสูตรสถานศึกษาจะมีการกําหนดจุดหมาย แนวทาง
วิธกี าร และเนื้อหาสาระทีเ่ รียน ตลอดจนวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึง่
จะสะท้อนว่าผูเ้ รียนมีความรู้ ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาทีส่ ถานศึกษา
กําหนดไว้หรือไม่ และ 5) สภาพแวดล้อมและการบริการ เป็ นปจั จัยสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา สถานศึกษาทีม่ หี อ้ งเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อาคารเรียนทีม่ นคงและสะอาด
ั่
มีแหล่งเรียนรูเ้ พียงพอ
ทําให้นกั เรียนดําเนินชีวติ อยูใ่ นสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ จะส่งผล
ถึงความสําเร็จในการเรียนด้วย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2554: 1 – 7)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2554: 13 – 15) ได้กาํ หนดมาตรฐานการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน แบ่งเป็ น 5 ด้าน มี 15 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีการกําหนดตัวบ่งชีท้ ค่ี รอบคลุมและให้
นํ้าหนักความสําคัญกับกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 70 ส่วนผลของการบริหารและการจัดการ
คือ คุณภาพผูเ้ รียนเป็ นร้อยละ 30 ทัง้ นี้มาตรฐานการศึกษาขึน้ พืน้ ฐานให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อม
และการบริการ โดยกําหนดไว้ในด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดังนี้
“มาตรา 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ ดังนี้
ข้อ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อาคารเรียนมันคง
่ สะอาดและปลอดภัย มีสงิ่ อํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรืน่ และมีแหล่งเรียนรูส้ าํ หรับผูเ้ รียน
ข้อ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
ผูเ้ รียน และ
ข้อ 11.3 จัดห้องสมุดทีใ่ ห้บริการสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ อือ้ ให้ผเู้ รียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และหรือเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24(5) ระบุให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่ การเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นี้ผสู้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสือ่ การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็ นปจั จัยสําคัญอย่างหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการจัดการศึกษาทีจ่ ะ
ทําให้ผเู้ รียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ เปรียบเสมือนครูคนหนึ่งทีส่ ามารถให้การศึกษาอบรมและ
กล่อมเกลาจิตใจของคนได้ เพราะคนทีอ่ ยูใ่ นสภาพสังคมทีด่ จี ะซึมซับลักษณะทีด่ ตี ดิ ตัวไป โดยไม่รตู้ วั
(นรา สมประสงค์; และ เสรี ลาชโรจน์. 2546: 60) สอดคล้องกับแนวคิดของ อรพันธุ์ ประสิทธิรตั น์ (2545:
57 – 59) ทีก่ ล่าวว่า สภาพแวดล้อมจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน
มีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสือ่ การเรียนการสอนครบถ้วน ทําให้ผเู้ รียนมีความสุขในการเรียน
ผูส้ อนมีความสุขในการสอน สภาพแวดล้อมช่วยสนับสนุน การเรียนในด้านต่างๆ ทําให้เกิดความประทับใจ
เป็ นตัวกระตุน้ ผูเ้ รียนให้มคี วามสนใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรียน ช่วยจัดประสบการณ์ทพ่ี งึ ประสงค์
ให้ผเู้ รียนสัมผัสกับสิง่ ต่างๆ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทีด่ จี ะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ
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ของผูเ้ รียน ช่วยในการควบคุมชัน้ เรียน ผูเ้ รียนมีความเป็ นระเบียบ มีวนิ ยั เป็ นแหล่งเรียนรู้ หากจัดการ
สภาพแวดล้อมมีมมุ วิชาการ สามารถค้นคว้าด้วยตนเอง จัดกิจกรรมทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง สภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูต้ อ้ งปราศจากสิง่ รบกวน การจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้งา่ ยต่อการเคลื่อนที่
โยกย้าย บรรยากาศไม่จาํ เจ ผูส้ อนไม่จาํ เป็ นต้องยืนอยูห่ น้าชัน้ เสมอไป เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น
ปจั จัยสําคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาผูเ้ รียน การทีจ่ ะ
ทําให้ผเู้ รียนพัฒนาได้ดนี นั ้ จะต้องจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ อันได้แก่ สภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร และสภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่ม
เพือ่ น ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ให้เสรีภาพแก่นิสติ นักศึกษาในการทีจ่ ะเลือกทิศทางการเรียนรูข้ องตนเอง และ
เกิดพัฒนาการด้านอื่นๆ ตามมาด้วย (สุวพร ตัง้ สมวรพงษ์. 2542: 2 – 4) สอดคล้องกับความเห็นของ
นพรัตน์ สายลุน (2546: 60 – 68) ทีไ่ ด้จาํ แนกแนวปฏิบตั แิ ละตัวชีว้ ดั การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 3 ด้าน
ดังนี้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และสภาพแวดล้อมทางบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีมสี ว่ นช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาได้เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอาคารเรียน อาคารประกอบรวมทัง้ วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ซึง่ อยูร่ อบตัวผูเ้ รียน ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียน และ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพราะสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอทิ ธิพลต่อจิตใจ และพฤติกรรมของผูเ้ รียนเป็ น
การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดผลสําเร็จทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (มาริสา ธรรมมะ. 2545: 1)
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี มีจาํ นวน 4 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียน
กิง่ เพชร 2) โรงเรียนวัดดิสหงสาราม 3) โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม 4) โรงเรียนวัดพระยายัง
มุง่ เน้นมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการ โดย
กําหนดไว้ในด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการศึกษามาตรา 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวีได้ประสบ
ปญั หาและอุปสรรคหลายประการในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึง่ พบจากแบบประเมินสภาวะ
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมของโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรืน่ (Bangkok Clean and Green) โดยมอบหมาย
ให้สาํ นักงานเขตราชเทวี ฝา่ ยสิง่ แวดล้อม มาประเมินทัง้ 4 โรงเรียน พบว่า 1) ปญั หาด้านกายภาพ
จํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารฝึ กงานมีไม่เพียงพอ สภาพห้องเรียนยังไม่เอือ้ อํานวย
ต่อการจัดการเรียนการสอน 2) ปญั หาด้านการบริหารเนื่องจากการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อมยังไม่มี
ระบบและงบประมาณทีไ่ ด้รบั มีน้อย จึงไม่เอือ้ อํานวยต่อการพัฒนาเท่าทีค่ วร บุคลากรในสถานศึกษา
ไม่คอ่ ยมีสว่ นร่วมยังขาดความร่วมมือร่วมใจในการจัดทําข้อมูลด้านการจัดสภาพแวดล้อม 3) ด้านวิชาการ
ยังขาดการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทัง้ ในและนอกห้องเรียนทีใ่ ห้เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
จากสภาพของปญั หาและเหตุผลดังกล่าว ทําให้ผวู้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็ นบุคลากรภายในสถานศึกษา
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็ นอย่างยิง่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
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จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นี้ จะเป็ นแนวทาง
ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ
2. เพือ่ เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี โดยจําแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน

ความสําคัญของการวิจยั
ผลของการวิจยั ในครัง้ นี้จะเป็ นข้อมูลให้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี สามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การวางแผนปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาอันจะเป็ นผลให้เป็ นโรงเรียน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและศักยภาพทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตของการวิจยั
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และ
ด้านวิชาการ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงาน
เขตราชเทวี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 134 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เลือกโดยใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยอาศัยตารางการกําหนดขนาดตัวอย่างของเครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie; & Mogan. 1970: 608)
ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 97 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
3.1. 1 เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง
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3.1.2 ประสบการณ์ในการสอน ได้แก่ น้อยกว่า 5 ปี มากกว่า 5 – 10 ปี และ
มากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไป
3.2 ตัวแปรตาม คือ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี ซึง่ พิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ด้านกายภาพ
3.2.2 ด้านการบริหาร
3.2.3 ด้านวิชาการ

นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการนิยามศัพท์ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วนํามาสรุปรวมออกมา
เป็ นนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานและการปรับปรุงองค์ประกอบ
ต่างๆ ภายในโรงเรียนทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านโดยผูบ้ ริหาร
ร่วมกับครู และผูเ้ กีย่ วข้องในสถานศึกษา พิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
1.1 ด้านกายภาพ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นวัตถุ เป็ นรูปธรรมให้มคี วามเหมาะสม
กับกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในสถานศึกษา 3 ด้าน
1) ด้านภูมทิ ศั น์ 2) ด้านอาคารสถานที่ และ 3) ด้านความปลอดภัยทัง้ 3ส่วนจะอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน
1.2 ด้านการบริ หาร หมายถึง การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการ
ในการดําเนินการต่างๆ ทีท่ าํ ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ าน
สําเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การทํางานอย่างมีระบบ การช่วยเหลือซึง่ กันและกันของ
บุคลากรทีจ่ ะทําภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เช่น การส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง พัฒนา
โรงเรียนด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 ด้านวิ ชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีต่ รงตามจุดประสงค์ ส่งเสริม
ความสามารถของแต่ละบุคคลและเป็ นไปตามความต้องการของชุมชน โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมทัง้ ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ทางวิชาการทีจ่ ะทําให้ผเู้ รียนได้รบั ความรู้ และได้รบั ประสบการณ์ให้มากทีส่ ดุ ภายใต้บรรยากาศทีม่ ชี วี ติ ชีวา
แจ่มใส น่ าเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล เร่งเร้าให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
ตนเอง โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ตลอดจนการจัดบริการต่างๆ ทางวิชาการ
2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี หมายถึง โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกิง่ เพชร โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม และโรงเรียนวัดพระยายัง
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3. ครู หมายถึง ข้าราชการครู ทีท่ าํ หน้าทีค่ รูผสู้ อนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี
4. ประสบการณ์ สอน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี ตัง้ แต่เริม่ ดํารงตําแหน่ งเป็ นข้าราชการครู
4.1 น้ อยกว่า 5 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านของครู ในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวีทม่ี รี ะยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี
4.2 มากกว่า 5 – 10 ปี หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวีทม่ี รี ะยะเวลา มากกว่า 5 – 10 ปี
4.3 มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวีทม่ี รี ะยะเวลามากกว่า 10 ปีขน้ึ ไป
เพศ แบ่งออกเป็ น
เพศชาย หมายถึง ข้าราชการครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตราชเทวี ปี การศึกษา 2555 สถานะภาพเพศเป็ นชาย
เพศหญิ ง หมายถึง ข้าราชการครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี ปี การศึกษา 2555 สถานะภาพเพศเป็ นหญิง

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดเรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจาก
แนวคิดของนักวิจยั และนักวิชาการหลายท่านทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อม ซึง่ จําแนก
เป็ น 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ
ด้านกายภาพ จากการศึกษางานวิจยั ของ นพรัตน์ สายลุน (2546: 60 – 63) และ สุวพร
ตัง้ สมวรพงศ์ (2542: 2 – 3) สรุปได้วา่ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านกายภาพ เป็ นการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นวัตถุ เป็ นรูปธรรม ให้มคี วามเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยด้วย การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านกายภาพ สามารถ
จําแนกออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ด้านภูมทิ ศั น์ 2) ด้านอาคารสถานที่ และ 3) ด้านความปลอดภัย ซึง่ 3 ส่วนนี้
จะอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของผูเ้ รียนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยผล
พลอยได้ทเ่ี กิดขึน้ คือผูเ้ รียนและบุคลากรเกิดความรักความภาคภูมใิ จและหวงแหนในสถานศึกษา
ด้านการบริ หาร จากการศึกษางานวิจยั ของ กรมสามัญศึกษา (2536: 33) ปฏิคม พงศ์ประเสริฐ
(2550: 40) และ นัฐญาพร ดุษฎี (2545: 19 – 20) สรุปได้วา่ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร หมายถึง
การดําเนินการใดๆ ภายในโรงเรียนให้การปฏิบตั งิ านสําเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร สังเกต
ได้จากการทํางานอย่างมีระบบ ความเอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของบุคลากร บุคลากรยิม้ แย้ม
แจ่มใส เป็ นมิตรต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน การจัดสภาพแวดล้อมการบริหารเป็ นการดําเนินการของ
สถานศึกษา ให้การปฏิบตั งิ านสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผูบ้ ริหารและครู เป็ นผูม้ คี วามสําคัญยิง่ ต่อการสร้าง
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สภาพแวดล้อม โดยเริม่ ทีต่ วั ผูบ้ ริหาร จะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้เกิดขึน้ ในระหว่างครูดว้ ยกัน
ระหว่างครูกบั ผูบ้ ริหาร ความสัมพันธ์ทด่ี จี ะได้รบั การไว้วางใจจากคณะครู ปฏิบตั ติ ่อครูเหมือนกับเป็ น
ผูร้ ว่ มงานทีด่ ี คอยให้คาํ แนะนําช่วยเหลือ สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้แก่คณะครู โดยยึดหลักการ
บริหารแบบมีสว่ นร่วม (Participation Management)
ด้านวิ ชาการ สุวพร ตัง้ สมวรพงษ์ (2542: 4) นรา สมประสงค์ และ เสรี ลาชโรจน์ (2546: 83)
สรุปได้วา่ สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ (การเรียนการสอน) ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียน การสอน
พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ รวมทัง้ การใช้สอ่ื ต่างๆ ในการสอน และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน
และการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ หากทุกอย่างทีก่ ล่าวมาเป็ นไปในทางทีเ่ หมาะสมก็จะส่งผลให้ผเู้ รียน
ได้รบั ความรูแ้ ละสามารถ นําความรูไ้ ปปฏิบตั ไิ ด้ ส่งผลให้นิสติ นักศึกษามีความสําเร็จในการเรียน และ
จะพัฒนาทักษะแนวคิด แนวคิดและอุดมการณ์ต่างๆ ให้เกิดขึน้ ในตนเองได้
ประสบการณ์ในการสอน จากการศึกษางานวิจยั ของ คําตัน วิชยั คําจร (2548: 96 – 106)
พบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ต่าํ กว่า 5 ปี และครู
ทีป่ ระสบการณ์ 5 – 10 ปี แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิมพล พันธ์บวั (2549: 78 – 87)
ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านแรงจูงใจและการติดต่อสือ่ สารกับบทบาทของผูบ้ ริหารใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร
และเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
ทํางานและขนาดของโรงเรียน พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีประสบการณ์ทาํ งานแตกต่างกัน และอยูใ่ น
โรงเรียนทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
เพศ จากการศึกษางานวิจยั ของ สักรินทร์ บุญกว้าง (2551: 58 – 60) ได้กล่าวว่า ครูปฏิบตั ิ
การสอนทีม่ เี พศต่างกันและมีวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน 3 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอนและด้านปฏิสมั พันธ์ของบุคคลแตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัญญา สุวรรณแสง (2536: 75 – 77) กล่าวว่า เพศ มีการตอบสนอง
ทางสังคมทีแ่ ตกต่างกัน
จึงเห็นได้วา่ ประสบการณ์ในการสอน และเพศ เป็ นตัวแปรทีน่ ่าจะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงนํามาเป็ นตัวแปรอิสระในการวิจยั ครัง้ นี้ดว้ ย
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จากการศึกษาของนักการศึกษาหลายท่านทีก่ ล่าวมาผูว้ จิ ยั จึงสรุปได้เป็ นกรอบแนวคิดของ
การวิจยั ได้ ดังนี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. ประสบการณ์ในการสอน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 มากกว่า 5 – 10 ปี
2.3 มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป

การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตราชเทวี
จํานวน 3 ด้าน คือ
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านการบริหาร
3. ด้านวิชาการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

สมมติฐานการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
ราชเทวี ตามความคิดเห็นของครูทม่ี เี พศต่างกันมีระดับปฏิบตั แิ ตกต่างกัน
2. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
ราชเทวีตามความคิดเห็นของครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนทีแ่ ตกต่างกันมีระดับปฏิบตั แิ ตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักการ แนวคิด จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
1.1 แนวคิดเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
1.2 ความสําคัญของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
1.3 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
1.3.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
1.3.2 ความสําคัญและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
2. ข้อมูลเกีย่ วกับกรุงเทพมหานครและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.1 ทีต่ งั ้ และลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของกรุงเทพมหานคร
2.2 การแบ่งกลุ่มการปฏิบตั งิ านของสํานักงานเขต
2.3 นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
2.4 ความเป็ นมาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
2.5 โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
2.6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
3. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
3.1 ด้านกายภาพ
3.2 ด้านการบริหาร
3.3 ด้านวิชาการ
4. ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
1.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
วิชาญ สุวรรณวงษ์ (2549: 12) ได้ให้ความหมายไว้วา่ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียน ทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีส่ วยงาม ร่มรืน่ เป็ นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย
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มีวสั ดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการและเสริมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย มีสงิ่ ยัวยุ
่ ให้เกิดการเรียนรู้ และ
ไม่มมี ลภาวะ
อรพันธุ์ ประสิทธิรตั น์ (2554: 54 – 55) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม ไว้วา่ สภาพ
สภาวะ หรือสิง่ ต่างๆทีอ่ ยูร่ อบๆ ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติหรืออาจเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกจัดทําสร้างขึน้ อาจเป็ นรูปธรรม
ทีม่ องเห็นได้หรือเป็ นนามธรรมทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ อยูใ่ นห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ซึง่ มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า พฤติกรรมของผูเ้ รียน
จะเป็ นอย่างไรนัน้ เกีย่ วข้อง หรือได้รบั อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมเป็ นส่วนใหญ่ การจัดสภาพแวดล้อม
ทีด่ ี ทีเ่ หมาะสมกับวัยและระดับของผูเ้ รียนจะเป็ นสิง่ ทีพ่ งึ พอใจในการเรียนทําให้เกิดสมาธิและปญั ญา
นงลักษณ์ มีจรูญสม (2546: 1) ได้กล่าวไว้วา่ สภาพสิง่ แวดล้อม หมายถึง สิง่ ทีม่ อี ยูโ่ ดย
รอบหรือปะปนกันของสภาพภายนอกและภายใน ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ ทีม่ ชี วี ติ มิใช่เพียงทีเ่ ป็ นรูปธรรม
เท่านัน้ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ ก็มผี ลผูกพัน ความรูส้ กึ นึกคิดและกิจกรรมของมนุษย์ตงั ้ แต่
เกิดจนตายซึง่ เรียกว่า เป็ นสภาพสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นนามธรรมด้วย ดังนัน้ สภาพสิง่ แวดล้อมของมนุษย์
จึงต้องรวมทัง้ สภาพสิง่ แวดล้อมทางกายภาพและสภาพสิง่ แวล้อมทางสังคมเข้าไว้ดว้ ยกัน
ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550: 19) ได้กล่าวไว้วา่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง
องค์ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน
ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีส่ วยงาม ร่มรืน่ เป็ นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มี
วัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและเสริมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย
สุพล อนามัย (2549: 29) ได้ให้ความหมายของการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไว้ว่า
องค์ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน
ได้แก่ สภาวะแวดล้อมในโรงเรียนทีส่ วยงาม ร่มรื่นเป็ นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มี
วัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการและเสริมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย มีสงิ่ ยัวยุ
่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละ
ไม่มมี ลภาวะ
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้วา่ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง
องค์ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน
ซึง่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีส่ วยงาม ร่มรืน่ เป็ นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวสั ดุ
อุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายจะช่วยพัฒนานักเรียนให้เกิด
การเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพ สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมทีก่ ระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองอย่างมีศกั ยภาพ
1.2 ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน
อรุณชัย กัณฑภา (2548: 21) ได้สรุปแนวคิด และหลักความสําคัญทีไ่ ด้กล่าวถึงในด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมในองค์กรโรงเรียนเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ จ่ี ะต้องเสริมสร้างผูเ้ รียนได้รบั โอกาส
อันพึงทีจ่ ะควรได้รบั ในการพัฒนาศักยภาพตามวัย การพัฒนาองค์กร หรือโรงเรียนสิง่ หนึ่งทีม่ กี ารกล่าวถึง
และให้ความสําคัญอย่างมากคือ การจัดสภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้านทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
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สภาพแวดล้อมทีด่ หี มายถึงส่วนประกอบสําคัญส่วนหนึ่งทีจ่ ะส่งผลให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการ มีความปลอดภัย
มีแรงจูงใจและเกิดความสุข ความเต็มใจในการแสวงหาความรูต้ รงกันข้าม โรงเรียนทีข่ าดการเอาใจใส่
ในด้านสภาพแวดล้อมไม่เห็นความสําคัญของการจัดสภาพแวดล้อม จะทําให้บุคลากร ทัง้ ในและนอก
สถานศึกษาขาดปฏิสมั พันธ์ทด่ี ี มีบรรยากาศทีน่ ่าเบื่อ ขาดความอบอุน่ และบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตร และ
ขาดศรัทธาต่อโรงเรียน ทําให้สว่ นประกอบของคําว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ ขาดความสมบูรณ์ตามมา
ในทีส่ ดุ
ประเวศ วะสี (2542: 9) ได้กล่าวถึง ระบบการจัดการศึกษาทัวโลกว่
่
า จะใช้วชิ าเป็ นตัวตัง้
จึงสร้างปญั หามากมาย ฉะนัน้ จําเป็ นต้องศึกษาโดยใช้ความจริง ซึง่ การศึกษาถึงความจริงมีอยู่ 3 เรือ่ ง
คือ 1) ศึกษาให้รรู้ กั ตนเอง เข้าใจพืน้ ฐานความเป็ นมนุษย์ ต้องเข้าใจว่าเรามีวญ
ิ ญาณได้จากตนเองและ
ภายนอกแล้วนํามาสังเคราะห์ให้สงู ขึน้ ปจั จุบนั การศึกษาของเราสร้างคนให้พกิ ารทางกายมากมายนัก
2) ศึกษาให้เข้าใจสภาพแวดล้อมมีการเชื่อมโยงและเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลามนุษย์ควรศึกษาร่วมกับ
ความจริง ไม่แยกจากสิง่ แวดล้อมและสามารถสังเคราะห์ได้ การเรียนไม่น่าเบื่อ เกิดความสนุก 3) ศึกษา
ให้เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมและจัดการศึกษาให้เกิดความสัมพันธ์เกือ้ กูลต่อกัน
เชิดชู กาฬวงค์ (2545: 14) กล่าวถึงแนวคิดและความสําคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนว่า โรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูท้ จ่ี ดั มวลประสบการณ์แก่นกั เรียน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่
นําประสบการณ์เหล่านัน้ ไปพัฒนาตนเองในอนาคต แต่จะทําอย่างไรให้เด็กชอบมาโรงเรียนเป็ นคนใฝร่ ู้
มีความรูส้ กึ สนุ กสนาน มีเจตคติทด่ี ตี ่อโรงเรียน การทีโ่ รงเรียนจะได้รบั การตอบสนองจากนักเรียน โรงเรียน
ต้องดําเนินการสร้างแรงจูงใจต่อนักเรียนให้เกิดความคิดว่า ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาดังกล่าว
แนวทางในการจัดบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนต้องดําเนินการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ต่างๆ ให้มผี ลต่อการเรียนรู้ สามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยคํานึงถึง
เพศและวัยของผูเ้ รียน
นิตยา ใจดาบ (2530: 59) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่า เป็ น
ส่วนหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผูเ้ รียน และสามารถพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนได้และการบริหาร
โรงเรียนทีเ่ ป็ นระบบและมีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดาํ เนินไปสูจ่ ุดหมายทีต่ งั ้ ใจได้
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้วา่ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จะช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้ ซึง่ การจัดสภาพแวดล้อมทีด่ จี ะเป็ นส่วนประกอบทีส่ าํ คัญส่วนหนึ่งทีจ่ ะส่งผลให้
ผูเ้ รียนมีพฒ
ั นาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจทําให้เกิดความสุขและประสบผลสําเร็จ เนื่องจากสถานศึกษา
เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ว่ี ดั มวลประสบการณ์แก่นกั เรียน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมผูเ้ รียนได้รบั การจัดการเรียน
การสอนตามธรรมชาติ ได้ฝึกปฏิบตั จิ ริง ดังนัน้ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ทีม่ คี วามสําคัญและมีอทิ ธิพลต่อผูเ้ รียนช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้าน ความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ
มีความรับผิดชอบและประสบผลสําเร็จในอนาคต
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1.3 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
1.3.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีผใู้ ห้ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้
หลายท่าน ดังนี้
สภาพแวดล้อม (Environment) ตามความหมายของพจนานุกรม (Webster’s New Collegiate
Dictionary. 1958: 223) หมายถึง การรวมตัวของสภาพภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ และพัฒนาการ
ของมนุษย์
นงลักษณ์ มีจรูญสม (2546: 11) ได้กล่าวไว้วา่ สภาพแวดล้อม หมายถึง สิง่ ทีม่ อี ยูโ่ ดยรอบ
หรือปะปนกันของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ สิง่ ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบนี้ จะ
มีผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ นัน้ มิใช่เพียงทีเ่ ป็ นรูปธรรมเท่านัน้ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ ก็มผี ล
ผูกพันความรูส้ กึ นึกคิดและกิจกรรมของมนุษย์ตงั ้ แต่เกิดจนตาย ซึง่ เรียกว่า เป็ นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ น
นามธรรมด้วย ดังนัน้ สภาพแวดล้อมของมนุษย์จงึ ต้องรวมทัง้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ทางสังคมเข้าไว้ดว้ ย
อัสติน (Astin. 1968: 34) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมสถาบัน (College Environment) หมายถึง
ลักษณะใดๆ ก็ตามของสถาบันทีเ่ ป็ นสิง่ เร้าทีม่ ศี กั ยภาพอันมีอทิ ธิพลต่อนักเรียนนักศึกษา
กรมสามัญศึกษา (2531: 8) ให้ความหมายบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
หมายถึง การรับรูค้ วามรูส้ กึ ทีส่ มาชิกในโรงเรียนมีต่อโรงเรียน และรวมถึงความรูส้ กึ ทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครอง
และชุมชนทีม่ ตี ่อโรงเรียนด้วย ถ้ามีสภาพแวดล้อมทีด่ กี จ็ ะทําให้เกิดความรูส้ กึ ประทับใจ พอใจ อบอุน่ ใจ
มีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ และภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นสมาชิกถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดี ก็จะทําให้เกิดความรูส้ กึ
ทีข่ าดความผูกพันต่อโรงเรียน ขาดความรูส้ กึ การเป็ นเจ้าของ
กฤษณา เสนาวงษ์ (2544: 10) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาว่าหมายถึง
องค์ประกอบต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นสถานศึกษาทีจ่ ะส่งเสริมและเอือ้ อํานวยต่อการศึกษา และพัฒนานักศึกษา
ในทุกๆ ด้าน และเป็ นสิง่ ทีจ่ ะนําสถานศึกษาไปสูค่ วามสําเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ รวมทัง้ เป็ นการกระตุน้
สนับสนุ นและส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ ซึง่ ประกอบด้วย 5 ด้าน
คือ
1. สภาพแวดล้อมเกีย่ วกับความประทับใจในสถานศึกษา
2. สภาพแวดล้อมเกีย่ วกับบรรยากาศในการเรียนการสอน
3. สภาพแวดล้อมเกีย่ วกับความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
4. สภาพแวดล้อมเกีย่ วกับบรรยากาศในการบริหาร
5. สภาพแวดล้อมเกีย่ วกับอาคารสถานที่
จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 38) สรุปความหมายของสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาว่า
หมายถึง องค์ประกอบภายใน ซึง่ ได้แก่ สภาพแวดล้อมเกีย่ วกับการเรียนการสอน ความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
รวมทัง้ ความเป็ นระเบียบ ความสะอาดของอาคารสถานที่ การจัดอํานวยความสะดวก และปลอดภัย
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ซึง่ เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุนให้นกั เรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้ไปสูจ่ ุดมุง่ หมาย
ตามที่ วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถานศึกษานัน้ ๆ กําหนดได้
วิเชียร กระพีแ้ ดง (2543: 22) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมของระบบโรงเรียนประกอบด้วย
1. อาคารสถานที่ คือ การก่อสร้างและการออกแบบอาคารเรียน ห้องเรียน ซึง่ สามารถ
มีอทิ ธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรม
2. องค์ประกอบขององค์การ คือ ส่วนประกอบของโครงการทีก่ าํ หนดไว้อย่างแน่นอน
เช่น ขนาดของโรงเรียน สัดส่วนของนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน วิธสี อน
3. บุคคลโดยรวม คือ คุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ของบุคคลแต่ละคนทีป่ ระกอบกันขึน้
เช่น ไอคิว ภาวะจิตใจ เป็ นต้น
4. บรรยากาศทางสังคม ซึง่ เกิดจากตัวประกอบดังกล่าวทัง้ 3 องค์ประกอบ ซึง่ เกิด
ปฏิสมั พันธ์กนั
พระมหาอํานวย ครองบุญ (2547: 47) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีเ่ หมาะสม
ต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็ก จะช่วยเอือ้ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ เข้าใจถึง
สถานภาพของตนเองและเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
ราตรี ลภะวงศ์ (2548: 11) ได้สรุปว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็ นเรือ่ งสําคัญเรือ่ งหนึ่ง
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงจนเป็นการเรียนรู้ ตาม
หลักทฤษฏีทางด้านจิตวิทยาทีม่ กี ารศึกษาถึงเรือ่ งพันธุกรรมสิง่ แวดล้อม ทําให้ทราบว่านอกเหนือจาก
ลักษณะต่างๆ ทีค่ นได้รบั การถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม ทําให้คนแตกต่างกันแล้วยังมีอทิ ธิพลอื่นอีก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ สิง่ แวดล้อม การอบรมเลีย้ งดู การคบเพือ่ น การสังคม การศึกษา
การสมาคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ดินฟ้าอากาศ ทีอ่ ยูอ่ าศัย อาหาร นํ้า สือ่ มวลชน โรคภัยไข้เจ็บ
อุบตั เิ หตุ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งทีท่ าํ ให้พฤติกรรมของคนมีการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ หี รือไม่ดี
สักรินทร์ บุญกว้าง (2551: 9) ได้สรุปสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง สภาพการณ์
ของสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูห่ รือเกิดขึน้ ในโรงเรียน ทัง้ ทีเ่ ป็ นวัตถุ สิง่ ของ ตัวบุคคล วิธกี าร หรือกระบวนการ
ต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อบุคคลในโรงเรียน และส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียนทัง้ ในด้านบวกและลบ
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2546: 296) ได้ให้ความหมายของสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษา
หมายถึง สิง่ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ อยูใ่ นสถานศึกษา รวมทัง้ สิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้
อรพันธุ์ ประสิทธิรตั น์ (2545: 54 – 55) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมไว้วา่ หมายถึง
สภาพสภาวะ หรือสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบๆ ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ หรืออาจเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกจัดทําสร้างขึน้ อาจ
เป็ นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ หรือไม่มชี วี ติ เป็ นรูปธรรมทีม่ องเห็นได้หรือเป็ นนามธรรมทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ อยู่
ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน ซึง่ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนของผูเ้ รียน
และได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมว่า พฤติกรรมของผูเ้ รียนจะเป็ นอย่างไรนัน้ เกีย่ วข้องหรือได้รบั อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
เป็ นส่วนใหญ่ การจัดสภาพแวดล้อมทีด่ ี ทีเ่ หมาะสมกับวัยและระดับของผูเ้ รียน จะเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามพึงพอใจ
ในการเรียน ทําให้เกิดสมาธิและปญั ญา
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จากทีก่ ล่าวมา สามารถสรุปความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ว่าหมายถึง องค์ประกอบ
ต่างๆ ภายในสถานศึกษาทีม่ ผี ลกระทบหรืออิทธิพลกับผูท้ อ่ี ยูใ่ นสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ รียน
ในการแสดงออก ซึง่ พฤติกรรมต่างๆ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ
1.3.2 ความสําคัญของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) 2545
ได้ให้ความสําคัญต่อสภาพแวดล้อม โดยบัญญัตไิ ว้ในหมวด 4 มาตรา 23(2) กําหนดให้การจัดการศึกษา
“ต้องให้ความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
เรือ่ งการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อย่างสมดุล
ยังยื
่ น” ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24(5) “ส่งเสริมให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
สือ่ การเรียนและอํานวยความสะดวกเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ ทัง้ นี้ผสู้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ป
พร้อมกันจากสือ่ การเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จากข้อกําหนดดังกล่าว พอจะ
คาดคะเนได้วา่ สถานศึกษาน่าจะได้มอบหมายให้มบี ทบาทเป็ นแกนนําในการมีสว่ นร่วมในการจัดการ
แก้ปญั หาสภาพแวดล้อมและทรัพยากร ตัง้ แต่ระดับสถานศึกษา ชุมชน ประเทศและโลกจะกลายเป็ น
สถาบันหลักทีใ่ ห้ความรูแ้ ละประสบการณ์จริงในการจัดการ อนุรกั ษ์และพัฒนา รวมทัง้ ปลูกฝงั ในจริยธรรม
ด้านสภาพแวดล้อมด้วย สถานศึกษาจึงจําเป็ นต้องรับภาระ ตัง้ แต่การให้ความรูค้ วามเข้าใจในสภาพแวดล้อม
เพือ่ สร้างความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของสภาพแวดล้อม ปลูกฝงั ค่านิยมและเจตคติทด่ี ตี ่อ
สภาพแวดล้อม และฝึกทักษะให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ในการอนุรกั ษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมไป
โดยไม่รตู้ วั ซึง่ จะต้องรับผิดชอบต่อคนในสถานศึกษาแล้ว ยังจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคคล
และสภาพแวดล้อมนอกสถานศึกษาด้วย”
นรา สมประสงค์ และ เสรี ลาชโรจน์ (2544: 60) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของสภาพแวดล้อม
ไว้ดงั นี้ เนื่องจากสถานศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน สถานศึกษาทีม่ สี ภาพแวดล้อมทีด่ จี ะเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ใี นการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน กลายเป็ นสถานทีม่ คี า่ ของชุมชน ส่งผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมใิ จ
เพิม่ ความสนใจในการศึกษา และการเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากขึน้ มี
หน่วยงานสถานศึกษาจํานวนมากเป็ นทีย่ อมรับในฐานะหน่วยนํา หน่วยนําสังคมในชุมชน สามารถเป็ น
แกนนําในการพัฒนา และเป็ นกําลังหลักของชุมชนสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ จะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ตามไปด้วย เช่น การอนุรกั ษ์พฒ
ั นาสภาพแวดล้อม
ของชุมชน ซึง่ เท่ากับการยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวติ และการยกระดับจิตใจของคนทัง้ ชุมชน ให้
พัฒนาไปพร้อมกัน จึงกล่าวได้วา่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็ นแบบอย่างทีด่ ที งั ้ แก่ผเู้ รียน
ผูป้ กครองและชุมชน
ทองคูณ หงษ์พนั ธุ์ (2540: 35) ได้กล่าวถึงความสําคัญของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ว่ามีอทิ ธิพลต่อการพัฒนา ของผูเ้ รียน ทัง้ ทางร่างกาย สติปญั ญา สังคม อารมณ์และจิตใจ เนื่องจาก
พฤติกรรมของคนจะปรับเปลีย่ นได้ในสภาพแวดล้อมอันพอเหมาะ ดังนัน้ สภาพแวดล้อม จึงมีผลต่อ
การเรียนรู้ ต่อพัฒนาการทางสติปญั ญา เป็ นสิง่ จูงใจให้ผเู้ รียนอยากเรียน ผลต่อสุขภาพจิตทําให้ผเู้ รียน
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มีความสุข ร่าเริงสนุ กสนาน ส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน เช่น ความสะอาด ความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ มีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ทําให้ผเู้ รียนอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื
และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
สายสมร ภูเจริญ (2553: 3) กล่าวว่า โรงเรียนควรสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ในโรงเรียน ให้ทุกคนมีความรูส้ กึ อบอุน่ เมือ่ อยูร่ ว่ มกัน คือ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความเอือ้ อาทร
ต่อกัน ดังนัน้ ในการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ จัดและปรับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และความเป็ นอยูข่ องนักเรียน
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนรักและภูมใิ จในสถานศึกษาของตน
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการทัง้ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความเป็ นระเบียบวินยั รักสวยงาม และมีรสนิยมทีด่ ี
5. เพือ่ ให้สถานศึกษาเป็ นสถานทีเ่ ป็ นตัวอย่างแก่ชุมชน
อรพันธุ์ ประสิทธีรตั น์ (2545: 57 – 59) ได้ให้ความสําคัญของสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเรียนการสอน สรุปได้ดงั นี้ สภาพแวดล้อมจะสนับสนุ นและอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
เช่น ห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสือ่ การเรียนการสอนครบถ้วน ทําให้ผเู้ รียนมีความสุข
ในการเรียน ผูส้ อนมีความสุขในการสอน สภาพแวดล้อมช่วยสนับสนุน การเรียนในด้านต่างๆ ทําให้เกิด
ความประทับใจ เป็ นตัวกระตุน้ ผูเ้ รียนให้มคี วามสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน ช่วยจัดประสบการณ์
ทีพ่ งึ ประสงค์ ให้ผเู้ รียนสัมผัสกับสิง่ ต่างๆ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทีด่ จี ะช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพของผูเ้ รียน ช่วยในการควบคุมชัน้ เรียน ผูเ้ รียนมีความเป็ นระเบียบ มีวนิ ยั เป็ นแหล่งเรียนรู้
หากจัดการสภาพแวดล้อมมีมมุ วิชาการ สามารถค้นคว้าด้วยตนเอง จัดกิจกรรมทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ต้องปราศจากสิง่ รบกวน การจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ
ให้งา่ ยต่อการเคลื่อนทีโ่ ยกย้าย บรรยากาศไม่จาํ เจ ผูส้ อนไม่จาํ เป็ นต้องยืนอยูห่ น้าชัน้ เสมอไป เปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความสําคัญต่อการเรียนรูแ้ ละสมาชิกในโรงเรียน
กรมสามัญศึกษา จึงประกาศทิศทางการจัดการศึกษา (กรมสามัญศึกษา. 2531: 1) ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ
คือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีด่ ขี องโรงเรียน จะมีสว่ นในการเสริมสร้างความคิด จิตใจและคุณธรรม
ต่างๆ อันพึงประสงค์ได้ ครูอาจแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ครูทพ่ี ดู ได้ และครูทพ่ี ดู ไม่ได้ ครูพดู ไม่ได้ คือ
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม โดยเชื่อว่าโรงเรียนทีส่ ะอาดร่มรืน่ สดชื่น สวยแจ่มใส มีชวี ติ ชีวา
อาคารสถานทีไ่ ด้รบั การดูแล มีความเป็นปจั จุบนั พร้อมทีจ่ ะให้ครูและนักเรียนได้ใช้ตลอดเวลา ย่อม
ทําให้ครูและนักเรียนได้รบั อิทธิพล ทําให้เป็ นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รับความร่มรืน่
ถือว่า คุณธรรมต่างๆ อันพึงประสงค์ของหลักสูตรจะเกิดขึน้ แก่ผเู้ รียน โดยครูประเภทพูดไม่ได้ จึงเห็นว่า
มีความจําเป็ นทีส่ ถานศึกษาจะต้องจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพือ่ ประโยชน์ในการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพือ่ ประโยชน์ในการทีเ่ ด็กจะได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ
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แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2548 – 2551
(2548: 10) ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ในการบริหารทีส่ อดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ การสร้าง
สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ วิจยั และนวัตกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ บบบูรณาการโดยการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านอาคารและสิง่ ก่อสร้าง การส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2549: 10) ได้กาํ หนดมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 16 ว่าด้วย สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาได้ตามธรรมชาติ มีตวั อย่าง ดังนี้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง และการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กาํ หนดมาตรฐานการศึกษา
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2544: 24) ในมาตรฐานที่ 15 สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเ้ รียน มี
4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 จัดสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด เป็ นระเบียบ ปลอดภัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 จัดระบบป้องกันให้สถานศึกษาปลอดสารพิษ สิง่ เสพย์ตดิ อาชญากรรม
และอบายมุข
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 จัดระบบสาธารณูปโภคทีด่ ี
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4 จัดสิง่ อํานวยความสะดวกให้แก่ครู และบุคลากรอย่างเพียงพอ และ จัด
สภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพด้านการศึกษา (สมศ.) ได้ให้ความสําคัญต่อ
สภาพแวดล้อม โดยกําหนดเป็ นมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ ในมาตรฐานที่ 15 ว่า สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รียน โดย
มีตวั บ่งชี้ คือ
1. จัดสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด เป็ นระเบียบปลอดภัย
2. จัดระบบป้องกันให้สถานศึกษาปลอดสารเสพย์ตดิ อาชญากรรม และอบายมุข
3. จัดระบบป้องกันสาธารณูปโภคทีด่ ี
4. จัดสิง่ อํานวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรอย่างเพียงพอ และสภาพแวดล้อม
ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
อรพันธุ์ ประสิทธิรตั น์ (2545: 27 – 59) ได้ให้ความสําคัญของสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเรียนการสอน พอสรุปได้ ดังนี้
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1. สภาพแวดล้อมจะสนับสนุ น และอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เช่น
ห้องเรียนทีม่ คี วามสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสือ่ การเรียนการสอนครบถ้วน ทําให้ผเู้ รียนมีความสุข
ในการเรียน ผูส้ อนมีความสุขในการสอน
2. สภาพแวดล้อมจะสนับสนุนการเรียนในหลายด้าน เช่น ทําให้ผเู้ รียนเกิดความ
ประทับใจ เป็นตัวกระตุน้ ผูเ้ รียนให้มคี วามสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน เปลีย่ นเจตคติไปในทางทีด่ ี
มีความรูส้ กึ พึงพอใจ สนใจ อยากเรียน อยากรู้
3. สภาพแวดล้อมจะช่วยจัดประสบการณ์ทพ่ี งึ ประสงค์ให้แก่ผเู้ รียน การปะทะ สัมพันธ์
กับสิง่ ต่างๆ เป็ นการกระตุน้ ประสาทสัมผัสและสร้างประสบการณ์ สภาพแวดล้อมทีด่ ี จะเป็นตัวกําหนด
ประสบการณ์ของผูเ้ รียน
4. สภาพแวดล้อมทีด่ จี ะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผูเ้ รียน มีการแสดงออกทางกาย
วาจาและใจ ตามแบบอย่างทีส่ งั คมยอมรับ มีคุณธรรมและจริยธรรมทีเ่ ป็ นเครือ่ งหมายของคนดี มีความประพฤติ
ปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างดี มีการหล่อหลอมและเปลีย่ นพฤติกรรมของผูเ้ รียนเป็ นไป
ในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์
5. สภาพแวดล้อมมีสว่ นช่วยในการควบคุมชัน้ เรียน ให้ผเู้ รียนมีระเบียบวินยั ผูเ้ รียน
ทีอ่ ยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม ก็จะรูจ้ กั สํารวม อยูใ่ นระเบียบวินยั มากขึน้ ชัน้ เรียนจะมีระเบียบระบบ
และง่ายสําหรับผูส้ อนมากขึน้
6. สภาพแวดล้อมเป็ นแหล่งทรัพยากรการเรียน สถาบันหลายแห่งเห็นความสําคัญ
ของมุมวิชาการศูนย์วชิ าการ มุมสือ่ การเรียนการสอน ทําให้ผเู้ รียนและผูส้ อนสามารถใช้เป็ นแหล่งค้นคว้า
หาความรูเ้ พิม่ เติมได้ตลอดเวลา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางได้อย่างดี
แหล่งทรัพยากรการเรียนจะช่วยให้ผเู้ รียนมีการพัฒนาความรับผิดชอบ สร้างนิสยั ใฝเ่ รียนใฝร่ ู้ ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ยดึ ติดอยูแ่ ต่เฉพาะความรูท้ ไ่ี ด้จากผูส้ อน
7. สภาพแวดล้อมจะเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน ซึง่ จะเอือ้ ต่อการเรียนการสอน
ให้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีส่ ดุ สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีม่ คี วามสะดวก
สบายสงบ ปราศจากสิง่ รบกวน จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึน้
8. สภาพแวดล้อมจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียน
กับผูเ้ รียนด้วยกัน การจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้งา่ ยต่อการเคลื่อนไหวโยกย้าย จะทําให้
ผูส้ อนไปถึงตัวผูเ้ รียนได้สะดวก ผูส้ อนไม่จาํ เป็ นต้องอยูห่ น้าชัน้ เสมอไป ผูส้ อนอยูท่ ่ามกลางผูเ้ รียนจะมี
ความใกล้ชดิ กับผูเ้ รียน ผูเ้ รียนจะลดความกลัว กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นและมีเจตคติทด่ี ตี ่อผูส้ อน
9. สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม จะช่วยลดความเมือ่ ยล้าหรือความอ่อนเพลียทางด้าน
สรีระของผูเ้ รียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ทีพ่ อเหมาะกับร่างกายผูเ้ รียน การให้แสงสว่างในห้องเรียนทีเ่ หมาะสม
เป็ นต้น
จากทีก่ ล่าวมา สามารถสรุปได้วา่ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีม่ ี
ความสําคัญและมีอทิ ธิพลต่อผูเ้ รียน สภาพแวดล้อมทีด่ จี ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูส้ ่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพมีความรับผิดชอบและประสบผลสําเร็จในการศึกษา
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แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
การจัดสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษาเป็ นการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามพร้อมในการเรียนรู้ และ
เป็ นการพัฒนาแนวทางด้านความรูส้ กึ นึกคิด จิตใจและมีคุณธรรม ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดบัญญัติ 10 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2538: 13 – 14) โรงเรียน
ทีไ่ ด้มาตรฐาน หรือโรงเรียนในอุดมคติจะต้องมีองค์ประกอบ 10 ประการ ดังนี้
1. เป็ นโรงเรียนทีผ่ บู้ ริหาร มีจติ สํานึกในการทีจ่ ะพัฒนาปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เป็ นทีย่ อมรับของสังคม ผูบ้ ริหารควรมีเวลาอยูป่ ระจําสถานศึกษา เพือ่
ดูแลการปฏิบตั งิ านภายใน ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
2. มีบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมของสถานศึกษาทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอน เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนได้เรียนอย่างมีความสุข มุง่ เน้นการเรียนการสอนตามธรรมชาติ โดยให้ผเู้ รียนได้ฝึกจริง และ
ปลูกฝงั เรือ่ งความสะอาด ความมีวนิ ยั เอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่ มีความรักความสามัคคี รวมทัง้ การจัดให้โรงเรียน
มีความร่มรื่น มีตน้ ไม้ แหล่งนํ้า บ่อนํ้า ไร้ฝนุ่ ไร้มลภาวะ
3. เป็ นโรงเรียนทีม่ คี วามพร้อม มีแผนผังเต็มรูปแบบ มีหอ้ งเรียน ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องทดลอง ห้องปฏิบตั กิ าร ตลอดจนสนามกีฬาครบครันโดยให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิน่
4. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน โดยจัดซือ้ ในท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นธรรม เหมาะกับ
การใช้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
5. มีบุคลากร ครูผสู้ อนครบตามเกณฑ์ เชิญครูทเ่ี กษียณอายุ หรือภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒ ิ มาช่วยสอน หรือมีระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
6. ให้องค์กรท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านวิชาการหรือ
ด้านบริหาร เช่น กําหนดหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิน่ ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษ
ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา การสอนวิชาชีพการเกษตร การก่อสร้าง การไฟฟ้า เป็ นต้น
7. มีการเก็บค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และ
จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบครัน ยกเว้นค่าเล่าเรียนสําหรับเด็กยากจน และจ่ายค่าตอบแทน
ให้นกั เรียนในการพัฒนา หรือปฏิบตั ิ ฝึกอาชีพ ทีเ่ กิดรายได้ และเป็ นประโยชน์แก่ผเู้ รียน
8. มีการส่งเสริมให้กลุ่มบุคคล หรือ ชุมชน มีสว่ นร่วมในการแสวงหาทรัพยากร เพือ่
สนับสนุนการบริหาร การจัดการของสถานศึกษา การจัดสวัสดิการให้กบั ครู การแก้ไขปญั หาหนี้สนิ ของ
ครู
9. มีการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นผลผลิต หรือคุณภาพของนักเรียน
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในหลักสูตร
10. เป็ นโรงเรียนทีผ่ นู้ ําท้องถิน่ และผูป้ กครองทุกระดับ ยอมรับว่าเป็ นโรงเรียนทีม่ ี
คุณภาพและมาตรฐาน
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีด่ ี (Ideal Learning Environment) กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2538: 13 – 14) นัน้ จะต้องเป็ นสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาในจินตนาการ
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ทีน่ ่าจะเป็ น จึงจะเป็ นสภาพแวดล้อมทางการเรียนทีด่ ี นอกเหนือจากสิง่ จําเป็ นพืน้ ฐานของการเป็ นสถานศึกษา
แล้วสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ด้านผูเ้ รียน สถานศึกษาทีม่ สี ภาพแวดล้อมทางการเรียนทีด่ ี ผูเ้ รียนต้องมีโอกาส
ดังนี้
1.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศ เพื่อสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางแก้ปญั หาทีป่ ระสบในชีวติ จริงได้
1.2 ทํางานร่วมกัน เพือ่ การถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นความคิด
1.3 พัฒนาความสามารถของตนเองได้
1.4 เรียนรูไ้ ด้ทุกเรือ่ งตามทีต่ อ้ งการ โดยไม่มขี อ้ จํากัด
1.5 สร้างค่านิยมทีด่ ขี องการเป็ นผูใ้ ฝร่ ู้ มีวนิ ยั จริยธรรม และคุณธรรม
2. ด้านผูส้ อน สถานศึกษาทีม่ สี ภาพแวดล้อมทางการเรียนทีด่ ี ผูส้ อนต้องสามารถ
ทําได้ดงั นี้
2.1 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถชีน้ ํา แนะนําการแสวงหาความรู้ และช่วยเหลือการเรียนรู้
ด้วยการมีสงิ่ อํานวยความสะดวกอย่างครบถ้วน
2.2 ทํางานร่วมกันเป็ นทีมเพือ่ ส่งเสริมผูท้ ม่ี คี วามสามารถพิเศษนําไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
2.3 ทําการศึกษาค้นคว้าวิจยั อย่างเสรี เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ และประสบการณ์
ทีห่ ลากหลายให้กบั ผูเ้ รียนได้อย่างไม่มขี อ้ จํากัด
2.4 ออกแบบหลักสูตรและการสอนให้เชื่อมโยงหรือประสานกันระหว่างเนื้อหาวิชา
ในแต่ละวิชา ให้ผเู้ รียนมองเห็นองค์รวมของประสบการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในสังคมทีเ่ ป็ นอยู่
2.5 มีเงินทุนสนับสนุ นการพัฒนาคณาจารย์ในการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ศึกษางาน ตลอดจนการวิจยั เพือ่ สามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
2.6 เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการใช้เครือ่ งมือในการสือ่ สาร เช่น โทรศัพท์
E-Mail, Voice-Mail, คอมพิวเตอร์ ได้อย่างสะดวกตลอดเวลา
3. ห้องเรียน ลักษณะของห้องเรียนในสถานศึกษาทีม่ สี ภาพแวดล้อมทางการเรียน
ทีด่ คี วรมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 มีอุปกรณ์ทส่ี ามารถนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้ครบถ้วน
เช่น โทรทัศน์ วีดที ศั น์ โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ทเ่ี ชื่อมต่อกับโลกภายนอกห้องเรียนได้ (Internet)
3.2 มีฐานข้อมูลและแหล่งอ้างอิงไว้ให้ใช้ได้ทนั ที ในการสืบค้นและการทําการวิจยั
เช่น อุปกรณ์สบื ค้นข้อมูลระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์ สารานุกรมและพจนานุ กรมในสาขาวิชาต่างๆ และ
มีคอมพิวเตอร์ไว้สาํ หรับการเรียนในระดับกลุ่มย่อยด้วย
3.3 ต้องเป็ นห้องเรียนทีส่ ามารถให้โอกาสในการเรียนเป็ นกลุ่มเล็ก เป็ นรายบุคคล
และมีคอมพิวเตอร์ไว้สาํ หรับการเรียนในระดับกลุ่มย่อยด้วย
3.4 มีหอ้ งเรียนทีส่ ามารถบรรจุผเู้ รียนจํานวนมากได้ พร้อมกับอุปกรณ์เป็ นเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนกับกลุ่มผูเ้ รียนขนาดใหญ่
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3.5 ห้องเรียนออกแบบไว้เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนอย่างสบาย ทัง้ การควบคุมอุณหภูมิ
แสง และเสียง ตลอดจนการวางระบบทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานจําเป็ นสําหรับการใช้เทคโนโลยี เพือ่ การเรียนการสอน
3.6 ห้องเรียนต้องสามารถให้การเรียนรู้ ด้วยระบบสือ่ ประสม (Multimedia) ได้
4. สถานศึกษา บรรยากาศทางการเรียนทีด่ ขี องสถานศึกษาควรมีลกั ษณะ ดังนี้
4.1 เปิ ดบริการให้นกั ศึกษาและประชาชนได้เข้ามาใช้เป็ นแหล่งศึกษา และค้นคว้า
ได้ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดทําการ และเวลาทีเ่ ปิดทําการควรมีทงั ้ ช่วงเช้า เย็น และสุดสัปดาห์ดว้ ย
4.2 มีกจิ กรรมทางวิชาการเพือ่ การเรียนการสอนตลอดปี และมีการจัดตารางเรียน
แบบยืดหยุน่
4.3 มีความสะอาด ร่มรื่น และมีการบํารุงรักษาอาคาร อุปกรณ์ และเครือ่ งใช้ให้
สามารถใช้ได้ตลอดเวลา
4.4 เป็ นศูนย์รวมของผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาต่างๆ ทีส่ ามารถให้บริการ ทาง
วิชาการแก่ชมุ ชนได้
5. ผูป้ กครอง ผูป้ กครองของนักเรียนในสถานศึกษาทีม่ บี รรยากาศทางวิชาการหรือ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนทีด่ นี นั ้ ผูป้ กครองจะมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ถานศึกษาจัดขึน้ และ
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษาในการให้การศึกษาแก่บุตรธิดาของตน
จากทีก่ ล่าวมา สามารถสรุปได้วา่ แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ต้องคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามพร้อมในการเรียนรู้ และเป็ นการพัฒนาแนวทางด้าน
ความรูส้ กึ นึกคิด จิตใจและมีคุณธรรม โดยการจัดสภาพแวดล้อมดังกล่าวต้องเอือ้ อํานวยความสะดวก
ให้แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องอื่นนอกเหนือจากผูเ้ รียนด้วย เช่น ผูส้ อน ผูป้ กครอง เจ้าหน้าที่ เป็ นต้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.1 ที่ตงั ้ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศและเป็ น "มหานคร" ทีเ่ ป็ นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน
โดยแนวนโยบายการพัฒนาระดับประเทศของภาครัฐ มุง่ เน้นขยายการพัฒนาด้านต่างๆ ไปในเขตจังหวัด
ปริมณฑลใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เนื่องจาก
พืน้ ทีข่ องความเป็ นเมืองหลวงและกิจกรรมต่างๆ มีความต่อเนื่องกันจนเรียกได้วา่ เป็ นเมืองเดียวกัน
ในทุกด้าน ดังนี้ (กรุงเทพมหานคร. 2552: 30 – 31)
2.1.1 ด้านเศรษฐกิ จ
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็ นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทัง้ การเป็ น
ศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทัง้ การติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอด จน
พัฒนาเป็ นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า การบริการของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถกู จัด
ลําดับให้เป็ นมหานครทีม่ ขี นาดใหญ่อนั ดับที่ 15 ของโลก อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติ
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วน
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ในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็ นศูนย์กลาง การส่งเสริม
เศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิ ดเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจนานาชาติ
2.1.2 ด้านสังคม
กรุงเทพฯ มีสงิ่ อํานวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์
การเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้า การบริการของกรุงเทพฯ นํามาซึง่ ปญั หาการปรับตัวของ
แรงงานอพยพ โดยแรงงานทีอ่ พยพเข้ามาหางานทําในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างปญั หาด้านที่
อยูอ่ าศัยและชุมชนแออัด มีผอู้ าศัยในแหล่งเสือ่ มโทรมถึงประมาณ 2 ล้านคน รวมทัง้ ก่อให้เกิดปญั หา
ด้านคุณภาพชีวติ จึงจําเป็ นต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านการจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย การเพิม่ พูนทักษะความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพืน้ ฐานทางสังคม เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของคนยากจนในเขตเมืองให้ดขี น้ึ
2.1.3 ด้านจราจร
จากการมีกจิ กรรมกระจุกตัวอยูอ่ ย่างหนาแน่นและแรงงานทีอ่ พยพเข้ามาสูภ่ าคมหานคร
ทําให้เกิดปญั หาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการเพิม่ จํานวน
ประชากรอย่างรวดเร็ว และตอบสนองอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทีเ่ ดินทางถึง 18 ล้านเทีย่ ว
ต่อวัน การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ จากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่มาเป็ นการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ แบบเมือง โดยไม่มกี ารวางแผนรองรับอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พน้ื ทีถ่ นนในกรุงเทพฯ มีปริมาณ
ตํ่ากว่ามาตรฐานของความเป็ นเมืองทีม่ กี ารเดินทางอย่างสะดวก (กรุงเทพฯ มีพน้ื ทีถ่ นนประมาณ ร้อยละ 10
พืน้ ทีท่ งั ้ เมืองทัง้ หมด ในขณะทีม่ หานครโตเกียว มีพน้ื ทีถ่ นนคิดเป็ นร้อยละ 23 และ มหานครนิวยอร์ก
มีพน้ื ทีค่ ดิ เป็ นร้อยละ 38) อีกทัง้ ประชาชนส่วนมาก ยังมีความต้องการในการใช้รถยนต์สว่ นตัว ระบบ
ขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ ยังใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์สว่ นบุคคล ส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน
บนรางมีเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณการเดินทางทัง้ หมด เนื่องจากโครงข่ายยังไม่ครบสมบูรณ์และขาด
การวางแผนการจัดการแบบบูรณาการกับการเดินทางประเภทอื่นๆ
2.1.4 ด้านสิ่ งแวดล้อม
กรุงเทพฯ ต้องประสบปญั หาจากการเกิดนํ้าท่วมมาอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรง เพิม่
มากขึน้ ทุกปี นอกจากนัน้ ยังเกิดปญั หาทางสิง่ แวดล้อม อื่นๆ ตามมาอีก เช่น ความหนาแน่นของการจราจร
ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ การเพิม่ ขึน้ ของประชากรในกรุงเทพฯ และการอพยพเข้ามาของผูม้ ภี มู ลิ าํ เนา
ในจังหวัดอื่นๆ หรือประชากรแฝง ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ขาดจิตสํานึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องในการรักษาสิง่ แวดล้อมเมือง อีกทัง้ ยังมีอุปสรรคด้านต้นทุนในการจัดการสิง่ แวดล้อม
เมือง เนื่องจากปจั จุบนั กรุงเทพมหานคร ยังมิได้นําหลักการทีว่ า่ ผูก้ อ่ มลพิษต้องเป็ นผูจ้ า่ ย (Polluter
Pays Principle : PPP) มาใช้อย่างเป็ นรูปธรรม จึงทําให้กรุงเทพมหานครต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย
ในการรักษาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการทีท่ ุกภาคส่วนร่วมกันก่อ
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2.1.5 ด้านบริ หารจัดการ
กรุงเทพมหานคร เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษทีม่ กี ารบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรเป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราวของกรุ
่
งเทพมหานคร
จํานวน 78,722 คน ข้าราชการครูสงั กัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 16,133 คน มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีบาํ รุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีป้าย อากรค่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าบริการ
รายได้จากทรัพย์สนิ การพาณิชย์ สาธารณูปโภคและรายได้เบ็ดเตล็ด ส่วนรายได้ทส่ี ว่ นราชการอื่นจัดเก็บให้
ได้แก่ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ภาษีสรุ า บุหรี่ การพนัน
ภาษีคา่ จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีรายได้จากเงินอุดหนุน
รัฐบาล ได้แก่ เงินงบประมาณแบบสมดุล โดยกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย เท่ากับประมาณการ
รายรับ
2.2 การแบ่งกลุ่มการปฏิ บตั ิ งานของสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ได้มคี าํ สังที
่ ่ 2460/2552 ได้ปรับปรุงการแบ่งกลุ่มการปฏิบตั งิ านของ
สํานักงานเขต เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการมีความสอดคล้องกับสภาพพืน้ ที่ เศรษฐกิจ สังคม วิถกี ารดํารงชีวติ
ของประชาชน สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เพื่อ
ประโยชน์ในการประสานงาน การกํากับ และติดตามการปฏิบตั งิ านให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย เขตดินแดง
เขตสัมพันธวงศ์ เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และ เขตวังทองหลาง
2. กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม
เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา
3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจกั ร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่
เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน
4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว
เขตลาดกระบัง เขตมีนบุร ี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ
5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่
เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิง่ ชัน และเขตทวีวฒ
ั นา
6. กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขต บางขุนเทียน
เขตบางบอน เขตราษฎร์บรู ณะ และเขตทุง่ ครุ
2.3 นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
เสริมสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็ นมหานครแห่งการเรียนรูท้ แ่ี ท้จริง ด้วยนโยบายการศึกษา
ทีท่ าํ ได้จริง ด้วยคุณภาพมาตรฐาน พร้อมพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างครอบคลุมทัง้ ในและนอกห้องเรียน
1. เด็กกรุงเทพมหานคร เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ
2. ยกระดับมาตรฐานการเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง
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3. เสริมทักษะการเรียนรูภ้ าษาจีนและภาษาอังกฤษในโรงเรียน 436 แห่ง ทัวกรุ
่ งเทพมหานคร
4. เน้นการเรียนรูน้ อกห้องเรียน บ้านหนังสือ ห้องสมุดและโรงเรียนดนตรี
5. เล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกพืน้ ทีจ่ าก WiFi สู่ WiMAX
6. เพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
2.4 ความเป็ นมาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการจัดการศึกษาตัง้ แต่เริม่ สถาปนาในปี พ.ศ. 2515 ตาม
ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 335 โดยรับโอนการจัดการศึกษาจาก 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลนครหลวง
และองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซึง่ หน่วยงานทัง้ สองได้ถอื กําเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2514 จาก
ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 24 และ 25 โดยเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็ นการยุบรวมกัน และ
รับโอนการจัดการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2481 และองค์การบริหารนครหลวง
กรุงเทพธนบุรเี ป็ นการยุบรวมกันและรับโอนการจัดการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุร ี โดยองค์การทัง้ สองโอนการจัดการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2509
การจัดการศึกษาในพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร นับตัง้ แต่จดั ตัง้ โรงเรียนทวยราษฎร์ขน้ึ ครัง้ แรก
เมือ่ ปี พ.ศ. 2427 ทีว่ ดั มหรรณพาราม และขยายออกไปโดยจัดตัง้ องค์กรรับผิดชอบเป็ นกรมศึกษาธิการ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2430 และเป็ นกระทรวงธรรมการ เมือ่ ปี พ.ศ. 2435 นัน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 ได้มโี ครงการ
การศึกษาเกิดขึน้ โดยแบ่งความรับผิดชอบให้กรมศึกษาธิการของกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร และให้กระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองร่วมกับพระสงฆ์ ภายหลังได้มี
การขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับตําบล ระหว่างปี พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2474 มีหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบการประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ
1. กระทรวงนครบาล รับหน้าทีจ่ ดั การศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนกลาง
2. กระทรวงมหาดไทย รับหน้าทีจ่ ดั การศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนภูมภิ าค
3. กระทรวงธรรมการ ทําหน้าทีป่ ระสานงานให้การศึกษาเป็ นไปตามนโยบาย
ปจั จุบนั นี้การจัดการศึกษากรุงเทพมหานครเป็ นอํานาจหน้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว้ในมาตรา 89(21)
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีการจัดการศึกษาหลาย
ระดับและหลายรูปแบบ ซึง่ มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1 จัดอยูใ่ นรูปของอนุ บาลศึกษา อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา และ
สํานักงานเขต โดยเปิ ดสอนชัน้ อนุบาลศึกษาปี ท่ี 1 – 2 จํานวน 429 โรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทัง้ หมด จํานวน 436 โรงเรียน
1.2 จัดอยูใ่ นรูปศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักพัฒนา
สังคมซึง่ ดําเนินงานในลักษณะของการให้ความสนับสนุ นชุมชนทีเ่ ปิดดําเนินการและสํานักอนามัย ซึง่
เปิดสถานเลีย้ งเด็กกลางวันและให้การสนับสนุนบ้านเลีย้ งเด็ก
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2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา
และสํานักงานเขต มีโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 431 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทัง้ หมด จํานวน 436 โรงเรียน ซึง่ ตัง้ อยูก่ ระจายทัวพื
่ น้ ที่ 50 สํานักงานเขต
3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เปิ ดสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร จํานวน 102 โรงเรียน ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา
และสํานักงานเขต และได้จดั ตัง้ โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแยกออกจากโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน
5 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สํานักงานเขตบางกะปิ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สํานักงาน
เขตจตุจกั ร โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปภัมภ์ สํานักงานเขตสวนหลวง โรงเรียนมัธยมสุวทิ ย์เสรีอนุสรณ์
สํานักงานเขตประเวศ และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สํานักงานเขตทวีวฒ
ั นา
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตัง้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร โดยรวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณย์ ก่อตัง้
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักการแพทย์
5. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ การฝึ กอบรมอาชีพระยะสัน้ ในโรงเรียน
ฝึ กอาชีพกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการการศึกษานอกระบบโรงเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร และการให้ความร่วมมือใน
การดําเนินงานโรงเรียนผูใ้ หญ่ จัดให้แก่กลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สํานักพัฒนาสังคม
6. การจัดการศึกษาแก่เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
6.1 การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เปิดรับนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ง
เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2553 มีโรงเรียนทีเ่ ปิ ดการจัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จํานวน 100 โรงเรียน อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและ
สํานักงานเขต
6.2 การศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬาและดนตรี
6.2.1 กีฬา เปิ ดสอนนักเรียนกีฬา ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิชทู ศิ สํานักงานเขตดินแดง โรงเรียนนาหลวง
สํานักงานเขตทุง่ ครุ และโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ ์ สํานักงานเขตมีนบุรี ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สํานักสวัสดิการสังคม
6.2.2 ดนตรี เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางดนตรีสากล สําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สํานักงานเขตจตุจกั ร
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ การจัดการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา ส่วนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอาศัยแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ซึง่ เห็นชอบในหลักการเกีย่ วกับนโยบายการจัดการศึกษาเด็กก่อน
ประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
ได้จดั ขึน้ ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้รบั มติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบดําเนินการ
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ได้ เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึง่ กรุงเทพมหานคร จัดเป็ นการเสริมจากทีก่ ระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ
เพือ่ สนองนโยบายรัฐบาลในการขยายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้แก่เด็กและเยาวชนของไทย และเมือ่ วันที่
27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมตั เิ ปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพหมานคร ดังภาพประกอบด้านล่าง (คูม่ อื สํานักการศึกษา พ.ศ. 2554)
พ.ศ. 2515 จัดตัง้ กรุงเทพมหานครตาม ปว. 335
และยุบรวมการจัดการศึกษาเป็ นหน่วยเดียวกัน
พ.ศ. 2514 จัดตัง้ องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ตาม ปว .24 และรับโอนการจัดการศึกษามาดําเนินการ

พ.ศ. 2509
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครรับ
โอนการจัดการศึกษา

พ.ศ. 2509
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดธนบุรี
รับโอนการจัดการศึกษา

พ.ศ. 2514 จัดตัง้ เทศบาลนครหลวงตาม ปว.25
และรับโอนการจัดการศึกษามาดําเนินการ

พ.ศ. 2480
เทศบาลนครกรุงเทพ
รับโอนการจัดการศึกษา

พ.ศ. 2480
เทศบาลนครธนบุรี
รับโอนการจัดการศึกษา

ก่อน พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ เดิมคือ กระทรวงธรรมการรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในพืน้ ที่
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี โดยมีสาํ นักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบ

พ.ศ. 2427 จัดตัง้ โรงเรียนทวยราษฎร์แห่งแรกทีว่ ดั มหรรณพาราม สมัยรัชกาลที่ 5 และได้ขยาย
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนออกไปทัวราชอาณาจั
่
กรในเวลาต่อมาโดยมีการจัดตัง้ กระทรวงธรรม
การรับผิดชอบ ทัง้ นี้ กระทรวงนครบาลเคยรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพืน้ ทีข่ องนครบาลด้วยเช่นกัน

ภาพประกอบ 2 ความเป็ นมาของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ทีม่ า: คูม่ อื สํานักการศึกษา พ.ศ. 2554 หน้า 8.
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2.5 โครงสร้างการบริ หารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
การบริ หารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
การบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานครในส่วนของการประถมศึกษาจัดในลักษณะ
ของสายการบังคับบัญชา ซึง่ ผูม้ อี าํ นาจ คือ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
และโรงเรียน ตามลําดับ โดยมีสาํ นักการศึกษาเป็ นฝา่ ยอํานวยการหรือหน่วยงานทีป่ รึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
ในระดับกรุงเทพหมานคร และฝา่ ยการศึกษาเป็ นส่วนราชการทีท่ าํ หน้าทีเ่ ช่นเดียวกันในระดับสํานักงาน
ซึง่ แสดงเป็ นแผนภูมไิ ด้ ดังนี้
คณะที่
ปรึกษา

ผูว้ า่ ราชการ

สภา

ปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานัก
กลุ่มเขต

สํานักการศึกษา
สํานักงานเขต

ฝา่ ยการศึกษา

ศูนย์วชิ าการ

เครือข่าย

สภาเขต

โรงเรียน

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน

หน่วยงานหรือส่วนราชการ
องค์การทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่ งเสริ มระบบ
ภาพประกอบ 3 โครงสร้างระบบบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ทีม่ า: คูม่ อื สํานักการศึกษา พ.ศ. 2554. หน้า 9.
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ผว.กทม.
รผว.กทม.

รป.กทม.

รป.กทม.

ป.กทม.

รป.กทม.

รป.กทม.

รป.กทม.

รป.กทม.

ผช.ป.กทม.

ผช.ป.กทม.
คณะกรรมการการประสานการปฏิบตั งิ านของสํานักงานเขต

อนุกรรมการประสานงาน
กลุม่ กรุงเทพใต้

กลุม่ กรุงเทพกลาง
1. พระนคร
2. ดุสติ
3. ป้อมปราบศัตรูพา่ ย
4. สัมพันธวงศ์
1. ดินแดง
2. ห้วยขวาง
3. พญาไท
4. ราชเทวี
5. วังทองหลาง
รวม

11
9
4
3
3
3
1
4
3
41

1. ปทุมวัน
2. บางรัก
3. สาทร
4. บางคอแหลม
5. ยานนาวา
6. คลองเตย
7. วัฒนา
8. พระโขนง
9. สวนหลวง
10. บางนา
รวม

กลุม่ กรุงเทพตะวันออก

กลุม่ กรุงเทพเหนือ
8
5
2
7
6
4
8
4
8
7
59

1. จตุจกั ร
2. บางซื่อ
3. ลาดพร้าว
4. หลักสี่
5. ดอนเมือง
6. สายไหม
7. บางเขน

รวม

หมายเหตุ: ตัวเลขหมายถึง จํานวนโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขต

7
7
6
6
6
9
5

46

1. บางกะปิ
2. สะพานสูง
3. บึงกุ่ม
4. คันนายาว
5. ลาดกระบัง
6. มีนบุรี
7. หนองจอก
8. คลองสามวา
9. ประเวศ
รวม

อนุกรรมการประสานงาน
กลุม่ กรุงธนใต้

กลุม่ กรุงธนเหนือ

11
6
8
2
20
13
37
18
16

1. ธนบุรี
2. คลองสาน
3. จอมทอง
4. บางกอกใหญ่
5. บางกอกน้อย
6. บางพลัด
7. ตลิง่ ชัน
8. ทวีวฒ
ั นา

17
7
11
6
15
11
36

131

รวม

90

13
12
6
16
8
6
8

รวม

69

7
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ภาพประกอบ 4 โครงสร้างกลุ่มสํานักงานเขต

1. ภาษีเจริญ
2. บางแค
3. หนองแขม
4. บางขุนเทียน
5. บางบอน
6. ราษฎร์บรู ณะ
7. ทุง่ ครุ

28

สภาเขต

ส่วนราชการ กทม.

สํานักงานเขต

ส่วนราชการอืน่

ฝา่ ยปกครอง

งานสรรพากร

ฝา่ ยทะเบียน

งานสัสดี

ฝา่ ยโยธา

งานเกษตร (ถ้ามี)

ฝา่ ยสิง่ แวดล้อมและสุขาภิบาล

งานปศุสตั ว์ (ถ้ามี)

ฝา่ ยรายได้

แรงงานเขต (ถ้ามี)

ฝา่ ยรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

จัดหางาน (ถ้ามี)

ฝา่ ยการศึกษา
ฝา่ ยการคลัง
ฝา่ ยพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝา่ ยเทศกิจ
ฝา่ ยโรงเรียน
ภาพประกอบ 5 โครงสร้างส่วนราชการของสํานักงานเขต (คูม่ อื สํานักการศึกษา พ.ศ. 2554: 11)
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สํานักงานเขต มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการดําเนินการเกีย่ วกับการศึกษาและการควบคุมดูแล
โรงเรียน

ฝา่ ยการศึกษา มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ
จัดทําฎีกา เบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ การควบคุมจัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภณ
ั ฑ์ เก็บรักษา รวบรวม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คําสังหรื
่ อหนังสือสังการที
่
เ่ กีย่ วข้อง การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาการกําหนดชื่อโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตรวจเยีย่ มโรงเรียน รวมพิธกี าร
และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดําเนินการเกีย่ วกับเจ้าหน้าทีข่ องข้าราชการ และลูกจ้างในโรงเรียน
และในฝา่ ยการศึกษา การนิเทศการศึกษา ดําเนินงานศูนย์วชิ าการเขต และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
(สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร.2554:3-9)
2.6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
สํานักงานเขตราชเทวี มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนกิง่ เพชร (ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนกิง่ เพชร พ.ศ.2554)
เดิมตัง้ อยูท่ ศ่ี าลาเลขที่ 493 ตําบลถนนเพชรบุรี อําเภอดุสติ จังหวัดพระนคร ซึง่
เป็ นศาลาของอิสลามมิกชน มีช่อื ว่า "โรงเรียนสุเหร่าเก่า" ซึง่ ทางอําเภอดุสติ จัดตัง้ ขึน้ โดยมีขนุ สําราญราษร์
บริรกั ษ์ นายอําเภอดุสติ เป็ นผูท้ าํ การเปิด เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2475 ต่อมาปี พ.ศ. 2478 ทางราชการ
ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ เลขที่ 323 ซอยกิง่ เพชร ตําบลถนนเพชรบุรี อําเภอดุสติ จังหวัดพระนคร จึง
ได้ยา้ ยโรงเรียนมาทําการสอน ณ อาคารใหม่ใช้ช่อื ว่า "โรงเรียนประชาบาลสุเหร่าเก่า"
พ.ศ. 2480 โอนเป็ นโรงเรียนสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เปลีย่ นชื่อเป็ น "โรงเรียน
เทศบาล 3 (ถนนเพชรบุร)ี "
พ.ศ. 2488 ย้ายกลับไปทีศ่ าลาสุเหร่าเก่าเปลีย่ นชื่อเป็น "โรงเรียนเทศบาล 13
(สุเหร่าเก่า)"
พ.ศ. 2491 โอนกลับมาเป็ นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปลีย่ นชื่อเป็ น "โรงเรียน
เทศบาลกิง่ เพชร"
พ.ศ. 2505 โอนเป็ นโรงเรียนสังกัดเขตพญาไท เปลีย่ นชือ่ เป็ น "โรงเรียนกิง่ เพชร"
พ.ศ. 2533 เป็ นโรงเรียนในสังกัดเขตราชเทวีใช้ช่อื เดิม คือ "โรงเรียนกิง่ เพชร"
มีเนื้อทีป่ ระมาณ 2 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ตัง้ อยูส่ ดุ ซอยกิง่ เพชร อาคารเรียน
เป็ นตึก 4 ชัน้ 48 ห้องเรียน อาคาร 1 ชัน้ ล่างเป็ นห้องโถงใช้เป็ นทีป่ ระชุมนักเรียนชัน้ ล่าง และห้องอาหาร
ใต้อาคาร 2 ภายในบริเวณ มีโรงครัว โรงฝึกงาน และบ้านพักภารโรง สนามโรงเรียนเป็ นสนาม ปูดว้ ย
กระเบือ้ งยาง สูงกว่าระดับถนน นํ้าไม่ทว่ ม เปิ ดทําการสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล ถึงชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท3่ี มีนกั เรียน 768 คน ปจั จุบนั มีขา้ ราชการครู 35 คน
2. โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม (ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
พ.ศ. 2554)
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โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 51 ซอยวัดตะพาน ถนนราชปรารภ
สํานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ โทรสาร 0-2245-3937 มีพน้ื ที่ 1 ไร่ 25 ตารางวา
เปิ ดทําการสอนตัง้ แต่ชนั ้ อนุบาล ถึง ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร มีอาคารเรียน
จํานวน 4 หลัง 23 ห้องเรียน จัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชัน้ อนุบาล และระดับชัน้
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม เปิดทําการสอนตัง้ แต่วนั ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.
2475 เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตําบลโรงงานกลาง 1 (วัดตะพาน) สังกัดอําเภอดุสติ พ.ศ. 2515
มีการปรับปรุงส่วนบริหารราชการใหม่ ยกฐานะเทศบาลนครกรุงเทพ เป็ น กรุงเทพมหานคร เปลีย่ นชื่อ
โรงเรียนเป็ น "โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม" ต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้โรงเรียนเสียหาย ได้ยา้ ยสถานทีเ่ รียน
ไปทีโ่ รงเรียนวิชทู ศิ และโรงเรียนวิชากร การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จจึงเปิ ดเรียนได้เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ในปจั จุบนั โรงเรียนได้จดั การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มี
กระบวนการพัฒนาการคิด ส่งเสริมให้นกั เรียนมีคุณธรรม รักตนเอง รักผูอ้ ่นื พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
ความสามารถทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนร่วม ให้การศึกษา
แก่เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ปจั จุบนั จัดการเรียนการสอนให้กบั เด็กออทิสติก เด็กทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสติปญั ญา สมาธิสนั ้ เปิ ดทําการสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุ บาล ถึงชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนกั เรียน
740 คน ปจั จุบนั มีขา้ ราชการครู 35 คน
3. โรงเรียนวัดดิสหงสารามราม (ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดดิสหงสารามราม
พ.ศ. 2554) ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 9 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เปิ ดทํา
การสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุ บาล ถึงชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนกั เรียน 668 คน ปจั จุบนั มีขา้ ราชการครู
30 คน
4. โรงเรียนวัดพระยายัง (ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดพระยายัง พ.ศ. 2554) เดิมชื่อ
“โรงเรียนบ้านแขกครัว 2” (วัดพญายัง) ตัง้ อยูบ่ ริเวณวัดพญายัง อาคารเรียนใช้ศาลาการเปรียญของวัด
ปี พ.ศ. 2476 ทางกระทรวงธรรมการ หรือกระทรวงศึกษาธิการในปจั จุบนั ได้
จัดสร้างโรงเรียนให้ใหม่ในทีด่ นิ ของวัดยกให้เป็ นกรรมสิทธิ ์ของโรงเรียน เป็ นอาคารเรียน 6 ห้องเรียน
ให้ช่อื โรงเรียนใหม่วา่ “โรงเรียนประชาบาล” ตําบลถนนเพชรบุรี 2 พญายัง
ปี พ.ศ. 2480 โรงเรียนได้โอนมาขึน้ กับเทศบาลใช้ช่อื ว่า “โรงเรียนเทศบาล 14
วัดพระยายัง”
ปี พ.ศ. 2487 โรงเรียนโอนกลับคืนไปให้กระทรวงศึกษาธิการแล้วโอนไปขึน้ กับ
เทศบาลอีกครัง้
เมือ่ พ.ศ. 2506 และเปลีย่ นไปขึน้ กับเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
พ.ศ. 2515 จึงเปลีย่ นเป็ นกรุงเทพมหานคร
ลักษณะอาคารเรียนเป็ นตึก 4 ชัน้ รูปตัวยู จัดการเรียนการสอนระดับชัน้ อนุ บาล
ถึง ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ขนาดปจั จุบนั โรงเรียนวัดพระยายังมีเนื้อทีป่ ระมาณ 3 งาน 25 ตารางวา
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ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 49 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เปิดทําการสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล ถึงชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนกั เรียน 460 คน ปจั จุบนั มีขา้ ราชการครู
15 คน

3. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็ นเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญมาก เพราะในสังคมปจั จุบนั จะ
พบปญั หาสภาพสิง่ แวดล้อม ซึง่ นับว่าจะทวีความรุนแรงเป็ นอันตรายต่อสุขภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจ
โดยเฉพาะผูท้ อ่ี ยูใ่ นวัยเล่าเรียนซึง่ จะเป็ นอนาคตของชาติต่อไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
แผนงานและการดําเนินการจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้อง สนับสนุ นกับการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานศึกษา จะต้องมีการนํานโยบายด้านการจัดบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมทีด่ ไี ป
ดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสถานศึกษา สภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่ง
ทีช่ ว่ ยให้การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้บรรลุวตั ถุประสงค์ ในขณะเดียวกันก็สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ี ความรูส้ กึ พึงพอใจ
รักและผูกพัน ของบุคลากรในโรงเรียนด้วย
แอสติน และลี (ฉันทลักษณ์ จันทร์ศรี. 2547: 17; อ้างอิงจาก Astin; & Lee. 1972: 67) ได้
กล่าวถึง สิง่ เร้าเชิงสภาพแวดล้อมของสถาบันทีม่ ผี ลต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษาว่า หมายถึง พฤติกรรม
เหตุการณ์หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของสถาบันทีม่ ศี กั ยภาพ ทําให้การรับรูข้ องนักศึกษาเปลีย่ นไป ซึง่ สิง่
เหล่านี้ สามารถยืนยัน โดยการสังเกตเห็นได้ และแบ่งสิง่ เร้าเชิงสภาพแวดล้อมออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1) มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) สภาพแวดล้อมทางการบริหาร 3) สภาพแวดล้อมทางด้านวิชาการ
และ 4) สภาพแวดล้อมทางด้านกลุ่มเพื่อน และได้กล่าวถึงสิง่ เร้าเชิง สภาพแวดล้อมของสถาบันทีม่ ผี ล
ต่อการเรียนรูข้ องนักศึกษาว่า หมายถึง พฤติกรรม เหตุการณ์ หรือ คุณลักษณะอื่นๆ ของสถาบันทีม่ ี
ศักยภาพ ทําให้การรับรูข้ องนักศึกษาเปลีย่ นไป ซึง่ สิง่ เหล่านี้สามารถยืนยันโดยการสังเกตเห็นได้และ
แบ่งสิง่ เร้าเชิงสภาพแวดล้อมออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2) สภาพแวดล้อม
ทางการบริหาร 3) สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และ 4) สภาพแวดล้อมทางด้านกลุ่มเพือ่ น
สําเนาว์ ขจรศิลป์ (2538: 80) กล่าวถึง สภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาทีส่ าํ คัญ มี 4 ด้าน
กล่าวคือ สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมทางการบริหาร สภาพแวดล้อมทางด้าน
การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมกลุ่มเพือ่ น
สุวพร ตัง้ สมวรพงษ์ (2542: 2) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมของ
สถาบันว่า เป็ นปจั จัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนานิสติ นักศึกษาด้วยการทีจ่ ะทําให้นิสติ นักศึกษา
พัฒนาได้ดนี นั ้ จะต้องจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ อันได้แก่ สภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร และสภาพแวดล้อมด้านสังคม
กลุ่มเพื่อน ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ให้เสรีภาพแก่นิสติ นักศึกษาในการทีจ่ ะเลือกทิศทางการเรียนรูข้ องตนเอง
และเกิดพัฒนาการด้านอื่นๆ ตามมาด้วย
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จากทีก่ ล่าวมา พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้าน
การบริหาร ด้านวิชาการ และสภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพือ่ น แต่ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือก 3
ด้าน ซึง่ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ ซึง่ ในแต่ละด้าน ต่างก็เอือ้
ซึง่ กันและกันในการเสริมสร้างให้สถานศึกษาเป็ นสถานทีน่ ่าอยูน่ ่าเรียน บุคลากรจะอยูร่ ว่ มกันอย่างมี
ความสุข เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้ รียน
3.1 ด้านกายภาพ
กรมสามัญศึกษา (2536: 33) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ว่าหมายถึง
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประชุม
ห้องประกอบต่างๆ ตลอดทัง้ อุปกรณ์ทกุ ประเภท การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็ นการจัดสภาพ
ทางอาคารสถานที่ บริเวณรอบๆ โรงเรียน เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ นับเป็ นสิง่ แรกทีอ่ ยูม่ าสัมผัสกับ
โรงเรียนได้พบเห็น และสภาพแวดล้อมเหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนัน้ สถานศึกษา
จึงต้องจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพเพือ่ เป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1.1 การสร้างสิง่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เพือ่ เป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของสมาชิก
ทุกคนให้มคี วามภูมใิ จในสถาบัน เช่น กําหนดต้นไม้ประจําโรงเรียน สิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน เพลงประจําโรงเรียน การแต่งกายชุดทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็ นต้น
3.1.2 การจัดบริเวณโรงเรียน มีการตกแต่งอาคารเรียน อาคารประกอบ ตัดแต่งสนามหญ้า
รัว้ จัดห้องเรียน ห้องพักครู สํานักงาน ห้องนํ้า ห้องส้วม การรักษาความสะอาดสิง่ ต่างๆ การจัดเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความสะอาดเป็ นระเบียบเรียบร้อย หยิบง่าย ใช้คล่อง และได้รบั การดูแล ใช้การได้ดี
อาจใช้กจิ กรรม 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสยั มาสนับสนุนการดําเนินงาน
มีการซ่อมบํารุงรักษาให้มสี ภาพใช้การได้ดอี ยูเ่ สมอ
3.1.3 สร้างความรูส้ กึ ให้มคี วามรัก ความผูกพันกับต้นไม้ โดยเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียน
ได้ปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ดว้ ยตนเอง การตกแต่งซุม้ สร้างศาลา สวนหย่อม ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจให้เกิด
ความร่มรื่น สดชื่นสวยงาม ต้นไม้อาจมีขอ้ ความทีเ่ ป็ นข้อคิด คติสอนใจทีเ่ รียกว่า “ต้นไม้พดู ได้”
3.1.4 มีการพัฒนา ดัดแปลงให้เกิดสิง่ ใหม่ เช่น การจัดสถานทีท่ าํ งานของครู การจัด
โต๊ะเรียน การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดป้ายนิเทศ ป้ายประกาศ ตลอดทัง้ การนําทรัพยากรต่างๆ
ในท้องถิน่ มาจัดให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
3.1.5 คํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานที่ เช่น ห้องแสดงศิลปะ วัฒนธรรม การจัดเอกสาร
เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ การจัดสถานทีใ่ ห้ผเู้ รียนเข้าไปใช้ได้ในลักษณะทีก่ ่อให้เกิด
ความรูส้ กึ การจัดมุมห้องสมุด ห้องจริยธรรม เป็ นต้น
3.1.6 การใช้ของหรือสถานทีข่ องโรงเรียนอย่างคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด เช่น บริเวณ
รอบอาคาร หอประชุม โรงอาหาร ใต้รม่ ไม้ เพือ่ อํานวยประโยชน์ดา้ นอืน่ เช่น การอ่านหนังสือ ห้องสมุด
เคลื่อนที่ ป้ายนิทรรศการ เป็ นต้น การจัดและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพนัน้ แต่ละโรงเรียนมี
สภาพของปญั หา หรือความต้องการแตกต่างกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั แนวความคิด และดุลยพินิจของแต่ละบุคคล
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ในสถานศึกษาทีจ่ ะสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ แต่ควรอยูใ่ นหลักการ “ร่วมกันคิดร่วมกันทํา” ซึง่ เป็ นการสร้าง
ความรูส้ กึ ทีด่ ี ความรูส้ กึ การมีสว่ นร่วม ความรูส้ กึ การเป็ นเจ้าของ ควรเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดง
ความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาภายใต้การแนะนําของครู
3.1.7 การจัดตกแต่งห้องเรียน มีดงั นี้
3.1.7.1 มุมหนังสือ ในห้องเรียนมีมมุ หนังสือให้ผเู้ รียนอ่านหนังสือ จะช่วยให้อา่ นคล่อง
เขียนคล่อง มีความรูก้ ว้างขวาง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครูควรหาหนังสือหลายๆ ประเภท ทีม่ ี
ความยากง่ายพอเหมาะกับวัยของผูเ้ รียนมาให้อ่าน ควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปลีย่ นบ่อยๆ การจัดมุม
หนังสือควรจัดให้เป็ นระบบ สะดวกในการหยิบอ่าน
3.1.7.2 สือ่ การเรียนการสอนและวัสดุต่างๆ สือ่ การเรียนการสอนประเภทหนังสือ
ควรจัดให้เป็ นระเบียบ อุปกรณ์การสอนทีใ่ ช้ประจําให้จดั ไว้เป็ นระเบียบ อุปกรณ์ทใ่ี ช้แล้วไม่ควรติดไว้
นานเกินไป และสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
3.1.7.3 เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทจ่ี าํ เป็ น เช่น อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดห้อง ควรจัดไว้ตาม
มุมห้องเรียน
3.1.7.4 มุมเสริมความรูก้ ลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ควรจัดไว้ตามความจําเป็ น ได้แก่
มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
3.1.7.5 การแสดงผลงานของผูเ้ รียน ครูควรจัดให้มกี ารแสดงผลงานของผูเ้ รียนใน
ห้องเรียน เพือ่ ให้เกิดความภาคภูมใิ จในความสําเร็จ และมีกาํ ลังใจในการเรียนต่อไป ทัง้ ยังสามารถแก้ไข
และพัฒนาผลงานของตนให้ดขี น้ึ โดยลําดับ ผลงานนี้อาจติดบนป้ายนิเทศก็ได้
3.1.7.6 การจัดทีอ่ เนกประสงค์ ในยามว่างผูเ้ รียนอาจใช้หอ้ งเรียนเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อน
ทํางานตามทีค่ รูมอบหมาย อ่านหนังสือจากมุมหนังสือควรจัดสถานทีไ่ ว้ให้ผเู้ รียนปฏิบตั กิ จิ กรรมดังกล่าว
เท่าทีส่ ามารถทําได้
3.1.7.7 การประดับตกแต่งห้องเรียน การตกแต่งห้องเรียน ควรทําอย่างเหมาะสม
ไม่มากเกินไป คํานึงถึงหลักความเรียบง่ายเป็ นระเบียบ การประหยัด ดังนัน้ การจัดห้องเรียนควรจัด
ให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยน่าดู อยูใ่ นบริเวณทีเ่ หมาะสม และเอือ้ ต่อประโยชน์ใช้สอย โดยการจัดขึน้ อยูก่ บั
สภาพความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมของห้องเรียน ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เช่น
สนาม สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหย่อม ลานกีฬา เครือ่ งเล่นสนาม ทีพ่ กั ผ่อน ตลอดถึง
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จําเป็ นทีจ่ ะต้องมีสว่ นร่วมจากสมาชิกในสถานศึกษา ทัง้ ด้านการระดมคติ
การตกแต่ง การบํารุงรักษา เพือ่ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในสถานศึกษาตลอดไป
ประสงค์ วงศาโรจน์ (2541: 11) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง บริเวณ
สภาพพืน้ ทีแ่ ละสถานทีต่ งั ้ อาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องสมุด โรงฝึก
กีฬา สนามกีฬา โรงอาหาร สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ห้องนํ้า ห้องสุขา ตลอดจนการตกแต่งอาคาร
สถานทีแ่ ละสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ การวางผังและการจัดในสถาบันทีเ่ หมาะสม มีความสําคัญใน
การส่งเสริมคุณภาพของนักศึกษา
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นพรัตน์ สายลุน (2546: 60 – 63) ได้จาํ แนกแนวปฏิบตั แิ ละตัวชีว้ ดั การจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภณ
ั ฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ นําเสนอกิจกรรม
และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้ดงั นี้
1. ความร่มรื่น สดชื่น สวยงาม มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการสภาพแวดล้อม เช่น
เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนและบุคคลากรในโรงเรียน ได้ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ดว้ ยตนเอง อย่างน้อยคนละ
1 ต้น โดยพิจารณาไม้เนื้อแข็ง ไม้ยนื ต้นก่อนค่อยพิจารณาไม้ผลตามลําดับถัดไป บางโรงเรียนไม่สามารถ
ปลูกไม้ยนื ต้นได้กอ็ าจปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่ง สร้างซุม้ ศาลาทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจให้เกิดความร่มรืน่
สดชื่น สวยงาม
2. ความสะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อย มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม
เช่น ตกแต่งอาคารเรียน อาคารชัวคราว
่
ตัดแต่งสนามหญ้า รัว้ จัดห้องเรียน ห้องพัก รักษาความสะอาด
สิง่ ต่างๆ เครือ่ งมือวัสดุ อุปกรณ์ ในโรงฝึ กงาน ให้เกิดความสะอาดเป็ นระเบียบเรียบร้อย ดูแล้วสบายตา
หยิบง่าย และใช้การได้อยูเ่ สมอ ซึง่ อาจใช้กจิ กรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสยั )
มาดําเนินการได้
3. ความสงบ มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น จัดหาสถานที่
บางส่วนไว้เพือ่ ให้นกั เรียนได้เข้าไปใช้ในลักษณะทีม่ คี วามรูส้ กึ เป็ นส่วนตัว เป็ นตัวของตัวเอง อันจะก่อให้เกิด
ความรูส้ กึ ทีส่ งบ เช่น มุมสงบในห้องสมุด ห้องจริยธรรม สวนสงบเป็ นต้น
4. ความสร้างสรรค์ มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น มี
ความรับผิดชอบในการเปลีย่ นแปลง พัฒนา ดัดแปลงให้เกิดสิง่ ใหม่ เช่น การนํากระบอกไม้ไผ่ มาทํา
เป็ นถังขยะ การนําหมวกหรืองอบมาทําเป็ นโคมไฟ การดัดแปลงต้นไม้ให้เป็ นรูปทรงต่างๆ เป็ นต้น
5. ความมีชวี ติ ชีวา มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น ขจัด
ความซํ้าซาก จําเจด้วยการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ เช่น การจัดสถานทีท่ าํ งานของครู การจัดโต๊ะเรียน
การตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ การจัดป้ายนิเทศ
6. ความเหมาะสมกับสถานที่ มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อมคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานที่ เช่น จัดป้ายนิเทศในทีท่ ส่ี ามารถอ่านได้อย่างสะดวกและทัวถึ
่ ง ไม่จดั คอก
หรือเล้าสัตว์ไว้ในทีร่ บกวนการเรียนการสอน
7. ความสอดคล้องกับสภาพท้องถิน่ มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม
เช่น การนําทรัพยากรหรือสิง่ ต่างๆ ทีห่ าได้ในท้องถิน่ มาจัดหรือดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ เช่น
การใช้ตน้ ตาล ต้นมะพร้าว มาทําโต๊ะ เก้าอี้ การใช้หญ้าคา ใบจาก มามุงหลังคาทําซุม้ ศาลาทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจ การนําหอยมาประดับตกแต่งห้อง และสถานทีต่ ่างๆ เป็ นต้น
8. ความสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเชือ่ มีตวั ชีว้ ดั
และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น จัดห้องศิลปะ วัฒนธรรม จัดทําเอกสารเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของท้องถิน่ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ให้นกั เรียนศึกษาจัดแสดงวัสดุสงิ่ ของ
หรือภาพทีเ่ ป็ นประเพณีทอ้ งถิน่
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9. ความประหยัด มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น คํานึงถึง
ความประหยัดในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือปจั จัยทีม่ อี ยู่ ไม่ทาํ จนเกินตัว เกิน
งบประมาณ โดยอาจใช้วสั ดุทอ้ งถิน่ มาประดับตกแต่ง ติดต่อประสานสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
หรือชุมชน หรือการปลูกต้นไม้กเ็ พาะพันธุไ์ ม้ดว้ ยตนเอง หรือติดต่อขอกล้าไม้จากหน่วยงานอื่น
10. ความเอกลักษณ์ มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น สร้าง
สิง่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เพือ่ เป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของทุกคน ให้มคี วามภาคภูมใิ จในสถาบัน
เช่น กําหนดต้นไม้ หรือดอกไม้ประจําโรงเรียนขึน้ แล้วปลูกเป็ นทิวแถว ทัง้ ในโรงเรียนรัง้ และถนนเข้า
โรงเรียน สิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็ นเอกลักษณะของโรงเรียน เพลงประจําสถาบัน-ปรัชญา สีของโรงเรียน เป็ นต้น
11. ความสะดวกสบาย มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น ทําถนน
หรือทางเชื่อมติดต่อระหว่างอาคารเรียน มีเครือ่ งหมายป้ายแสดงทิศทาง ผังอาคาร จัดทีท่ ง้ิ ขยะให้
เพียงพอ บริการนํ้าดื่ม นํ้าใช้ จัดเครื่องใช้ไม้สอยให้สามารถหยิบได้งา่ ย ใช้คล่อง และเป็ นระบบ
12. ความปลอดภัย มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น จัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพให้มคี วามมันคง
่ ปลอดภัย มีการซ่อมแซม บํารุงรักษา ให้มสี ภาพใช้การได้อยู่
เสมอเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง สนาม เป็ นต้น
13. ความคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์ มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม
เช่น ใช้สงิ่ ของหรือสถานทีใ่ นโรงเรียนอย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ เช่น บริเวณใต้ถุนอาคาร
บริเวณหอประชุม โรงอาหาร ฯลฯ อาจจัดเพื่ออํานวยประโยชน์ดา้ นอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น เป็ นที่
อ่านหนังสือเรียกว่า ห้องสมุดโล่ง หรือใช้จดั นิทรรศการ ป้ายนิเทศ เป็ นต้น
นรา สมประสงค์ และ เสรี ลาชโรจน์ (2546: 68 – 70) สรุปว่าการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ หมายถึง บรรยากาศและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นรูปธรรม ได้แก่ บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ทีส่ ามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ในสถานศึกษา แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. การจัดสภาพแวดล้อมภูมทิ ศั น์ หมายถึง บรรยากาศและสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีเ่ ป็ น
รูปธรรมภายในสถานศึกษาทีส่ ามารถมองเห็นได้โดยทัวไป
่ ได้แก่ บริเวณสถานศึกษาบริเวณทีต่ งั ้ อาคาร
บริเวณทีพ่ กั ผ่อน ซึง่ สถานศึกษาในปจั จุบนั จะให้ความสนใจในด้านภูมสิ ถาปตั ยกรรม อาคาร บริเวณ
ทีพ่ กั ผ่อน ซึง่ สถานศึกษาในปจั จุบนั จะให้ความสนใจในด้านภูมสิ ถาปตั ยกรรม (Landscape Design)
เป็ นอย่างมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างบรรยากาศทีด่ ตี ่อผูพ้ บเห็นและผูใ้ ช้บริการ อีกทัง้
จะช่วยปลูกฝงั รสนิยมและค่านิยมของนักเรียนนักศึกษาทีม่ ตี ่อธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาอาจต้องยอมลงทุนจ้างหรือขอคําปรึกษาแนะนําจากสถาปนิก (Landscape Architect) เพื่อ
ออกแบบตกแต่ง ปรับปรุงบริเวณสถานทีแ่ ละองค์ประกอบอื่นอย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารสถานศึกษาจําเป็ น
ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ ในเรือ่ งนี้เพือ่ จะช่วยให้การบริหารสภาพแวดล้อมด้านภูมทิ ศั น์ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรพิจารณาและคํานึง ดังนี้
1.1 สถานทีต่ งั ้ ควรพิจารณาถึงระบบผังเมือง การระบายนํ้า สาธารณูปโภค การจราจร
และระยะทางในเขตพืน้ ทีบ่ ริการของสถานศึกษา เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครองและนักเรียนจะ
ได้ไม่ตอ้ งเสียเวลามากเกินไปในการเดินทาง สภาพทีด่ นิ ควรเหมาะสมแก่การก่อสร้างอาคารและรูปร่าง
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ของทีด่ นิ ทีต่ งั ้ ถ้าเป็ นไปได้ควรเลือกรูปทรงทีเ่ หมาะต่อการจัดแผนผังอาคารเพราะรูปทรงทีด่ นิ บางอย่าง
อาจมีสดั ส่วนทีแ่ คบและยาวเกินไป
1.2 การวางแนวเขตทางสัญจร สถานศึกษาแต่ละแห่ง จะมีกจิ กรรมหลากหลาย
ประเภทและมีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ตลอดเวลา ดังนัน้ ในการกําหนดเขตทางสัญจรจึงต้องพิจารณา
ในประเด็นนี้ดว้ ย คือ ควรมีถนนแนวทางเดินให้พอเพียง เหมาะสม ปลอดภัย สะดวกต่อการใช้สอย
เช่น มีทางเดินมีหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร มีป้ายแสดงเส้นทางเดินไปอาคารต่างๆ ทางเดินลงบันได
และมีเนื้อทีข่ องเฉลียงทางเดินพอเหมาะ เป็ นต้น
1.3 สุนทรียภาพและสิง่ แวดล้อม ควรเป็ นแบบเฉพาะทีต่ ามความเหมาะสมของ
สถานทีต่ งั ้ สภาพทีด่ นิ สภาพภูมศิ าสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิน่ มิใช่ออกเป็ นแบบมาตรฐาน (Prototype)
แล้วใช้กนั สถานทีท่ วประเทศ
ั่
เพราะการออกแบบของสถานศึกษาและสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นโรงเรียน
นอกจากเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นตัวอย่างในการพัฒนาอาคารบ้านเรือนในชนบท
ทีจ่ ะได้สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้สวยงามร่มรืน่ ควบคู่กนั ไปด้วย อันเป็ นหนทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยพัฒนา
สังคมทางด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย
1.4 การตกแต่งบริเวณให้ดงู ดงาม มีสงิ่ ทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษา ควรพิจารณา ดังนี้
1.4.1 สนามหญ้า สถานศึกษาควรมีสนามหญ้าในโรงเรียน เพราะสีเขียว
ของหญ้าจะช่วยให้เกิดความเย็นตา ลดความร้อน ลดเสียงดัง และยังอาจใช้เป็นสนามเล่นหรือทีพ่ กั ผ่อน
ได้ดว้ ย
1.4. 2 สวนหย่อม จะช่วยสร้างบรรยากาศทีส่ ดชื่นรื่นรมย์เป็ นธรรมชาติได้มาก
ถ้ามีตน้ ไม้ดอก สระนํ้าพุหรือนํ้าตกประกอบ
1.4. 3 สวนดอกไม้ ควรเป็ นดอกไม้ทร่ี าคาไม่สงู นัก และต้องบํารุงรักษาน้อย
เพราะไม้ดอกทีร่ าคาสูงอาจเสีย่ งต่อการถูกตัด ส่วนการบํารุงรักษาควรแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้กบั
นักเรียนด้วย เพือ่ สร้างความรูจ้ กั หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้เกิดขึน้ แก่นกั เรียน
1.4. 4 การปลูกต้นไม้ยนื ต้น ควรเลือกปลูกให้เหมาะสมกับสภาพทีต่ งั ้ และ
สภาพดิน เช่น ปลูกเพือ่ ให้เกิดความร่มเงา ความร่มเย็น ช่วยบังแดด ป้องกันลม ป้องกันฝุน่ ละออง หรือ
ช่วยลดเสียงดัง เป็ นต้น อย่างไรก็ตามก็ควรคํานึงถึงอันตรายจากต้นไม้ดว้ ย เช่น อันตรายจากละออง
เกสร หรือใบอันตรายจากรากหรือจากการเกาะเกีย่ ว อันตรายจากกิง่ ทีเ่ ปราะหรือจากต้นทีโ่ ค่นล้มง่าย
1.4. 5 การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อย สถานศึกษา
อาจทํารัว้ กัน้ เป็ นสัดส่วน ซึง่ ควรเป็ นรัว้ โปร่งทีจ่ ะให้ความรูส้ กึ ปลอดโปร่งแก่จติ ใจ เช่น รัว้ ต้นเข็ม รัว้ ต้นโมก
รัว้ พูร่ ะหง รัว้ กระถิน รัว้ ต้นไผ่ เป็ นต้น โดยเฉพาะสถานศึกษาในชนบท ถ้าไม่จาํ เป็ นก็ไม่ควรสร้างรัว้ ทึบ
หรือกําแพง เพราะจะทําให้เกิดความรูส้ กึ เหมือนถูกกักขัง ไม่เป็ นอิสระ ไม่ปลอดโปร่ง สบายตาสบายใจ
นอกจากนี้สถานศึกษาต้องจัดหาทีท่ ง้ิ ขยะมูลฝอยให้เพียงพอทัวถึ
่ ง เพือ่ ปลูกฝงั สร้างนิสยั รักความสะอาด
และความเป็ นระเบียบให้นกั เรียน และเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานศึกษาในการกําจัดขยะมูลฝอย
อีกด้วย
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1.5 การกําหนดบริเวณเป็ นเขตหรือสัดส่วนเฉพาะ จะช่วยให้การจัดกิจกรรมต่างๆ
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สงู สุดและคุม้ ค่า การกําหนดบริเวณ ได้แก่ บริเวณทีเ่ ป็ น
อาคาร เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน บริเวณสนับสนุ นการเรียนการสอนทีป่ ระกอบด้วย
ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องประชุม ห้องอาหาร บริเวณกีฬา ซึง่ ประกอบด้วย โรงพลศึกษา
สระว่ายนํ้า สนามกีฬา บริเวณต่างๆ บริเวณฝึ กงาน เช่น แปลงเกษตรแหล่งสาธิตทดลอง เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังควรกําหนดบริเวณพักผ่อนทีเ่ ป็ นทีน่ งพั
ั ่ กผ่อนในซุม้ ใต้ตน้ ไม้ ริมสระนํ้า เพื่อให้นกั เรียน
นักศึกษา ได้พบปะสังสรรค์และผ่อนคลายความเครียด และบริเวณพักอาศัยของครูอาจารย์ นักการภารโรง
และแหล่งบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ต่างๆ
2. การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ หมายถึง บรรยากาศและสิง่ แวดล้อม
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมภายในสถานศึกษา ได้แก่ สิง่ ปลูกสร้าง ทีเ่ ป็ นอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ เนื่องจากแต่ละสถานศึกษาต้องมีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงและพัฒนาอาคารสถานที่
ให้เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน นักศึกษา การบริหารอาคารสถานที่ จึงจําเป็ นทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษา
จะต้องมีความรูค้ วามเข้าในเป็ นอย่างดี เพือ่ จะช่วยอํานวยความสะดวกแก่นกั เรียนนักศึกษา ครูอาจารย์
และผูม้ าใช้อาคารสถานที่ ห้องและอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารอาคารสถานที่ ทีผ่ บู้ ริหาร
สถานศึกษาหรือคณะทํางานหรือผูร้ บั ผิดชอบด้านอาคารสถานทีค่ วรจัดทําหรือจัดให้มขี น้ึ คือ
2.1 แผนภูมบิ ริเวณสถานศึกษาอาจเป็ นผังบริเวณทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับแนวถนน
ซึง่ อาคาร เลขทีอ่ าคาร เลขทีห่ อ้ งสัมพันธ์กบั เลขทีอ่ าคารและอื่นๆ เท่าทีจ่ าํ เป็ นและเหมาะสมแผนภูมิ
บริเวณจะช่วยให้ทราบถึงขนาดทีด่ นิ ทิศทาง จํานวนอาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคาร รวมทัง้ การคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ทําให้เกิดการติดต่อสือ่ สารเป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว
2.2 แผนภูมอิ าคาร อาคารแต่ละหลังควรแสดงแผนภูมไิ ว้ในทีท่ ส่ี ะดวกต่อการพบเห็น
เช่น ใกล้บนั ได หรือบริเวณหน้าลิฟต์ สิง่ ทีแ่ สดงไว้ เช่น แผนภูมแิ ต่ละชัน้ แผนภูมหิ อ้ ง การเดินทาง
ทางเชื่อม บันได ห้องนํ้า ทางหนีไฟ ทีต่ งั ้ เครือ่ งดับเพลิง เป็ นต้น
2.3 การควบคุมตรวจสอบอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบด้านอาคารสถานทีค่ วรต้องตรวจสอบ
มาตรฐานอาคาร ตรวจสอบการใช้อาคาร การใช้หอ้ งเรียน ห้องประกอบตามความเป็ นจริงว่ามีการใช้
ประโยชน์ได้จริงตามแผนทีก่ าํ หนดไว้ มีการจัดชัน้ เรียนตามจํานวนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดหรือไม่มากหรือ
น้อยกว่าเกณฑ์ เพราะเหตุใด นอกจากนี้ยงั ควรเดินตรวจอาคาร สถานที่ โดยทัวๆ
่ ไป อย่างสมํ่าเสมอ
เพือ่ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ตลอดจนตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ประกอบในการพิจารณา
ตัดสินในการจัดซือ้ จัดหา ซ่อมแซมบํารุงรักษาให้ใช้งานได้เป็ นปกติ
2.4 การประเมินผลอาคารสถานที่ การประเมินผลอาคารประเมินทัง้ สองขัน้ ตอน
คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ประเมินเมือ่ การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพือ่ ดูวา่ การออกแบบและการก่อสร้าง
ดําเนินการเป็ นไปตามข้อกําหนด และตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขก่อนทีจ่ ะมีการรับมอบ
หรือใช้อาคารต่อไป ขัน้ ตอนที่ 2 ประเมินเมือ่ ได้ใช้อาคารไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการประเมินขัน้ นี้
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ควรให้ผมู้ สี ว่ นร่วมประเมินด้วย เช่น ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา คนงาน ภารโรงและผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วม
เกีย่ วข้องและใช้อาคาร เป็ นต้น
2.5 การบํารุงรักษา เนื่องจากการบํารุงรักษาจะมีระยะเวลานานเท่ากับอายุการใช้
อาคาร ดังนัน้ จึงมีระบบและวิธกี ารทีส่ ามารถทําได้อย่างต่อเนื่องตามปริมาณและลักษณะความยากง่าย
ของอาคารทัง้ การดูแลรักษา ป้องกันก่อนครบอายุการใช้งานและการซ่อมบํารุง
3. การจัดสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย หมายถึง มาตรการและแนวปฏิบตั ิ
ต่างๆ ทีก่ ระตุน้ จิตสํานึกของบุคลากรให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการใช้อาคารสถานทีอ่ ย่างปลอดภัย เพือ่ ป้องกัน
อันตรายทีจ่ ะเกิดแก่บุคลากรในสถานศึกษา ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการ
อีกด้านหนึ่ง คือ ความปลอดภัย เพราะเป็ นทีค่ าดหวังว่า ตลอดเวลาทีน่ กั เรียนนักศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา
ควรมีความปลอดภัยในทุกอย่าง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จึงควรจัดระบบและมาตรการต่างๆ ในด้าน
ความปลอดภัย เช่น การให้ความรูใ้ นการรักษาความปลอดภัย จัดมาตรการป้องกันอันตราย จัดวิธี
ป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร การป้องกันเพลิงไหม้ เป็ นต้น ดังรายการที่ เกรียงศักดิ ์ จรัญยานนท์ และ นคร
ศรีวจิ ารณ์ (2537: 113 – 116) นําเสนอต่อไปนี้
3.1 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย (Safety Education) จากสโลแกน
ทีว่ า่ “ปลอดภัยไว้ก่อน” อันเป็ นมาตรการป้องกันในขัน้ ต้น สําหรับนักเรียนซึง่ รวมตัวกันอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
จะได้มคี วามระมัดระวังต่อการใช้อาคารและสถานที่ ตัวอย่างเช่น สถานศึกษาตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ํา นักเรียน
จะต้องเดินทางโดยเรือโดยสาร จึงควรจะมีการปฐมนิเทศในเรือ่ งการการลงเรือ การนังเรื
่ อ หากเกิดอุบตั เิ หตุ
ตกลงไปในนํ้ า จะช่วยตัวเองอย่างไร โดยอย่างน้อยนักเรียนควรว่ายนํ้ าเป็ นทุกคน เป็ นต้น สิง่ สําคัญ
คือ การให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนในการใช้ประโยชน์อาคาร ตัวอย่างเช่น กันสาดของอาคารสร้างไว้เพื่อ
กันแดดกันฝน นักเรียนอาจใช้เป็ นทีน่ งคุ
ั ่ ยกันโดยครูไม่รไู้ ม่เห็นอาจพลาดพลัง้ ตกลงมาได้ เรื่องทํานองนี้
อาจเป็ นตัวอย่างไว้ได้บา้ งพอสังเขป เช่น
3.1.1 ราวบันมีไว้จบั เวลาเดินขึน้ หรือลง ไม่ใช่ให้นกั เรียนนังคร่
่ อมราวแล้ว
ปล่อยให้ตวั ลื่นไหลลงมาข้างล่าง
3.1. 2 แผงสวิตช์รวมไฟฟ้า ของอาคารแต่ละชัน้ ห้ามนักเรียนไปเปิ ดเล่น
เพราะอาจทําให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร
3.1. 3 ปจั จุบนั นิยมใช้หน้าต่างกระจกใส บางแห่งก็ใช้กระจกในเป็ นบานประตู
ควรทีจ่ ะป้องกันด้วยติดรูปลอกให้เห็นทีส่ งั เกต มิเช่นนัน้ นักเรียนอาจเดินชนประตูกระจก
3.1. 4 ให้ความรูเ้ รือ่ งแผ่นดินไหว อย่าให้นกั เรียนตกใจแล้ววิง่ ออกมาพร้อมๆ กัน
จะเกิดอันตรายจนแย่งกันลงบันได ควรให้ความรูน้ กั เรียนให้พยายามอยูใ่ นความสงบ เพราะการเกิด
แผ่นดินไหวของบ้านเราจะไม่รนุ แรงมากนัก
ดังนัน้ ยกตัวอย่างมาพอเป็ นแนวทาง ทีผ่ บู้ ริหารทุกท่านจะได้นําไปใช้ประโยชน์ใน
การปฐมนิเทศให้แก่ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบทางด้านความปลอดภัย รวบรวมเป็ นข้อมูลเพื่อแลกเปลีย่ น
ระหว่างสถานศึกษา เพือ่ จะได้แนวปฏิบตั ทิ ก่ี ระตุน้ จิตสํานึกของนักเรียน ให้มกี ารตื่นตัวในด้านความรู้
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กับความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ ซึง่ นักเรียนอาจนําความรูไ้ ปถ่ายทอดให้นกั เรียนรุน่ น้องอีก
ทีหนึ่งก็จะเป็ นประโยชน์แบบต่อเนื่อง
3.2 ขจัดสิง่ ทีอ่ าจเป็ นภัยแก่นกั เรียน (Safe School Environment) เป็ นเรื่อง
การแบ่งเขตภายในบริเวณโรงเรียน ตัวอย่างเช่น บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียนเป็ นเขตทีค่ วรแยกออก
ให้ชดั เจน อาจปลูกต้นไม้เป็ นแนวหรือเขียนป้ายบอกไว้ว่าเป็ นเขตกีฬา เพราะอาจเกิดอุบตั เิ หตุจาก
ลูกฟุตบอลหรือการพุง่ เหลน การขว้างจักร ฯลฯ ทีอ่ าจผิดทิศทางออกมาถูกนักเรียนได้
3.2. 1 โรงฝึกงานบางรายวิชาอาจมีอนั ตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงทีเ่ รียกว่า
ไฟฟ้าสามเฟต การใช้ปลัก๊ การเข้าไปในเขตของการปฏิบตั งิ าน ควรมีป้ายว่า ระวังอันตรายติดเอาไว้
เพือ่ เป็ นการเตือนนักเรียนให้ได้สติสมั ปชัญญะ เพือ่ ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและเครือ่ งจักร
3.2. 2 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ สารเคมี ซึง่ มีการทดลองต่อควันจะต้องมี
การต่อปล่องควันอันมีผลการทดลองทางเคมีให้อยูส่ งู พอให้กลุ่มควันไม่ทาํ อันตรายต่อนักเรียนในชัน้ อื่น
อาจมีการต่อปล่องควันให้สงู ขึน้ พ้นแนวหลังอาคาร เพือ่ ให้ลมธรรมชาติพดั พาควันจากการทดลองกระจาย
ไป
3.2. 3 การตรวจสอบสายล่อฟ้า ประจําอาคารว่ายังใช้การได้หรือไม่ เพราะ
บางทีสายจะขาด กระแสไฟฟ้าจะลงดินไม่ได้ จะทําให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน หากอาคารเรียนเป็ น
อาคารสูงในบริเวณนัน้
3.2. 4 หากโรงอาหารหรือวิชาการมีการใช้ก๊าซหุงต้ม ผูบ้ ริหารให้ตดั ตัง้ หัวก๊าซ
แบบตัดก๊าซอัตโนมัติ เมื่อเกิดก๊าซรัว่ อันจะทําให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนหรือทําให้เกิดเพลิงไหม้กไ็ ด้
การสร้างบรรยากาศทีป่ ลอดภัยโดยการขจัดสิง่ ทีม่ องเห็นว่าจะเป็ นอันตรายต่อนักเรียนนัน้ จึงเป็ นเรือ่ งที่
ผูบ้ ริหารควรมอบให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบทางด้านความปลอดภัย ได้หมันตรวจตราดู
่
แลเพือ่ ประโยชน์
ต่อนักเรียนจํานวนมาก
3.3 การป้องกันจากการจราจร (Traffic Safety) การวางแผนผังบริเวณโรงเรียน
มักจะแยกแนวถนน ทีจ่ อดรถ และทีข่ นส่งบริการเข้ามาสูอ่ าคารต่างๆ ออกจากเขตอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ซึง่ นักเรียนจํานวนมากจะต้องเดินขณะเปลีย่ นชัน้ เรียน ทัง้ นี้เพือ่ ป้องกันภัยจากรถยนต์ให้แก่
นักเรียนตัง้ แต่เริม่ ต้น การวางผังทีด่ จี ะให้รถยนต์ เข้าไปได้ บางเขตทีจ่ ดั ไว้ให้รถ ส่วนบริเวณทีน่ กั เรียน
ใช้งานจําไม่ยอมให้รถยนต์หรือจักรยานเข้าเป็ นอันขาด เป็ นการวางแผนขัน้ แรกในการป้องกันภัยจาก
จราจรอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ดี หัวข้อนี้อาจแบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง คือ
3.3.1 ความปลอดภัยจากการขนส่ง ซึง่ หมายถึง การให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน
ในการขึน้ ลงเรือ ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่งสาธารณะ หรือการจัดการรับส่งของโรงเรียนเป็ นการให้ความรู้
ว่าการจะขึน้ หรือลงรถก็ดี จะต้องรอให้รถจอดสนิทก่อนไม่ให้โดดลงเวลารถยังมีความเร็วอยู่ การยืน่
อวัยวะออกมานอกตัวรถหากเกิดอุบตั เิ หตุ นักเรียนควรปฏิบตั ิ ให้ความช่วยเหลือตนเองและเพือ่ นนักเรียน
อย่างไรบ้าง
3.3. 2 ความปลอดภัยในการจราจร เป็ นการให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนเมื่อต้อง
ข้ามถนนหรือการเดินทางกลับบ้าน การเข้าหากเป็ นจุดทีม่ สี ะพานข้าม ควรใช้สะพานจะปลอดภัยกว่า
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การข้ามถนนอาจต้องดูทงั ้ สองข้างให้แน่ใจว่าปลอดภัย เพราะรถจักรยานยนต์บางคันจะวิง่ ผิดทางก็เป็ นได้
ซึง่ ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุบ่อยครัง้ การให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนก่อนระยะเบรกของรถยนต์กจ็ ะเป็ นประโยชน์
อย่างมาก เพราะบางทีนกั เรียนไม่ทราบว่า ระยะของการหยุดรถทําได้ขนาดไหน ทําให้นกั เรียนกะระยะ
ผิดพลาด ทัง้ ๆ ทีค่ นขับรถก็พยายามเหยียบเบรกอย่างเต็มทีแ่ ล้วก็ตาม ตํารวจจราจรจะให้ความรูว้ า่
นักเรียนทีล่ งรถประจําทางแล้ว เดินข้ามถนนจากด้านท้ายรถประจําทางนัน้ อันตรายมาก เนื่องจากตัวรถ
ประจําทาง จะบังนักเรียนไว้ รถทีว่ งิ่ สวนมาจะมองไม่เห็น ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุได้งา่ ย
3.4 การป้องกันเพลิงไหม้ (Fire Prevention) แม้วา่ การก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารประกอบในปจั จุบนั รัฐบาลมีกฎให้ใช้วสั ดุทนไฟแล้วก็ตาม แต่โอกาสทีท่ าํ ให้เพลิงไหม้กย็ งั คงมีอยู่
จึงได้จดั ระเบียบให้ครูเวรอยูเ่ ฝ้าโรงเรียนในเวลาคํ่าคืน โอกาสทีจ่ ะเกิดเพลิงไหม้ยงั มีอยูไ่ ด้หลายทาง
เป็ นต้นว่า ไฟฟ้าลัดวงจร ฟ้าผ่าการทิง้ ก้นบุหรีใ่ นบริเวณทีม่ เี ชือ้ เพลิงเกิดจากการรัวของก๊
่
าซหุงต้ม เป็ นต้น
3.4. 1 ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการป้องกันเพลิง เป็ นการให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน
ในด้านการป้องกัน ช่วยดูแลจุดทีเ่ ป็ นเชือ้ เพลิง เช่น กองกระดาษเก่าๆ กองขยะแห้งหญ้าแห้งทีส่ มุ ไว้
ในฤดูแล้ง สิง่ เหล่านี้อาจเป็ นเชือ้ เพลิงได้นกั เรียนอาจช่วยดูแลสายไฟฟ้าทีถ่ ลอก อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
สิง่ เหล่านี้ครูจะต้องจัดครูมาให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน ซึง่ ประโยชน์จะเกิดทัง้ ในการป้องกันทีบ่ า้ นของนักเรียน
ด้วย
3.4.2 ให้นกั เรียนมีความรูใ้ นการดับเพลิง อาคารทัวไป
่ จะมีถุงเคมีสาํ หรับ
ดับเพลิง อาคารบางหลังจะมีสายยางดับเพลิง ส่วนอาคารทีอ่ ยูใ่ นชนบททีข่ าดแคลนนิยมใช้ถงั บรรจุทราย
แขวนไว้ในการผจญเพลิง ครูตอ้ งให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนในการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงทุกประเภททีอ่ ยูร่ วมตัวกัน
ใช้ถงั นํ้าดับเพลิงอีกทางหนึ่งด้วย
3.4. 3 การฝึกหัดหนีเพลิงไหม้ ในปจั จุบนั มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลายชัน้
อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาสําหรับทีด่ นิ ทีค่ บั แคบ มาตรการก่อสร้างอาคารสูงถึง 9 ชัน้ เมือ่ นักเรียน
จํานวนมาก มีหอ้ งดินอยูห่ า่ งจากผิวดินเช่นนี้ จึงควรให้มกี ารฝึ กหัดหนีเพลิง โดยให้ความรูว้ า่ เมื่อเกิด
เพลิงไหม้ ห้ามใช้ลฟิ ต์อย่างเด็ดขาด เพราะลิฟต์อาจติดเมือ่ เกิดไฟดับขณะนัน้ จึงควรใช้บนั ไดหนีไฟ
ให้คล่องแคล่ว และทีส่ าํ คัญคือ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ตอ้ งให้นกั เรียน ควบคุมสติสมั ปชัญญะให้ดอี ย่าตระหนก
ตกใจมากเกินไป อันจะเกิดสภาพการโกลาหลชนิดทีค่ วบคุมจํานวนมากไม่ได้ อันจะทําให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
เสียดแย่งกันลงบันไดทําให้เกิดอันตรายตามมาได้
การสร้างจิตสํานึกให้แก่นกั เรียนในรูปการรักษาความปลอดภัย จะเกิดประโยชน์ทงั ้
ในระยะทีเ่ ป็ นนักเรียนและในระยะต่อไป เมือ่ ออกไปทํางานนักเรียนจะได้มคี วามรูแ้ ละจิตสํานึกทีจ่ ะนําไป
ใช้ในการให้ความรูแ้ ก่ผอู้ ่นื และให้ความช่วยเหลือแก่สงั คมตามสมควรแก่ฐานะ อันจะทําให้สงั คมของเรา
มีความปลอดภัยโดยทัวกั
่ น
สุวพร ตัง้ สมวรพงษ์ (2542: 2 – 3) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ต้องจัด
สภาพแวดล้อมให้มงุ่ ส่งเสริม ทําให้เกิดความเป็ นเลิศทางวิชาการ เช่น มีการตกแต่งอาคารสถานที่ และ
บริเวณให้ดดู ี ไม่วา่ จะเป็ นอาคารเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องสมุดทีท่ นั สมัยในด้านสื่อต่างๆ มีศกั ยภาพ
ของการให้บริการ มีความพร้อมในการทีจ่ ะให้นิสติ นักศึกษาเข้าไปใช้ การสร้างบรรยากาศให้เอือ้ ใน
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การกระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุ นให้มกี ารหาความรูเ้ พิม่ เติม สร้างนิสยั รักการอ่านและรักการค้นคว้าจาก
ห้องสมุด นอกจากนี้ตอ้ งคํานึงถึงการจัดโรงอาหาร หอพัก สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจและเครื่องอํานวย
ความสะดวกต่างๆ เพราะสิง่ เหล่านี้มสี ว่ นเสริมสร้างความเจริญงอกงามและเกือ้ กูลการเรียนรูข้ องนิสติ
นักศึกษาอยูม่ ากบรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ จะทําให้นิสติ นักศึกษาสดชื่น กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียน เป็ นแรงจูงใจ
ให้นิสติ นักศึกษาอยากมาสถาบัน สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื นิสติ นักศึกษาจะเกิดความรัก ความหวงแหน ความภูมใิ จ
ในสถาบัน นอกจากนี้การจัดระเบียบอาคารสถานทีท่ ถ่ี ูกหลักสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยย่อมแสดง
ถึงความสามารถทางการบริหารสถาบันอย่างหนึ่ง เพราะนอกจากจะพัฒนานิสติ นักศึกษาแล้ว ยังส่งเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในสถาบันการศึกษานัน้ ๆ ด้วย
จากทีก่ ล่าวมา สามารถสรุปได้วา่ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านกายภาพ เป็ น
การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นวัตถุ เป็ นรูปธรรม ให้มคี วามเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานศึกษา
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยด้วย การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านกายภาพ
สามารถจําแนกออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ด้านภูมทิ ศั น์ 2) ด้านอาคารสถานที่ และ 3) ด้านความปลอดภัย
ซึง่ 3 ส่วนนี้จะอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของผูเ้ รียนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โดยผลพลอยได้ทเ่ี กิดขึน้ คือผูเ้ รียนและบุคลากรเกิดความรักความภาคภูมใิ จและหวงแหนในสถานศึกษา
3.2 ด้านการบริ หาร
กรมสามัญศึกษา (2536: 33) สรุปว่า สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร หมายถึง การ
ดําเนินการใดๆ ภายในโรงเรียนให้การปฏิบตั งิ านสําเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร สังเกตได้จาก
การทํางานอย่างมีระบบ ความเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของบุคลากร บุคลากรยิม้ แย้ม
แจ่มใส เป็ นมิตรต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน การจัดสภาพแวดล้อมการบริหารเป็ นการดําเนินการของ
สถานศึกษา ให้การปฏิบตั งิ านสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผูบ้ ริหารและครู เป็ นผูม้ คี วามสําคัญยิง่ ต่อการสร้าง
สภาพแวดล้อม โดยเริม่ ทีต่ วั ผูบ้ ริหาร จะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้เกิดขึน้ ในระหว่างครูดว้ ยกัน
ระหว่างครูกบั ผูบ้ ริหาร ความสัมพันธ์ทด่ี จี ะได้รบั การไว้วางใจจากคณะครู ปฏิบตั ติ ่อครูเหมือนกับเป็ น
ผูร้ ว่ มงานทีด่ ี คอยให้คาํ แนะนําช่วยเหลือ สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้แก่คณะครู โดยยึดหลัก
การบริหารแบบมีสว่ นร่วม (Participation Management) ดังนี้
1. การสํารวจสภาพปจั จุบนั และปญั หา จัดทําข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็ นปจั จุบนั แล้ว
นําข้อมูลมากําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบตั ขิ องสถานศึกษา มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้มสี ว่ นร่วมและแสดงความคิดเห็นในลักษณะต่างๆ เช่น การกําหนดนโยบายการเสนอแผนงานโครงการ
ซึง่ อาจใช้กระบวนการวางแผนเป็ นทีมหรือกิจกรรมข้อเสนอแนะเป็ นต้น
2. ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนทํางานร่วมกันในลักษณะต่างๆ เช่น ในการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร ส่งเสริมการรวมกลุ่มคิวซี การนิเทศภายในเพือ่ อภิปรายแก้ปญั หา หาข้อยุตแิ ละกําหนด
เป็ นแนวปฏิบตั ริ ว่ มกัน การมอบหมายงานหรือหรือการสังการเป็
่
นไปตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน
เหมาะสมกับความสามารถไม่เกินกําลัง
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3. การสร้างขวัญและกําลังใจ จัดสวัสดิการให้บุคลากรหลายรูปแบบ เช่น การมอบหมาย
งาน ส่งเสริมสนับสนุ นด้านงบประมาณการจัดสวัสดิการต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุ นให้แสดงความสามารถ
ในรูปแบบต่างๆ การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนบุคลากรให้มโี อกาสเพิม่ พูนความรู้
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพบปะสังสรรค์ในโอกาสเท่าทีค่ วร ส่งเสริมให้ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลกัน
4. จัดระบบต้อนรับผูม้ าเยือนด้วยบรรยากาศแห่งความเป็ นมิตร ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบตั ติ ่อกันอย่างมีสมั มาคารวะตามขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ลักษณะของการบริหาร
ทีก่ ่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทีด่ นี นั ้ เริม่ ตัง้ แต่การกําหนดนโยบาย ควรให้บุคลากรในสถานศึกษามีสว่ นร่วม
มีการทําข้อมูลจากการสํารวจสภาพปจั จุบนั และปญั หามากําหนดนโยบายในการแก้ปญั หาและพัฒนา
งานของสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539: 107) ได้เน้นถึงการบริการ
ทางด้านการศึกษาในหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็ นหัวใจการทํางาน
นพรัตน์ สายลุน (2546: 63 – 65) ได้จาํ แนกแนวปฏิบตั แิ ละตัวชีว้ ดั การจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ทีจ่ ะทําให้นกั เรียนได้รบั
ความรู้ และประสบการณ์ให้มากทีส่ ดุ ภายใต้บรรยากาศทีม่ ชี วี ติ ชีวา เรียนสนุก สอนสนุก ครูรกั เด็ก รักเพือ่ น
ไม่มบี รรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล ทุกคนพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า “อยากมาโรงเรียน”
เพือ่ ให้เห็นชัดเจนขึน้ จึงขอนําเครือ่ งชีว้ ดั และแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการได้
ดังนี้
1. นักเรียนหน้าตาสดชื่น แจ่มใส มีชวี ติ ชีวา มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ิ ในการจัด
สภาพแวดล้อม เช่น ส่งเสริมให้นกั เรียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนการสอน โดยครูพยายามจัดกิจกรรม
ให้นกั เรียนได้กระทําด้วยตนเอง และมีโอกาสได้เรียนรูใ้ ห้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล บทบาทของครูเพื่อให้นกั เรียนได้สมหวัง และมีพลังในผลสําเร็จแห่งการเรียนของตนเอง
2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุ กสนานในการเรียน มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดสภาพแวดล้อม เช่น ส่งเสริมให้นกั เรียนคิดและทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม เพือ่ สร้างบรรยากาศ
ความร่วมมือ เป็ นมิตร ไว้วางใจและเอือ้ อาทรต่อกัน มากกว่าการแข่งขันเอาตัวรอดตัวใครตัวมัน
3. การเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นซึง่ กัน
และกัน มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น ครูพยายามให้ความรักความเมตตา
และมีมนุษยธรรมกับนักเรียนทุกคนด้วยความจริงใจ เสียสละ ใกล้ชดิ ผูกพันทัง้ เพื่อน พี่ บิดา มารดา
มีความปรารถนาดี ร่วมทุกข์รว่ มสุข ใกล้ชดิ ผูกพันกับนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ สามารถหยังเข้
่ าไปใน
โลกแห่งความรูส้ กึ ของนักเรียนแต่ละคนได้ ขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้นกั เรียนเป็นตัวของตัวเอง
4. มีความผูกพันและเป็ นกันเองระหว่างครูกบั นักเรียน ตัวชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ น
การจัดสภาพแวดล้อม เช่น ครูควรแสดงพฤติกรรมในด้านคําพูด กิรยิ าท่าทาง สีหน้าทีย่ ม้ิ แย้มแจ่มใส
และมีเหตุผล มีความสมํ่าเสมอ นักเรียนจะได้รแู้ ละเข้าใจดีวา่ ครูของเขามีความรัก และความจริงใจต่อ
เขาเพียงใด โดยไม่สามารถปิดบังอําพรางได้เลย สิง่ เหล่านี้จะเป็ นแม่แบบของนักเรียน และมีผลด้านจิตใจ
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หากครูสามารถครอบครองหัวใจของนักเรียนได้แล้ว ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกันจะสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียน
การสอนทีส่ ดชื่น รักผูกพัน เอือ้ อาทร ให้อภัยต่อกันตลอดไป
5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายให้นกั เรียนได้มสี ว่ นร่วม มีตวั ชีว้ ดั และ
แนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น เปลีย่ นบรรยากาศการเรียนการสอนจากการเรียนในห้องแคบๆ
ไปเรียนตามร่มไม้ สนาม หรือสถานทีอ่ ่นื ๆ ทีจ่ ะทําให้มชี วี ติ ชีวา และเกิดการเรียนรู้
6. นักเรียนคิด และทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ิ ในการจัด
สภาพแวดล้อม เช่น พยายามใช้สอ่ื การสอนและอุปกรณ์ทจ่ี ะช่วยให้นกั เรียนเข้าใจบทเรียน และเรียน
ด้วยความสนุ กสนานยิง่ ขึน้
7. โรงเรียนมีการจัดห้องสมุดให้เป็ นโรงเรียนสําหรับนักเรียน มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดสภาพแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ให้นกั เรียนมีโอกาสทีจ่ ะแสดงออกและเข้าร่วม
ทุกคนตามความถนัดและความสนใจอย่างต่อเนื่อง และเสรี เช่น ดนตรี กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ควรมีสนามและอุปกรณ์ให้นกั เรียน ได้ฝึกซ้อม เล่น และเข้าร่วมอย่างอิสระซึง่ มีผลทําให้นกั เรียน ได้รบั
การพัฒนาให้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วน
8. จัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น อภิปราย ตอบปญั หา นิทรรศการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายเป็ นต้น มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น ทําทุกวิถที าง
ให้นกั เรียนสามารถเป็ นผูน้ ําตนได้ อย่าสอนให้เป็ นเด็กทีเ่ ลีย้ งไม่ได้ คอยแต่ให้คนอื่นช่วยเหลือ หรือ
ต้องคอยประคบประหงมตลอดเวลา ปฏิเสธความคิดทีว่ า่ นักเรียนต้องเรียบ และเรียบร้อยจึงจะเป็ นเด็กดี
แต่เราต้องสร้างนักเรียนทีม่ คี วามกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ฉลาด ทันคน กล้าคิดกล้าทํา มีความเชื่อมัน่
ในตนเองสูงหรือสถานทีอ่ ่นื ๆ ทีจ่ ะทําให้มชี วี ติ ชีวา และเป็ นผูท้ ม่ี คี วามกตัญญูกตเวที สุภาพ อ่อมน้อม
ถ่อมตน เป็ นผูน้ ําและผูต้ ามทีด่ ี สามารถปรับตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
9. ศึกษาพืน้ ฐานของนักเรียน มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ิ ในการจัดสภาพแวดล้อม
เช่น บางวิชาทีน่ กั เรียนบางคนเห็นว่า เป็ นเรือ่ งทีย่ ากต่อการเข้าใจ และน่าเบื่อหน่าย ครูผสู้ อนต้อง
พยายามเข้าใจเด็ก พยายามดูพน้ื ฐานของนักเรียน แล้วทําเรือ่ งยากให้เป็ นเรือ่ งง่ายสร้างบทเรียนเกม
สนุกๆ ให้นกั เรียน ได้เล่น คอยให้กาํ ลังใจ เรือ่ งใดทีน่ กั เรียนไม่เข้าใจ อาจจัดกลุ่มสอนพิเศษให้ หรือ
เพือ่ นๆ ทีเ่ รียนเก่งช่วยสอน
10. จัดห้องสมุดให้เป็ นโรงเรียน มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม
เช่น จัดห้องสมุดให้เป็ นโรงเรียน โดยให้มสี ถานทีก่ ว้างขวาง และมีวสั ดุครุภณ
ั ฑ์เพียงพอสําหรับนักเรียน
ด้วยตนเอง เปิ ดบริการให้นกั เรียนได้ใช้มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้อาจเป็ นแบบห้องสมุดโล่งในบริเวณ ระเบียง ใต้ถุน
อาคาร ซุม้ ศาลาหรือใต้รม่ ไม้ดว้ ยก็ได้
นรา สมประสงค์ และ เสรี ลาชโรจน์ (2546: 79) ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริหารและภาวะผูน้ ําของ
ผูบ้ ริหารและความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับผูป้ ฏิบตั งิ านล้วนมีผลต่อการดําเนินการต่างๆ ในองค์กร
ทัง้ สิน้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จึงควรมีความระมัดระวังเป็ นอย่างมากและควรเลือกกลวิธใี นการบริหาร
ทีด่ แี ละเหมาะสม เพือ่ ทีจ่ ะทําให้บรรยากาศการบริหารและบรรยากาศการปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างราบรืน่
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บุคคลทุกฝา่ ยมีความสุขพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานและบรรยากาศการบริหารจะส่งผลต่บรรยากาศ
การปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา ดังนี้
1. ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นสถานศึกษามีความพึงพอใจ ครูอาจารย์ คนงาน ภารโรง มีความ
พึงพอใจในงานของตน นักเรียนนักศึกษาพึงพอใจทีจ่ ะเรียนและศึกษาหาความรูป้ ระสบการณ์และทักษะ
ต่างๆ พึงพอใจทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ทําให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
บรรลุเป้าหมาย
2. การดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมการทํางานแบบร่วมมือ
สนับสนุ นซึง่ กันและกัน มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ความขัดแย้งลดลง มีพฤติกรรมเป็ นไปในเชิงสร้างสรรค์
มีบรรยากาศมุง่ ทีก่ ารบรรลุเป้าหมาย
3. ระดับแรงจูงใจ นันคื
่ อ มีแรงจูงใจทีต่ อ้ งการเห็นความสําเร็จของงานของตนเอง
เห็นว่าทีท่ าํ น่าสนใจและเป็ นทีท่ า้ ทายให้ลงมือทํา มีความรับผิดชอบต้องการเห็นความก้าวหน้าในงาน
และการได้รบั การยอมรับนับถือ
ซึง่ เหล่านี้เป็ นปจั จัยจูงใจทีส่ าํ คัญในการทํางานบรรยากาศการบริหาร และการปฏิบตั งิ าน
ทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาสามารถนําไปพิจารณาและเลือกใช้พจิ ารณาและเลือกใช้ให้เหมาะสม ดังนี้
1. บรรยากาศเปิ ด เป็ นบรรยากาศทีส่ มาชิกในกลุ่มมีขวัญกําลังใจดีมาก และคณะ
ครูอาจารย์มคี วามสามัคคีชว่ ยเหลือการงานเป็ นอย่างดี ครูมงี านทําพอเหมาะกับความสามารถจึงทําให้
ได้ผลงานทีด่ ี แต่ละคนมีความพึงพอใจในการทํางานแก้ปญั หาต่างๆ ร่วมกัน มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้
เป็ นสมาชิกของโรงเรียนนัน้ พฤติกรรมของผูบ้ ริหารพบว่า มีบทบาทในการบริหารทีด่ เี ด่นถือเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ เี ป็ นทีเ่ คารพและเป็ นทีต่ อ้ งการของคณะอาจารย์ นอกจากนี้ยงั ให้การช่วยเหลือครูให้ปฏิบตั งิ านได้
โดยสะดวก ผูบ้ ริหารไม่ตอ้ งออกคําสัง่ หรือควบคุมหรือนิเทศบ่อยนัก เพราะคณะครูอาจารย์มรี ะเบียบ
วินยั ดี มีความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริหารดี กฎเกณฑ์และระเบียบทีม่ คี วามจําเป็ นสําหรับการอํานวยการบริหาร
และควบคุมคณะครูอาจารย์ ตามสถานการณ์ ผูบ้ ริหารไม่เน้นผลงานครูอาจารย์ แต่จะใช้วธิ สี ร้างลักษณะ
ของการเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามให้กบั คณะครูอาจารย์ ผลผลิตของงานจึงดี มีคุณภาพ บรรยากาศแบบนี้
เป็ นทีพ่ งึ ประสงค์ของสมาชิกทีด่ ี
2. บรรยากาศอิสระ เป็ นบรรยากาศทีม่ ลี กั ษณะเด่นชัดตรงทีผ่ บู้ ริหารส่งเสริมให้
คณะครูอาจารย์มคี วามอิสระในการสร้างความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ ร บรรยากาศแบบนี้มแี นวโน้มทีค่ ณะครู
อาจารย์ ได้รบั ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ รมากกว่าความพึงพอใจทีไ่ ด้จากความสําเร็จใน
การทํางาน คณะครูอาจารย์มคี วามสามัคคีและร่วมมือในการทํางานทีด่ ี ผูบ้ ริหารมีวธิ กี าร กฎเกณฑ์
และระเบียบต่างๆ พร้อมทีจ่ ะอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านให้คณะครูอาจารย์ ขวัญกําลังใจของ
คณะครูอาจารย์ดี แต่ยงั ไม่เท่ากับบรรยากาศแบบเปิด เพราะได้รบั ความพึงพอใจในเรื่องความสัมพันธ์
ฉันท์มติ รมาก แต่ได้รบั ความพึงพอใจจากความสําเร็จของงานน้อย ผูบ้ ริหารงานถือระเบียบกฎเกณฑ์
น้อยกว่าตัวบุคคลกับคณะครูอาจารย์ มีอสิ ระในการเลือกงานได้ตามความสามารถผูบ้ ริหาร จะแสดง
ความเมตตาปรานี และคอยให้ความช่วยเหลือ คณะครูอาจารย์เป็ นครัง้ คราว ส่วนใหญ่ จะใช้วธิ กี าร
ปฏิบตั งิ านหลัก และสร้างแบบอย่างในการทํางานทีด่ ี ผูบ้ ริหารพยายามส่งเสริมสวัสดิภาพต่อคณะครู
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อาจารย์ พฤติกรรมของผูบ้ ริหารในบรรยากาศแบบนี้ ค่อนข้างจะเข้มงวดกวดขันมากกว่าผูบ้ ริหารแบบ
บรรยากาศเปิ ด
3. บรรยากาศควบคุม เป็ นบรรยากาศทีผ่ บู้ ริหารเน้นความสําเร็จของผลงานเป็ นหลัก
ผูบ้ ริหารจะควบคุม ตรวจตรา ออกคําสัง่ หรือนิเทศงานครูอาจารย์ จนคณะครูอาจารย์ไม่มเี วลาทีจ่ ะสร้าง
ความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ ร แต่เนื่องจากมีผลงานทีด่ ี จึงทําให้คณะครูอาจารย์มคี วามภาคภูมใิ จ ซึง่ เป็ นผล
พลอยได้ เลยทําให้ขวัญและกําลังใจดีขน้ึ เล็กน้อย คณะครูอาจารย์ตอ้ งร่วมมือกันทํางานตลอดเวลา จึง
ทําให้ความสัมพันธ์ในหมูค่ ณะดีขน้ึ บ้าง แต่ความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ รมีน้อย แต่จะกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ์
และวิธกี ารทําให้คณะครูอาจารย์ทาํ งานตลอดเวลา ผูบ้ ริหารจะไม่สนใจในความคิดและหลักการ และ
เหตุผลของคนอื่น
4. บรรยากาศสนิทสนม เป็ นบรรยากาศทีผ่ บู้ ริหารและคณะครูอาจารย์มคี วามสัมพันธ์
ฉันท์มติ รสหาย ผูบ้ ริหารสนใจผลงานน้อย ละเลยคําสังกฎเกณฑ์
่
ระเบียบ หรือการนิเทศ ทําให้คณะ
ครูอาจารย์ขาดความสามัคคีในการทํางาน คณะครูอาจารย์ไม่คอ่ ยทํางาน แต่มคี วามสัมพันธ์กนั ด้าน
ส่วนตัวดี ขวัญและกําลังใจอยูร่ ะดับปานกลาง เพราะได้จากความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ ร ผูบ้ ริหารบริหารงาน
อย่างหละหลวม ปล่อยปะละเลย แต่พยายามแสดงให้เห็นว่าคณะครูอาจารย์ทุกคนเป็ นสมาชิกในครอบครัว
เดียวกัน ผูบ้ ริหารให้ความกรุณาและปรานี และจะไม่พยายามทําร้ายจิตใจของสมาชิก การประเมินผลงาน
หรือการสังการ
่
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมีน้อยมาก คณะครูอาจารย์จะคอยกระตุน้ ผูบ้ ริหารให้ทาํ หน้าที่
เข้มแข็งตลอดเวลา
5. บรรยากาศรวบอํานาจ เป็ นบรรยากาศทีผ่ บู้ ริหาร ใช้วธิ กี ารออกคําสังควบคุ
่
ม
ตรวจตรา และนิเทศการปฏิบตั งิ านของคณะครูอาจารย์อย่างใกล้ชดิ ประดุจเงาตามตัวผูบ้ ริหารพยายาม
สร้างความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ รภายในกลุ่มครูอาจารย์ ไม่เคารพนับถือความรูค้ วามสามารถของผูบ้ ริหาร
คณะครูอาจารย์แบ่งออกเป็ นกลุ่มๆ และไม่สามารถสร้างความฉันท์มติ ร เนื่องจากผูบ้ ริหารไม่สามารถ
ทีจ่ ะบริหารบุคคลให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ได้ ผูบ้ ริหารชอบรบกวนเวลาปฏิบตั งิ านคณะครูมากกว่าทีจ่ ะ
อํานวยความสะดวก ขวัญและกําลังใจของคณะครูอาจารย์ต่าํ เพราะขาดทัง้ ความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ ร และ
ความภาคภูมใิ จในผลสําเร็จของการทํางาน ผูบ้ ริหารทําตัวเป็ นผูร้ ดู้ ไี ปเสียทุกอย่างทัง้ ทีบ่ างเรือ่ งเพียงรู้
งูๆ ปลาๆ หรือผิดๆ ถูกๆ ทําให้คณะครูอาจารย์เบื่อหน่ายและรําคาญ พฤติกรรมของผูบ้ ริหารเป็ นอย่างมาก
6. บรรยากาศปิ ด เป็ นบรรยากาศทีผ่ บู้ ริหารโดยขาดความรู้ ไม่มสี มรรถภาพใน
การบริหารงานบุคคล ครูอาจารย์เสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพราะขาดความสามัคคี ขาดความสัมพันธ์
ฉันท์มติ ร และความภาคภูมใิ จในการทํางาน ผูบ้ ริหารไม่อาํ นวยความสะดวก ในการทํางานให้ครูอาจารย์
ครูอาจารย์ถูกควบคุมโดยระบบคัดลอก ผูบ้ ริหารกับครูอาจารย์ปฏิบตั ติ ามโดยปราศจากเหตุผล เพราะ
มุง่ สนองความพึงพอใจของตนเท่านัน้ และผูบ้ ริหารไม่สามารถปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านให้เป็ นแบบอย่าง
ทีด่ แี ก่บุคคลอื่น ขาดความเมตตากรุณา ขาดความริเริม่ สร้างสรรค์และไม่เคยแสดงพฤติกรรมผูน้ ําทีด่ ี
ให้ปรากฏ ครูอาจารย์มองผูบ้ ริหารของตนว่า เป็ นผูบ้ ริหารจอมปลอมบรรยากาศแบบนี้เป็ นบรรยากาศ
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์และต้องรีบแก้ไขด่วน
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จากบรรยากาศ 6 แบบ สรุปได้วา่ บรรยากาศแบบเปิ ดนับว่า เป็ นบรรยากาศทีพ่ งึ ประสงค์
มากทีส่ ดุ ส่วนบรรยากาศแบบปิ ด เป็นบรรยากาศทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ขององค์กรมากทีส่ ดุ สถานศึกษาใดมี
บรรยากาศแบบนี้ตอ้ งรีบแก้ไขโดยด่วน
สุวพร ตัง้ สมวรพงษ์ (2542: 3) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร ก็เป็ นสิง่ เร้า
ทีส่ าํ คัญประการหนึ่งทีจ่ ะส่งผลให้ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการดําเนินภารกิจ
ต่างๆ นโยบายการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน ควรมีการสือ่ สาร
ให้นิสติ นักศึกษาทัวไปในสถาบั
่
นได้รบั ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ และจําเป็ นสําหรับนิสติ นักศึกษา
มาก นอกจากนี้ ควรให้นิสติ นักศึกษาได้มสี ว่ นร่วมในการกําหนดทิศทางเกีย่ วกับการพัฒนาตัวเขาเอง
ด้วยการบริหารทีด่ ตี อ้ งมีความยืดหยุน่ ไม่ยดึ ติดในรูปแบบจนมากเกินไป รูปแบบการจัดองค์กรควร
จะมีความยืดหยุน่ พอทีจ่ ะปรับเปลีย่ นได้เสมอ
จากทีก่ ล่าวมา สามารถสรุปได้วา่ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านการบริหาร เป็ น
ระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยมีกระบวนการในการดําเนินการต่างๆ ทีท่ าํ ให้ภารกิจ
ต่างๆ บรรลุเป้าหมายไปได้ดว้ ยดีนนั ้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จาก
บุคคลากรทุกคนในสถานศึกษาเพือ่ ส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปอย่างมีระบบทําให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบผลสําเร็จได้ดว้ ยดีและมีประสิทธิภาพ
3.3 ด้านวิ ชาการ
กรมสามัญศึกษา (2536: 33) สรุปว่า การจัดสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ หมายถึงการเรียน
การสอนทัง้ ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุ นทางวิชาการ
ต่างๆ ทีจ่ ะทําให้นกั เรียนได้รบั ความรูป้ ระสบการณ์ให้มากทีส่ ดุ ภายใต้บรรยากาศทีม่ ชี วี ติ ชีวา แจ่มใส น่า
เรียนรู้ เรียนสนุ ก การจัดสภาพแวดล้อมทางด้านวิชาการ มีความสําคัญต่อการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอือ้ ต่อการเรียนการสอน ทัง้ ในและนอกห้องเรียน ซึง่ เป็ นการกระตุน้ และยัวยุ
่ ทจ่ี ะช่วยให้นกั เรียน
ได้รบั ความรู้ และประสบการณ์ให้มากทีส่ ดุ ในการเรียนรู้ ดังนี้
1. พฤติกรรมของครู ครูแสดงพฤติกรรมทัง้ ในด้านคําพูด กิรยิ าท่าทาง สีหน้าทีย่ ม้ิ แย้ม
แจ่มใส ด้วยความรักความเมตตาอย่างจริงใจ และมีเหตุผลด้วยความสมํ่าเสมอ เพราะนักเรียนอาจรูว้ ่า
ครูมคี วามรัก ความจริงใจต่อเขาเพียงใด โดยไม่สามารถปิดบังอําพราง สิง่ ต่างๆ เหล่านี้เป็ นแม่แบบ
ของนักเรียน และมีผลทางด้านจิตใจต่อการแสดงความเคารพรัก ศรัทธาในตัวครูของเขาด้วยความจริงใจ
หากครูสามารถครองหัวใจของนักเรียนได้แล้ว ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกันจะสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
ทีส่ ดชื่น ความรัก ความผูกพัน เอือ้ อาทร ให้อภัยต่อกันตลอดไป ครูควรให้ความรัก ความผูกพัน เป็ น
ทัง้ เพือ่ น พี่ บิดา มารดา ทีม่ คี วามปรารถนาดี ร่วมทุกข์ ร่วมสุข สามารถเข้าไปในโลกแห่งความคิด
ความรูส้ กึ ของนักเรียนแต่ละคนได้
2. การจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นกั เรียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียน
การสอน โดยครูพยายามจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้กระทําด้วยตนเอง มีโอกาสเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ทําได้ ซึง่ สิง่ ทีล่ มื ไม่ได้คอื ต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล บทบาทของครูจะเป็ นผูค้ อยให้
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ความช่วยเหลือ แนะนํา ให้ขวัญกําลังใจ เพือ่ ให้นกั เรียนได้สมหวัง และมีพลังในผลสําเร็จแห่งการเรียน
ของตนเอง และส่งเสริมให้นกั เรียนคิด และทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม เพือ่ สร้างบรรยากาศความร่วมมือ
เป็ นมิตร ไว้วางใจและเอือ้ อาทรต่อกัน
3. การจัดห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ เปลีย่ นบรรยากาศการเรียนการสอนจากการเรียน
ภายในห้องเรียนแคบๆ ไปเรียนใต้รม่ ไม้ สนาม หรือสถานทีอ่ ่นื ๆ ทีท่ าํ ให้มชี วี ติ ชีวา และเกิดการเรียนรู้
มากขึน้ พยายามใช้สอ่ื การสอน และอุปกรณ์ทจ่ี ะช่วยให้นกั เรียนเข้าใจบทเรียน และเรียนด้วยความสนุกสนาน
ยิง่ ขึน้ วิชาบางวิชาทีน่ กั เรียนบางคนเห็นว่าเป็ นเรือ่ งทีย่ ากต่อความเข้าใจและเบื่อหน่าย ครูผสู้ อนต้อง
พยายามเข้าใจเด็ก พยายามดูพน้ื ฐานของนักเรียน แล้วทําเรือ่ งยากให้เป็ นเรือ่ ง่าย สร้างบทเรียน เกม
สนุกๆ ให้นกั เรียนได้เล่น คอยให้กาํ ลังใจเรือ่ งใดทีน่ กั เรียนไม่เข้าใจ อาจจัดกลุ่มสอนพิเศษให้หรือให้
เพือ่ นๆ ทีเ่ รียนเก่งกว่าช่วยสอน
4. การจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
ให้นกั เรียนได้มโี อกาสแสดงออกและเข้าร่วมทุกคนตามความถนัด และความสนใจอย่างต่อเนื่องและ
เสรี เช่น ดนตรี กีฬา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ควรมีสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ให้นกั เรียนได้ฝึกซ้อม เล่น
และเข้าร่วมอย่างอิสระ ซึง่ จะมีผลทําให้นกั เรียนได้รบั การพัฒนาให้มคี วามสมบูรณ์ครบทุกด้าน จัด
ห้องสมุดให้เป็ นโรงเรียน โดยให้มสี ถานทีก่ ว้างขวาง และมีวสั ดุครุภณ
ั ฑ์อย่างเพียงพอสําหรับนักเรียน
ด้วยตนเอง เปิดบริการให้นกั เรียนได้ใช้มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้อาจเป็ นแบบห้องโล่งในบริเวณระเบียง ใต้ถุนอาคาร
ซุม้ ศาลา หรือใต้รม่ ไม้ ก็ได้ จัดให้มกี จิ กรรมส่งเสริมงานวิชาการในโอกาสต่างๆ เช่น งานนิทรรศการ
ของโรงเรียน สัปดาห์หอ้ งสมุด ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนได้มเี วทีแสดงออกทัง้ ภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดสภาพดังกล่าว ได้แก่ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทีต่ รงตามจุดประสงค์ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคลให้นกั เรียนเป็ นศูนย์กลาง
ของการเรียนการสอน แล้วดําเนินกิจกรรมด้วยความเป็ นกันเอง ให้เกียรติซง่ึ กันและกัน ส่งเสริมการเรียน
เป็ นกลุ่ม ช่วยกันคิดช่วยกันทําระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน โดย วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537: 119) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลและส่งผลทําให้บรรยากาศในชัน้ เรียนมีลกั ษณะทีส่ ง่ เสริม หรือขัดขวางการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน ครูผสู้ อนต้องคํานึงถึงอยูต่ ลอดเวลา ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้
1. การร่วมมือและการแข่งขันของผูเ้ รียน ประกอบด้วย บรรยากาศทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียน
ร่วมมือกันแก้ปญั หาการใช้แรงเสริมหรือรางวัล
2. ลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูส้ อนจะมีอทิ ธิพลต่อการเรียนของผูเ้ รียน
3. ความร่วมมือระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน คํานึงถึงวัตถุประสงค์การเรียนเป็ นหลัก
สําคัญ
4. ความรูส้ กึ และเจตคติของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อกลุ่มเพือ่ น ผูส้ อน และโรงเรียนจะมีผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนได้มี
การพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะค่านิยมให้เป็ นไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์ การเรียนการสอนนัน้ มีองค์ประกอบ
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ทางด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนทีล่ ะเอียดอ่อน และมีความเท่าเทียมกันกับเนื้อหาวิชา และจุดประสงค์
การเรียน ผูส้ อนจะต้องพิจารณาเลือกใช้สภาพแวดล้อมในการเรียน ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการเรียนการสอนนัน้ คือ บรรยากาศ ทีย่ กย่องและส่งเสริมความสําคัญ
ของผูเ้ รียน มีความรูส้ กึ ร่วมสมัยขจัดช่องว่างระหว่างกันและกัน ให้ความเป็ นอิสระ และใช้ความสามารถ
ของผูเ้ รียนมาเป็ นประโยชน์ในการฝึกอบรมท่าทีและพฤติกรรมของผูส้ อน จะต้องแสดงออกว่าผูส้ อนมี
ความปรารถนาดี ยกย่องและนับถือ สนใจปญั หาของผูเ้ รียนอยูต่ ลอดเวลา จึงเป็ นการสร้างบรรยากาศ
แห่งความไว้วางใจซึง่ กันและกัน ทัง้ นี้จะต้องคํานึงถึงความต้องการของผูเ้ รียนเป็ นหลัก มากกว่าความ
ต้องการของผูส้ อน
นพรัตน์ สายลุน (2546: 66 – 68) ได้จาํ แนกแนวปฏิบตั แิ ละตัวชีว้ ดั การจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนทีส่ ง่ เสริมให้
บุคลากรปฏิบตั งิ านสําเร็จงานด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเพือ่ ให้ชดั เจนขึน้ จึงขอนําเครือ่ งวัดและแนว
ปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อมทาวิชาการมีกจิ กรรมและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารและคณะครูในโรงเรียนมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น เปิดโอกาสให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้มสี ว่ นร่วม
และแสดงความคิดเห็นในลักษณะต่างๆ
2. แนวปฏิบตั ขิ องโรงเรียน มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น
สํารวจสภาพปจั จุบนั แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็ นพืน้ ฐานในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์โครงการ
หรือแนวปฏิบตั ขิ องโรงเรียน
3. บุคลากรของโรงเรียนยิม้ แย้มแจ่มใสเป็ นมิตรต่อกัน มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ น
การจัดสภาพแวดล้อม เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนในลักษณะต่างๆ ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ส่งเสริม
การร่วมกลุ่มคิวซี การนิเทศภายใน เป็ นต้น
4. มีการส่งเสริมบุคลากรทํางานร่วมกันในลักษณะต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น การนิเทศ
ภายใน การประชุมเพือ่ แก้ปญั หาและหาข้อยุตไิ ปปฏิบตั ิ มีการจัดรูปแบบการติดตามการช่วยเหลือปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพ เช่น ส่งเสริมให้มกี ารประชุมในระดับโรงเรียน
ระดับหมวด ระดับงาน อย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ การอภิปรายแก้ปญั หาข้อยุติ กับความสามารถไม่เกินกําลัง
5. มีการยกย่อง ชมเชย หรือประกาศเกียรติคณ
ุ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของบุคลากร
ตามวิถที างประชาธิปไตย เช่น การกําหนดนโยบาย มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม
เช่น มอบหมายงานหรือการสังการให้
่
เป็ นไปตามสายการบังคับบัญชา แจ่มชัด เหมาะสม กับความสามารถ
ไม่เกินกําลัง
6. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และความก้าวหน้า มีตวั ชีว้ ดั
และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม เช่น ส่งเสริมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและสร้างขวัญ
กําลังใจให้บุคลากรหลายๆ รูปแบบ เช่น มอบหมายงานให้แล้วก็ตดิ ตามถามไถ่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบตั งิ านอย่างสมํ่าเสมอ จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น
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สหกรณ์ ทุนการศึกษา ทีพ่ กั อาศัย สาธารณูปโภค เป็ นต้น เมื่อมีบุคลากรใดหรือมีกลุ่มบุคคลมีผลงาน
ดีเด่น ส่งเสริมสนับสนุ นให้แสดงความสามารถต่างๆ เช่น การเขียนบทความ เป็ นวิทยากร ส่งเข้าประกวด
ต่างๆ เป็ นต้น จัดให้การยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงานของบุคลากรทีม่ ผี ลงานดีเด่น
สนับสนุนให้บุคลากรได้มโี อกาสเพิม่ พูนความรู้ เพือ่ ความก้าวหน้า เช่น การศึกษาต่อ การทําผลงาน
ส่งเสริมให้บุคลากรพบปะสังสรรค์กนั ในโอกาสอันควร เช่น การต้อนรับผูม้ าใหม่หรือผูจ้ ากไป วันสําคัญ
ต่างๆ การฉลองความสําเร็จ ฯลฯ ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนช่วยเหลือเกือ้ กูล เมื่อมีคนหนึ่งคนใด
หรือญาติพน่ี ้องได้รบั ความเดือดร้อน เช่น เจ็บปว่ ย หรือมีผลงานฉลองต่างๆ เช่น แต่งงาน เป็ นต้น
และพากันไปเยีย่ มดูงาน หน่วยงานหรือโรงเรียนทีม่ ผี ลงานดีเด่น ซึง่ จะเป็ นมูลเหตุจงู ใจให้บุคลากร เกิด
ความคิดในการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียน
7. บุคลากรได้มโี อกาสพบปะสังสรรค์กนั มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ิ ในการจัด
สภาพแวดล้อม เช่น จัดระบบการต้อนรับแขกผูม้ าเยือน ด้วยบรรยากาศแห่งความเป็ นมิตรไมตรี
8. มีการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันระหว่างบุคคลในโอกาสต่างๆ มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ิ
ในการจัดสภาพแวดล้อม เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตั ติ นต่อกันอย่างมีสมั มาคารวะตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย การใช้วาจาสุภาพ
9. ส่งเสริมความมีวนิ ยั ในตนเอง มีตวั ชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดสภาพแวดล้อม
เช่น ส่งเสริมความมีวนิ ยั ในตนเองของบุคลากรในโรงเรียนทัง้ ในเรื่องการตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด
ความรับผิดชอบงานในหน้าที่
นรา สมประสงค์ และ เสรี ลาชโรจน์ (2546: 82) ได้เสนอแนวคิดสําคัญเกีย่ วกับการจัด
การสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนนับเป็ นปจั จัยสําคัญทีม่ สี ว่ นสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียนในห้องเรียนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนจะเน้นการจัดสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ
และการจัดสภาพแวดล้อมเชิงปฏิสมั พันธ์
2. การจัดสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ เน้นการจัดและการใช้พน้ื ทีข่ องห้องเรียนให้
ได้ประโยชน์คมุ้ ค่าทีส่ ดุ ในขณะเดียวกันต้องเน้นความเป็ นระเบียบเรียบร้อย การจัดห้องเรียนให้ถูก
สุขลักษณะและสวยงาม สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพทีจ่ ดั ได้อย่างมีคุณภาพ จะเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ เสริม
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วย
3. การจัดสภาพแวดล้อมเชิงปฏิสมั พันธ์ เน้นการจัดบรรยากาศทีส่ ง่ เสริมให้สมาชิก
ของห้องเรียนแสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ โดยครูกพ็ ยายามหาแนวทางเพือ่ ป้องกันไม่ให้นกั เรียนแสดง
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ดว้ ย
นรา สมประสงค์ และ เสรี ลาชโรจน์ (2546: 83) ได้กล่าวถึง บทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในการบริหารสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของสถานศึกษา ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจตัง้ คณะกรรมการวิชาการมาร่วมปรึกษาหารือถึงแนวปฏิบตั ิ การประเมินผลพร้อม
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ทัง้ เสนอปญั หาและแนวทางแก้ไข ให้ครูอาจารย์ได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เชิญวิทยากรมาบรรยาย
แนะนําวิธกี ารสอนและนวัตกรรมใหม่ๆ มีการจัดทําแผนการสอนรายวิชา มีการจัดตารางสอน/ตารางเรียน
การจัดครูเข้าสอนในแต่ละวิชาตามความเหมาะสม
2. การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน มีการจัดบริการทางด้านวิชาการ การจัด
บรรยากาศในห้องเรียน
3. งานด้านหลักสูตร เอกสารประกอบการใช้หลักสูตร โดยโรงเรียนรวบรวมเอกสาร
หลักสูตรทุกประเภทให้ครูได้ศกึ ษาเพิม่ เติม มีการจัดทําแผนการเรียนหลากหลายให้สอดคล้องกับหลักสูตร
มีการมอบหมายให้หมวดวิชาจัดทําแผนการสอน มีสมุดประเมินผล จัดให้มคี าบสอนแนะแนว สอนซ่อมเสริม
และมีกจิ กรรมครบตามหลักสูตร
4. การจัดแผนการเรียน โรงเรียนจัดแผนการเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รียน และศักยภาพของโรงเรียน
5. การสอนซ่อมเสริม โรงเรียนอาจจัดให้ทงั ้ แบบทีเ่ ป็ นทางการตามความสะดวก
ของครูและนักเรียนหรืออาจจัดแบบเป็ นทางการ โดยแบ่งเด็กตามระดับสติปญั ญา เช่น สอนเสริมให้กบั
นักเรียนทีต่ งั ้ ใจเรียน และจัดเสริมประสบการณ์ให้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ตงั ้ ใจเรียน หรือเชิญวิทยากรมาบรรยาย
ในรายวิชาหลักเพือ่ เตรียมตัวสอบแข่งขัน เป็ นต้น
6. การวัดและประเมินผล ได้แก่ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรตามระเบียบ
ทีก่ ระทรวงศึกษากําหนด การจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ จัดสอบซ่อม การมอบรางวัลดีเด่นแก่นกั เรียน
ประจําปีการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ สอบ การลงทะเบียนเรียน การแจ้งผลการสอบ การประกาศรายชื่อ
นักเรียนทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเข้าสอบปลายภาค
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมอื่นตามลักษณะของกิจกรรม เสียสละ บําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม รูจ้ กั ทํางานร่วมกัน
มีสขุ ภาพแข็งแรง
8. การจัดแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั กิ าร แปลงสาธิต
แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน สถานประกอบการ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ วัดและสถานทีร่ าชการ เป็ นต้น
สุวพร ตัง้ สมวรพงษ์ (2542: 4) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ (การเรียนการสอน)
ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียน การสอน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ รวมทัง้ การใช้สอ่ื ต่างๆ ใน
การสอน และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียนและการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ หากทุกอย่างที่
กล่าวมาเป็ นไปในทางทีเ่ หมาะสมก็จะส่งผลให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูแ้ ละสามารถ นําความรูไ้ ปปฏิบตั ไิ ด้
ส่งผลให้นิสติ นักศึกษามีความสําเร็จในการเรียนและจะพัฒนาทักษะแนวคิด แนวคิดและอุดมการณ์ต่างๆ
ให้เกิดขึน้ ในตนเองได้
จากทีก่ ล่าวมา สามารถสรุปได้วา่ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านวิชาการ เป็ น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีต่ รงตามจุดประสงค์ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล และเป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมทัง้ ภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการทีจ่ ะทําให้ผเู้ รียนได้รบั ความรู้
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และได้รบั ประสบการณ์ให้มากทีส่ ดุ ภายใต้บรรยากาศทีม่ ชี วี ติ ชีวา แจ่มใสน่าเรียนรูส้ ง่ เสริมความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เร่งเร้าให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
ตลอดจนการจัดบริการต่างๆ ทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอทําให้ผเู้ รียนปรับตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข

4. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพกลาง ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มกรุงเทพกลาง ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิดเห็นของครู โดย พบว่า เพศ และ
ประสบการณ์ในการสอน เป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญ ซึง่ มีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา อันเป็ น
สาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้ครูมคี วามคิดเห็นแตกต่างกัน ดังรายละเอียดจากงานวิจยั ต่างๆ ดังนี้
เพศ
จากงานวิจยั เบญญาภา คงมาลัย (2551: 87 – 91) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 1 ปีการศึกษา 2550 ใน 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการบริหาร ด้านการบริการ และด้านเนื้อหาหลักสูตร ผลการวิจยั พบว่า หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูต้ ่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 1 ปีการศึกษา 2550 มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
จําแนกตามเพศ ในโรงเรียนปจั จุบนั พบว่า ครูทม่ี เี พศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สักรินทร์ บุญกว้าง (2551: 58 – 60) ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจ
ของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อําเภอวิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า ครูปฏิบตั กิ ารสอนทีม่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพ
แวดล้อมในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยรวม รายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียน
การสอน และด้านปฏิสมั พันธ์ของบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ประสบการณ์ในการสอน
จากผลวิจยั ของ สุพล อนามัย (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ซึง่ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน และ 2) สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ ซึง่ ประกอบด้วย บรรยากาศ
ในชัน้ เรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ และสภาพแวดล้อมด้านวิชาการมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก และจากการเปรียบเทียบการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ทัง้ โดยรวม

52
และรายด้านมีการปฏิบตั แิ ตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยครูทม่ี ปี ระสบการณ์ใน
การสอนมาก มีการปฏิบตั มิ ากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนน้อย สอดคล้องกับผลวิจยั ของ รุง่ นภา
คนเล (2553: 52 – 53) ได้ศกึ ษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสองสลึง สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การจัด
สภาพสิง่ แวดล้อมด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละด้านการบริหาร อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านอาคารสถานที่
อยูใ่ นระดับปานกลาง และจากการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสองสลึง สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน
จากผลการวิจยั ทีน่ ําเสนอดังกล่าว สรุปได้วา่ เพศของครู และประสบการณ์ในการสอนของครู
มีอทิ ธิพลต่อการรับรูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดเพศ และประสบการณ์
ในการสอน เป็ นตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้

5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลบางส่วนจากงานวิจยั ทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ซึง่ มีทงั ้ งานวิจยั ในประเทศและงานวิจยั ต่างประเทศ ได้รวบรวม
นําเสนอ ดังต่อไปนี้
5.1 งานวิ จยั ในประเทศ
จิรายุ คุณสืบพงษ์พนั ธ์ (2554: 59 – 62) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนพงศ์สริ วิ ทิ ยา จังหวัดชลบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัด
การเรียนการสอน ด้านกลุ่มเพือ่ น และด้านการบริหารงาน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และจาก
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนพงศ์สริ วิ ทิ ยา จังหวัด
ชลบุรี จําแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความพึงพอใจโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านอาคารสถานทีท่ น่ี กั เรียนชาย มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
จําแนกตามระดับชัน้ ของนักเรียน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
พงศ์สริ วิ ทิ ยา จังหวัดชลบุร ี โดยรวมด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหาร
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มีเพียงด้านเดียวทีไ่ ม่แตกต่างคือ ด้านกลุ่มเพื่อน
นันทวัน มุสกิ บุตร (2553: 59 – 61) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนสว่างบริบรู ณ์วทิ ยา จังหวัดชลบุรี ใน 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพือ่ น และสภาพแวดล้อมด้าน
อาคารสถานที่ พบว่า โดยรวมและรายด้าน จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนสว่างบริบรู ณ์วทิ ยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ พบว่า โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ และจําแนกตามช่วงชัน้ พบว่า ความพึงพอใจต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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รุง่ นภา คนเล (2553: 52-53) ได้ศกึ ษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสองสลึง
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า การจัดสภาพสิง่ แวดล้อมด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละด้านการบริหาร อยูใ่ นระดับมาก ส่วน
ด้านอาคารสถานที่ อยูใ่ นระดับปานกลาง และจากการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
บ้านสองสลึง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านจําแนกตาม
เพศ ประสบการณ์และระดับช่วงชัน้ แตกต่างกัน
ธารนา รัตนะ (2552: 73 – 76) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนอนุ บาลเซนต์จอห์น ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผูป้ กครองที่
เป็ นเพศชายทีม่ อี ายุสงู กว่า 45 ปี ผูป้ กครองมีวุฒกิ ารศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ผูป้ กครองทีม่ อี าชีพทํา
ธุรกิจส่วนตัว ผูป้ กครองทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนสูงกว่า 30,000 บาท ผูป้ กครองทีม่ สี ถานภาพบิดา และ
ผูป้ กครองทีม่ จี าํ นวนของผูท้ อ่ี ยูใ่ นอุปการะในด้านการศึกษา จํานวน 1 คน มีความพึงพอใจสูงกว่า
กลุ่มอื่นๆ
พูลศักดิ ์ เผ่าภูร ี (2551: 76 – 80) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านครูและบุคลากร ด้าน
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านสือ่ และอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารและครูของโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน
กมลสรรค์ บุญกว้าง (2550: 72 – 75) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า ครูมคี วามพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อยูใ่ น
ระดับมาก และจากการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทีต่ งั ้ อยูใ่ นและนอกเขตเทศบาล ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความ
ปลอดภัย ครูมคี วามคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมือ่ เปรียบเทียบความ
พึงพอใจของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ทีต่ งั ้ อยูใ่ นและนอกเขตเทศบาล ไม่แตกต่างกัน
ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ซึง่ ประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
2) ด้านการบริการ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รียน ผลการวิจยั
พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการในภาพรวมและรายด้านได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเ้ รียน มีการปฏิบตั ริ ะดับมาก เมือ่ ศึกษารายโรงเรียนพบว่าทุกด้านมีการปฏิบตั ริ ะดับมากเช่นเดียวกัน
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ยกเว้นโรงเรียนแห่งที่ 3 มีการปฏิบตั ริ ะดับปานกลาง 2 รายการคือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
และการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารเรียน
บุปผา พิณวานิช (2550: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ของ
โรงเรียนนานาชาตินีวา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า การจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง และ
2) สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย บรรยากาศการจัดการเรียนรูแ้ ละการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ครูมคี วามสนใจต่อนักเรียนทัง้ ด้านการเรียนและด้านความประพฤติ นักเรียน
ทีม่ คี วามแตกต่างทางเชือ้ ชาติและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน โรงเรียนให้ความสําคัญต่อความสําเร็จ
ของนักเรียน มีระบบการสือ่ สารทีด่ ี มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และมีการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
อนุ พลู เทศารินทร์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนโรงเรียนเซกา อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ใน 2 ด้าน
คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ โดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
(Action Research) 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ติ ามแผน
(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า สภาพ
ปจั จุบนั ปญั หาในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจโรงเรียน
เซกา มีปญั หาคือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีการจัดทีน่ งสํ
ั ่ าหรับนักเรียน การจัดและการใช้พน้ื ที่
ห้องเรียน การจัดและตกแต่งห้องเรียน มีการดําเนินการไม่ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน
และสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ การปฏิสมั พันธ์ทส่ี ร้างสรรค์ การเป็ นต้นแบบทีด่ ขี องครู ครูไม่มี
ปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั นักเรียน รวมทัง้ ครูไม่ได้จดั ประสบการณ์ในการสอดแทรกความรูแ้ ก่นกั เรียน ปญั หา
เหล่านี้ ครูไม่ได้รบั การพัฒนา ครูปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง ไม่ทราบแนวทางในการพัฒนา สภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ทําให้นกั เรียนไม่สนใจกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ไม่เกิดการเรียนรู้
ตามความสนใจของนักเรียน เมือ่ พัฒนาครู โดยใช้กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ คือ การศึกษาดูงาน การบริหาร
แบบมีสว่ นร่วม และการนิเทศการสอน ทําให้กลุ่มผูร้ ว่ มศึกษาค้นคว้า ร่วมในการวางแผน ร่วมในการ
ดําเนินงาน ร่วมในการติดตามประเมินผล เกิดความรูค้ วามเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเอง ทําให้สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจมีการพัฒนาดีขน้ึ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า กลุ่ม
ผูร้ ว่ มศึกษาค้นคว้า จํานวน 7 คน ได้แก่ผรู้ ว่ มศึกษาค้นคว้า ครูปฏิบตั กิ ารสอน จํานวน 7 คน ได้มี
ความรูแ้ ละเข้าใจ สามารถจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีการจัดทีน่ งสํ
ั ่ าหรับนักเรียนตามความพอใจ
ไม่ยดึ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เกิดความสะดวกสบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดพืน้ ที่
และการใช้พน้ื ทีห่ อ้ งเรียนเหมาะสมไม่เป็ นอุปสรรคในการเรียนการสอน การจัดและตกแต่งห้องเรียน
มีการจัดมุมวิชาการ มีการจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน - ครู ทัง้ ในห้องและนอกห้องเรียน ห้องเรียน
สะอาด เป็ นระเบียบสวยงาม มีป้ายนิเทศ ป้ายนิทรรศการ ป้ายแสดงผลงานนักเรียน - ครูทุกห้อง
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจ มีปฏิสมั พันธ์ทส่ี ร้างสรรค์ระหว่างครูกบั นักเรียน 3 ประการ คือ
การสบสายตาเวลาพูดกับนักเรียน ใช้คาํ พูดหรือวาจาทีส่ ร้างสรรค์ มีเหตุผล และมีการสัมผัสทีอ่ บอุน่
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กับนักเรียน การเป็นต้นแบบทีด่ ี มีความสุภาพนุ่มนวล มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและความมีน้ําใจ
ต่อนักเรียนขณะทีอ่ ยูต่ ่อหน้านักเรียน มีการจัดประสบการณ์สอดแทรกการพัฒนาด้านจิตใจแก่นกั เรียน
ในห้องเรียนทุกวัน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน การดําเนินการทัง้ หมดที่
กล่าวมาข้างต้น มีการพัฒนาเป็ นทีพ่ อใจของผูร้ ว่ มศึกษาค้นคว้าทุกคนและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สุพล อนามัย (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 2 ด้าน ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ซึง่ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียน และ 2) สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ ซึง่ ประกอบด้วย บรรยากาศในชัน้ เรียนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมด้านวิชาการมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก และจากการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียนเอกชน พบว่า ทัง้ ในภาพรวมและรายด้านมีการ
ปฏิบตั แิ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมือ่ จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน
พบว่า ทัง้ โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบตั แิ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยครู
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการสอนมากมีการปฏิบตั มิ ากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนน้อย และเมื่อจําแนก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบตั ไิ ม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีการปฏิบตั แิ ตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
บรรหาร เทียมเมฆ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางนํ้าเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพแวดล้อมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษา อําเภอบางนํ้าเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับดีมาก ส่วนด้านการบริหาร และด้านวิชาการมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) ผล
การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบางนํ้าเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามสถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียน พบว่า ด้านกายภาพ ด้าน
การบริหาร และด้านวิชาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยโรงเรียนทีต่ งั ้
ในเขตเทศบาลจัดสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมกว่าโรงเรียนทีต่ งั ้ นอกเขตเทศบาล
พงศ์ศริ ิ จันทิวาสน์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
การเรียนการสอนทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรมด้านจิตพิสยั ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี
พบว่า การจัดสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี
อยูใ่ นระดับมาก พฤติกรรมด้านจิตพิสยั ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรอี ยูใ่ นระดับมาก
และการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านจิตพิสยั ของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุร ี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ประสาท รอบรู้ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการจัดสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนเกีย่ วกับงาน
สุขภาพสิง่ แวดล้อมในระดับชัน้ ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสําราญ สังกัดเทศบาลเมืองวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า การจัดสิง่ แวดล้อมในห้องเรียนก่อนการดําเนินงาน ทางด้าน
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กายภาพ การจัดห้องเรียนขาดความเอาใจใส่เท่าทีค่ วร และหลักการจัดบรรยากาศในห้องเรียนทีถ่ ูกต้อง
ครูและคน ต่างจัดห้องเรียนตนเองตามความคิดของตน ด้านปจั จัยเกือ้ หนุน ขาดความต่อเนื่องในการจัด
บรรยากาศสิง่ แวดล้อมในห้องเรียน ตลอดจนการดูแล บํารุงรักษาสือ่ อุปกรณ์ในห้องเรียน ในด้านจิต
สังคมการสร้างสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนยังไม่ดพี อหรือเต็มความรู้
ความสามารถของครูผสู้ อน นักเรียนยังต้องการห้องเรียนทีส่ ะอาดสวยงาม มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัยและต้องการความเอาใจใส่ ให้ความสนใจ การสร้างความรักความอบอุน่ จากครู จากการวิจยั
ในภาคสนาม กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มมือกันในการพัฒนาสิง่ แวดล้อมในห้องเรียน จัดการอบรมสัมมนา
การสร้างบรรยากาศการเรียนรูใ้ นห้องเรียน การศึกษาดูงานจากสายชัน้ เรียนอื่นเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานและการเข้าร่วมประกวดบรรยากาศภูมทิ ศั น์โรงเรียนในสังกัดทําให้เกิดผลการพัฒนา
สิง่ แวดล้อมและมีผลต่อนักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้สมั ผัส เกิดการเรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อม
ทีถ่ ูกสุขลักษณะ ส่งผลให้สงิ่ แวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม มีความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย มีความพร้อมและเหมาะสม ตลอดจนมีความปลอดภัยแก่นกั เรียน และสิง่ แวดล้อมทางด้าน
จิตสังคมในห้องเรียน ได้มปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี ขี องครูกบั นักเรียน
วิษณุ ผสมทรัพย์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ผลการวิจยั พบว่า 1) ความพึงพอใจของนักเรียน
ทีม่ ตี ่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามความคิดเห็น
ของนักเรียนโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านกายภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านบริหารและด้านวิชาการ อยูใ่ นระดับมาก 2) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ผี ลต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง 3) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ผี ลต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามความคิดเห็นของ
นักเรียนเพศชาย โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียนเพศหญิงโดยรวม
และรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
สุพชิ ยั วิจติ รโสภา (2546: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพระแสงจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่า ความคิดเห็นของครูในการจัดสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการจัดการเรียนการสอน
ในด้านบุคลากรมีสว่ นร่วม ทุกกิจกรรมมีการปฏิบตั มิ าก ด้านนักเรียนมีสว่ นร่วม กิจกรรมทีม่ กี ารปฏิบตั มิ าก
ได้แก่ ติดตามการใช้ระเบียบการแต่งกาย ด้านอาคารสถานที่ กิจกรรมทีป่ ฏิบตั มิ าก ได้แก่ จัดให้มี
การถ่ายเทอากาศ กิจกรรมทีม่ ปี ญั หา คือ ด้านอาคารสถานที่ ได้แก่ การจัดห้องดนตรีในทีท่ เ่ี หมาะสม
จัดให้มโี รงฝึกงาน จัดทํารัง้ โรงเรียน จัดทําท่อระบายนํ้า ด้านการให้นกั เรียนมีสว่ นร่วม ปญั หาทีพ่ บคือ
ประกวดป้ายคําขวัญเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม จัดตัง้ ชุมนุมสภาพแวดล้อม และบทบาทในการเสนอแนวคิด
การอนุรกั ษ์
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สุรยิ งค์ ธรรมกรุณา (2546: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ส่วนใหญ่ดาํ เนินการ คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีถ่ ูกสุขลักษณะ โรงเรียนดําเนินการ
ศึกษาสภาพปจั จุบนั ความต้องการและความพร้อมในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านการสร้าง
จิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์พฒ
ั นาสภาพแวดล้อม โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้บุคคลในโรงเรียน
เกิดความตระหนัก มีจติ สํานึกในการอนุ รกั ษ์สภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมศึกษา โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกไม้ยนื ต้น ไม้ดอกไม้ประดับและจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ในวันสําคัญ ด้านการเป็นผูน้ ําและความร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนได้รว่ มมือกับชุมชน
หน่วยงานในการรณรงค์ดา้ นสภาพแวดล้อม
นัฐาพร ดุษดี (2545: บทคัดย่อ) การศึกษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า 1) สภาพการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว ทัง้ 3 ด้าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับดีมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านกายภาพ และด้านวิชาการ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว จําแนกตามขนาดของโรงเรียน
รายด้านและโดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ดํารง อ่อมน่วม (2543: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการจัดการสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
โรงเรียนมีการศึกษาสภาพด้านการจัดสิง่ แวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ให้เหมาะสมกับสภาพปจั จุบนั ของ
โรงเรียน โดยการประชุมปรึกษาหารือในรูปคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนงาน แต่สว่ นใหญ่จดั ทํา
เป็ นผลงานเฉพาะกิจ เป็ นการจัดกิจกรรมเสร็จสิน้ เป็ นงานๆ ยังขาดการจัดการจัดทําแผนงานระยะยาว
จึงขาดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิ แต่ในสภาพของการจัด เตรียมบริเวณ อาคารสถานที่ การทําความสะอาด
ปลูกต้นไม้ และการติดตัง้ ระบบสาธารณูปโภค ยังมีน้อย
คําจันทร์ อัปการัตน์ (2542: 77 – 79) ได้ศกึ ษาบทบาทของผูบ้ ริหารในการจัดสิง่ แวดล้อม
ทีส่ นับสนุนต่อการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อนโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขต 9 โดยแบ่งเป็ น
3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านบริหารจัดการ ผลการวิจยั พบว่า
1. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารเกีย่ วกับบทบาททีป่ ฏิบตั จิ ริงในการจัดสิง่ แวดล้อม ของ
ผูบ้ ริหารทีส่ นับสนุ นต่อการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อน โดยรวมทัง้ สามด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารเกีย่ วกับบทบาททีพ่ งึ ประสงค์ในการจัดสิง่ แวดล้อมของ
ผูบ้ ริหารทีส่ นับสนุนต่อการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อน โดยรวมทัง้ สามด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ
3. ความคิดเห็นของครูผสู้ อนเกีย่ วกับบทบาททีป่ ฏิบตั จิ ริงในการจัดสิง่ แวดล้อมของ
ผูบ้ ริหารทีส่ นับสนุ นต่อการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อน โดยรวมทัง้ สามด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ
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4. ความคิดเห็นของครูผสู้ อนเกีย่ วกับบทบาททีพ่ งึ ประสงค์ในการจัดสิง่ แวดล้อมของ
ผูบ้ ริหารทีส่ นับสนุนต่อการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อน โดยรวมทัง้ สามด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ
5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร และครูผสู้ อนเกีย่ วกับบทบาทที่
ปฏิบตั จิ ริงในการจัดสิง่ แวดล้อมของผูบ้ ริหาร ทีส่ นับสนุ นการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อน โดยรวมทัง้ สามด้าน
แตกต่างกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
6. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร และครูผสู้ อนเกีย่ วกับบทบาทที่
พึงประสงค์ในการจัดสิง่ แวดล้อมของผูบ้ ริหาร ทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อน โดยรวมทัง้ สามด้าน
แตกต่างกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .05
สมศรี ศักดิ ์รุง่ พงศากุล (2542: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน กิจกรรมทีจ่ ดั มาก ได้แก่ การจัดทําแผนหรือโครงการระยะ 1 ปี การทําความสะอาด การปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ ด้านการสร้างจิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้บุคลากร โดย
การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมด้านสภาพแวดล้อมทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ด้านการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมศึกษา มีการเตรียมสือ่ และอุปกรณ์การเรียน รวมทัง้ การหาเอกสารและการจัดหาหลักสูตร
สภาพแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ด้านการเป็ นผูน้ ําและความร่วมมือกับชุมชน มีการจัดประชุม อบรม
ให้คาํ แนะนําแก่ชุมชนในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาด
อรุณี ราชพัฒน์ (2542: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการปฏิรปู การศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย
พบว่า นโยบายการดําเนินงานเรือ่ งการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เน้นการจัดบริเวณและสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม โดยการจัดสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยนื ต้น ใน
เรือ่ งนโยบายการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนเน้นการให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม
ให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั ิ และให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมเกีย่ วกับอาคารเรียน
อาคารประกอบ การจัดการสุขาภิบาล และการจัดบริเวณโรงเรียน ดําเนินงานเป็ นไปตามหลักการจัด
การสภาพแวดล้อมในโรงเรียน คือ ความร่มรืน่ สวยงาม และสะดวกสบาย ความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ
ความปลอดภัยจากโรคติดต่อ และความเหมาะสมกับการพัฒนาการทางร่างกาย การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของโรงเรียนดําเนินการโดยจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั จิ ริง และให้
นักเรียนได้ทาํ งานร่วมกับครูและชุมชน โดยครูสว่ นใหญ่เป็ นผูว้ างแผนและดําเนินการทํากิจกรรม
อุดมศักดิ ์ มุนิกานนท์ (2540: บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการเรือ่ ง การพัฒนาบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม โรงเรียนแม่จนั วิทยาคม จังหวัดเชียงราย ปี การศึกษา 2538 – 2539 โดยประเมิน
ความคิดเห็นก่อนและหลังการดําเนินการพัฒนาตามทัศนะของครู ลูกจ้างประจํา และนักเรียนในโรงเรียน
พบว่า ครู ลูกจ้างประจํา และนักเรียน เห็นว่า ก่อนการดําเนินงานมีการพัฒนาอยูใ่ นระดับปานกลาง
แต่ภายหลังดําเนินงานโครงการแล้วมีการพัฒนาอยูใ่ นระดับมาก แต่ครูและลูกจางประจํา เห็นว่า ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับการตกแต่งพืน้ ทีโ่ รงเรียนได้สวยงามอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ สําหรับนักเรียน เห็นว่า การจัดห้อง
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ให้มคี วามสะอาด เป็ นระเบียบ เรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ตกแต่งสวยงาม
และเอือ้ ต่อการเรียนการสอน มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
5.2 งานวิ จยั ต่างประเทศ
มาร์สเด็น (Marsden. 2006: 116 – A) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน
ในด้านความปลอดภัยทางสิง่ แวดล้อม และความมีระเบียบของเด็กยากจนในโรงเรียนทางทิศใต้ ของ
แคลิฟอเนีย โดยทําการเก็บตัวอย่างในกลุม่ นักเรียนจํานวน 256 คน ใน 10 โรงเรียน ซึง่ พบว่า สิง่
อํานวยความสะดวกในโรงเรียน สิง่ แวดล้อมในห้องเรียน ความสะดวกในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กนั
กับความสําเร็จของนักเรียนอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ สิง่ อํานวยความสะดวกในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความสําเร็จของนักเรียน แต่พฤติกรรมของนักเรียนทีย่ ากจน มีบทบาททีส่ าํ คัญในการสนับสนุนใน
การรักษาระเบียบวินยั อย่างดี
มาร์ช (Marc. 2005: Abstract) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับอิทธิพลของสิง่ ก่อสร้างภายในบริเวณ
โรงเรียนต่อประสบการณ์การเล่นของนักเรียนระดับประถมศึกษา จากการศึกษาพบว่า เวลาในการเล่น
และการเล่นในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ได้จดั ไว้เฉพาะสําหรับเล่นในการพัฒนาเด็ก หรือมีการจํากัดการใช้พน้ื ทีส่ าํ หรับ
เล่น และเวลาเล่นในทางลบเมือ่ สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาในโรงเรียนเปลีย่ นไปในทางทีน่ กั เรียนไม่ชอบ
คัทจา และ แฮมมาร์สตรอม (Kataj; & Hammarstrom. 2003: Abstract) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาในโรงเรียนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนา ด้านสุขภาพของนักเรียน
พบว่า มีการพัฒนาทางด้านสุขภาพ และการรับรูค้ ุณค่าของตน
เฮ็ท และ เมนเดลล์ (Heath; & Mendell. 2002: Abstract) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับอิทธิพล
ของสภาพแวดล้อมภายในอาคารทีม่ ตี ่อพฤติกรรมของนักเรียน เพือ่ ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ของสภาพแวดล้อมภายในอาคารทีม่ ตี ่อพฤติกรรมของนักเรียน จากการศึกษามีขอ้ ยืนยันว่า คุณภาพ
ของสภาพแวดล้อมทีด่ ี รวมถึงการระบายอากาศและแสงสว่างจะลดพฤติกรรมด้านการเรียนรูข้ องนักเรียน
ได้ดว้ ย
เบอร์เทนเซน (Bertelsen. 1999: 2858 – A) ได้ศกึ ษาธรรมชาติการสอนและการเรียนรู้
ของเด็กในการจัดการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา ในสภาพแวดล้อมทีเ่ น้นเด็กเป็ นศูนย์กลาง ผูร้ ว่ มวิจยั
ได้แก่ นักเรียนการศึกษาพิเศษ 1 คน ครูการศึกษาพิเศษ 1 คน ครูอนุบาล 1 คน และครูประจําชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 – 2 อีก 1 คน ผลการศึกษาพบว่า
1. ความเชื่อของครูประถมศึกษา มีความสอดคล้องและชีน้ ําการปฏิบตั กิ ารสอนของ
ตนทําให้ครูสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมและตรงกับความต้องการต่างๆ ทางวิชาการของนักเรียนได้
2. เมือ่ ครูประถมศึกษา ครูการศึกษาพิเศษ และครูอนุ บาล นํากิจกรรมการเรียนรู้
หนังสือไปใช้ในสภาพแวดล้อมและวิธกี ารสอนทีเ่ หมาะสม ทําให้นกั เรียนการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างกระตือรือร้น นักเรียนการศึกษาพิเศษจะมีเรียนรูไ้ ด้ชา้ ในทุกกิจกรรม แต่สามารถ
เรียนรูว้ ธิ กี ารอ่าน และการเขียนในเบือ้ งต้นได้
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3. นักเรียนการศึกษาพิเศษ มีความเข้าใจธรรมเนียมของสังคมในชัน้ เรียน ซึง่ สามารถ
มีความสัมพันธ์กบั ครูและนักเรียนคนอื่นๆ ได้มากขึน้
4. เนื่องจากคณะครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในเมืองปริงคลอยูใ่ นระหว่างการปฏิรปู
การศึกษา จึงเป็ นการง่ายทีค่ รูจะเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาพิเศษทัง้ หมด
5. จากปรัชญาการศึกษาและการปฏิบตั กิ ารสอนของครูการศึกษาพิเศษ เน้นการทํางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื จึงสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างสะดวกและประสบความสําเร็จมากขึน้
6. การประชุมวางแผนร่วม ทําให้เกิดการเน้นด้านทีส่ อดคล้องกับบทบาทของตน
ทีค่ รอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทัง้ หมด ประชากร นักเรียนและสภาพชัน้ เรียนด้วย
คีใจ (Kijai. 1987: 38) ทีไ่ ด้ศกึ ษาคุณลักษณะของสถานศึกษาทีป่ ระสบความสําเร็จจาก
ปจั จัยพืน้ ฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศของสถานศึกษา ภาพพจน์ของสถานศึกษา ความเป็ นผูน้ ํา
ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร มีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็จของสถานศึกษาสูงกว่าปจั จัยด้านอื่น
จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษา พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนมีผลต่อการจัดการเรียน
การสอนและสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านจิตพิสยั ของผูเ้ รียน นอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ควรจัดให้ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาด มีความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ มีความปลอดภัยจากโรคติดต่อ
มีความเหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็ก และสร้างจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์พฒ
ั นาสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาทีด่ ยี อ่ มมีสว่ นส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนมีความพอใจและศึกษาในสถาบันนัน้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตราชเทวี ผูว้ จิ ยั มีวธิ กี ารดําเนินการวิจยั และนําเสนอตามลําดับ ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ได้ศกึ ษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
ราชเทวี ปี การศึกษา 2555 จํานวน 134 คน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนกิง่ เพชร 2) โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
3) โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม 4) โรงเรียนวัดพระยายัง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
ราชเทวี ปีการศึกษา 2555 จํานวน 97 คน ได้ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดของเครจซี่ และ มอร์แกน
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 97 คน
2. ทําการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็ นชัน้ จาก
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกิง่ เพชร
โรงเรียนวัดดิสหงสาราม โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนวัดพระยายัง มีครูจาํ นวน 134 คน
แล้วเทียบสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่าง 97 คน ดังปรากฏจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน ตาราง 1
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ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตราชเทวี
1. โรงเรียนกิง่ เพชร
2. โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
3. โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
4. โรงเรียนวัดพระยายัง
รวม

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

37
39
40
18

29
26
32
10

134

97

2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามและข้อมูลทัวไปลั
่ กษณะ
ของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร
และด้านวิชาการ โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
ขัน้ ตอนการสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือผูว้ จิ ยั ดําเนินการ
ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. กําหนดจุดมุง่ หมายการสร้างแบบสอบถามเพือ่ สอบถามครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี ให้ครอบคลุมขอบข่ายเนื้อหา ตามนิยามศัพท์เฉพาะและกรอบแนวคิด เกีย่ วกับ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
2. ศึกษาทฤษฎี แนวคิดหลักการจากเอกสารตําราและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษา จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างขอบเขตของการวิจยั รวมทัง้ วิธกี ารสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. เขียนนิยามศัพท์จากแนวทางการศึกษาเกีย่ วข้อง เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนํามาเขียน
นิยามตามลักษณะทีต่ อ้ งการวัด
4. สร้างแบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้าน
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วิชาการ ซึง่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามและข้อมูล
ทัวไปลั
่ กษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตราชเทวี 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และ
ด้านวิชาการ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
5. นําแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ เพือ่ พิจารณา
ความถูกต้อง ครบถ้วนตามขอบเขตทีก่ าํ หนด และตรวจสํานวนภาษาทีใ่ ช้ในแบบสอบถามแล้วนําไป
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน ช่วยตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา และลงความเห็นว่า แบบสอบถามแต่ละข้อสามารถสอบถามได้ตรงตามเนื้อหา
ทีว่ ดั หรือไม่ สําหรับรายละเอียดทีใ่ ห้ตรวจ ได้แก่ ตรวจสอบความชัดเจน และความครอบคลุมนิยาม
ตัวแปร ตรวจสอบข้อคําถามแต่ละข้อว่า วัดตามนิยามหรือไม่ จากนัน้ นําผลการตอบของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ไปหาค่าดัชนีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาหรือค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ผลปรากฏว่า ข้อคําถามได้ใช้ทุกข้อโดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.6 – 1.00
7. ประมวลความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมดทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุง
จากนัน้ นําเสนอให้คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์พจิ ารณาอีกครัง้
8. นําแบบสอบถามทีต่ รวจสอบและปรับปรุงแก้ไขถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้
(Try Out) กับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 30 คน ที่
คุณภาพของแบบสอบถามแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพือ่ เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจภาษา คําชีแ้ จงต่างๆ
ของแบบสอบถามและวิเคราะห์ละข้อ
9. นําแบบสอบถามทีผ่ า่ นการคัดเลือกแล้วแต่ละตอน มาหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยวิธสี มั ประสิทธ์แอลฟา่ (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ .981
10. จัดทําแบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์ นําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจากบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกิง่ เพชร โรงเรียนวัด
ทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนวัดดิสหงสาราม และโรงเรียนวัดพระยายัง เพื่อขออนุ ญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากครู ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างได้ช่วยตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามจํานวน 97 ชุด ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามพร้อมนัดหมาย
วันเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืน โดยผูว้ จิ ยั ติดตามเก็บแบบสอบถาม พร้อมนัดหมายวันเก็บรวบรวมข้อมูล
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กลับคืนโดยผูว้ จิ ยั ติดตามเก็บแบบสอบถามยังโรงเรียนนัน้ ๆ ด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืน 97 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ100

4. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาทําการจัดคัดเลือกแล้วบันทึกข้อมูล เพือ่ คํานวณ
หาค่าสถิตดิ ว้ ยเครื่องคอมพิวเตอร์ แปลผลแล้วนําเสนอรูปตารางประกอบความเรียง
4.1 การจัดกระทําข้อมูล
1. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืน ทัง้ หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
จากนัน้ นําไปคิดคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ของแบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะสมบูรณ์
2. ทําการตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด ดังนี้
ถ้าตอบในช่องมากทีส่ ดุ ให้ 5 คะแนน
ถ้าตอบในช่องมาก
ให้ 4 คะแนน
ถ้าตอบในช่องปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ถ้าตอบในช่องน้อย
ให้ 2 คะแนน
ถ้าตอบในช่องน้อยทีส่ ดุ ให้ 1 คะแนน
4.2 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์
ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึง่ เป็ นข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับสถานภาพของ
ผูต้ อบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ดว้ ยสถิตริ อ้ ยละ (Percentage)
2. ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี มาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย่
(  ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ กําหนดเกณฑ์ใน
การแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, และ บุญส่ง นิลแก้ว. 2535: 23 – 24)
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับปฏิบตั ิ มากทีส่ ดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับปฏิบตั ิ มาก
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปฏิบตั ิ ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับปฏิบตั ิ น้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00- 1.49
หมายถึง ระดับปฏิบตั ิ น้อยทีส่ ดุ
3. ผูว้ จิ ยั ทดสอบสมมุตฐิ าน โดยเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จําแนก
ตาม เพศ และประสบการณ์ในการสอนด้วยค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปเพือ่ การวิจยั สําหรับวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังต่อไปนี้
1. สถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
1.3 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ ได้แก่
2.1 หาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้การวิเคราะห์ IOC (Index of item-Objective
Congruence)
2.2 หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามโดยใช้
่
วธิ สี มั ประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตราชเทวี จําแนกตามเพศ สถิตทิ ใ่ี ช้โดยทดสอบค่าที (t – test แบบ independent samples)
3.2 เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตราชเทวี จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวOne-way ANOVA (One-way Analysis of Variance) ในกรณีทพ่ี บความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบเป็ นรายคูโ่ ดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe‘s test)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ
2. เพือ่ เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี โดยจําแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน โดยกําหนดสัญลักษณ์ ในการนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
n

แทน

แทน
S.D. แทน
df
แทน
SS แทน
MS แทน
F
แทน
t
แทน
P
แทน
*
แทน

จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean)
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ระดับชัน้ แบ่งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
ค่าผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
ค่าเฉลีย่ ผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน F – distribution
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t – distribution
ค่าความน่าจะเป็ น
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา โดยการแจกแจง
ความถีแ่ ละหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ โดยการวิเคราะห์
หาค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี โดยใช้สถิติ t-test ทดสอบตัวแปรเพศ
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA (One-way Analysis of
Variance) ทดสอบตัวแปรประสบการณ์ในการสอน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐานของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษาโดยการแจกแจง
ความถีแ่ ละหาค่าร้อยละ ปรากฎผลดังตาราง 2 ดังนี้
ตาราง 2 จํานวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ประสบการณ์ในการสอน
น้อยกว่า 5 ปี
มากกว่า 5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

18
79

18.6
81.4

97

100.0

30
31
36

30.9
32.0
37.1

97

100.0

จากตาราง 2 พบว่า ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี ปีการศึกษา 2555
ทัง้ หมดจํานวน 97 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 79 คนคิดเป็ นร้อยละ 81.4 มีประสบการณ์ใน
การสอน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป จํานวน 36 คน คนคิดเป็ นร้อยละ 37.1
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ โดยการวิเคราะห์
หาค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลปรากฏ ดังนี้
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ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานการจัดสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตราชเทวี โดยรวมและรายด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
ด้านกายภาพ
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
รวม



ระดับการปฏิบตั ิ
S.D.

แปลผล

3.69
3.83
4.10

.51
.56
.53

มาก
มาก
มาก

3.88

.50

มาก

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า การจัดสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.88, S.D. = .50) และเมือ่
พิจารณารายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการ (  = 4.10,
S.D. = .53) ด้านการบริหาร (  = 3.83, S.D. = .56 )และ ด้านกายภาพ (  = 3.69, S.D. = .51)
ตามลําดับ
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตราชเทวี ด้านกายภาพ โดยรวมและรายข้อ
ด้านกายภาพ
1. มีการแสดงแผนผังเกีย่ วกับสถานทีต่ ่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน
2. มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษาทีส่ ะอาดร่มรืน่ สวยงาม
3. มีการจัดบริเวณการจราจร เช่นทางเท้า ถนนสําหรับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และทีจ่ อดรถเป็ นสัดส่วน
4. มีการจัดทําทางเดินระหว่างอาคารเรียน สะดวก และปลอดภัย
5. มีการรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษาเช่น สนามหญ้า มีตน้ ไม้
สวนหย่อมสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ ดูงดงาม มีความสะอาดเรียบร้อย
6. มีการจัดสถานทีเ่ อือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7. มีอาคารเรียนและอาคารประกอบทีเ่ หมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล

3.52
3.63

.73 มาก
.76 มาก

3.54
3.77

.86 มาก
.77 มาก

3.27
3.70
3.85

.90 ปานกลาง
.75 มาก
.74 มาก
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ตาราง 4 (ต่อ)
ด้านกายภาพ
8. มีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอน
9. มีการจัดแหล่งเรียนรูท้ ใ่ี ช้สาํ หรับการค้นคว้า เช่น ห้องสมุด
สวนวิทยาศาสตร์ สวนเกษตร
10. มีการบํารุงรักษาอาคารสถานทีใ่ ห้มสี ภาพทีใ่ ช้งานได้ดตี ลอดเวลา
11. มีการเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับความปลอดภัย เช่น ป้ายบอกทาง
หนีไฟ ถังดับเพลิง เป็ นต้น
12. มีทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีไฟ
13. มีการจัดทีน่ งเล่
ั ่ น ทีพ่ กั ผ่อน เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
14. มีการจัดห้องนํ้าทีถ่ ูกสุขลักษณะและเพียงพอกับนักเรียน
15. มีการจัดห้องอาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
กับนักเรียน
16. มีการจัดห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยและตกแต่งอย่างเหมาะสม
17. มีการจัดห้องเรียนให้มแี สงสว่างตามเกณฑ์มาตรฐาน
18. มีการจัดห้องเรียนให้มกี ารจัดมุมกิจกรรม หรือมุมเสริม
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
19. มีการใช้ป้ายนิเทศในห้องเรียนติดตามข่าวสารและผลงาน
ของนักเรียน
20. มีการตกแต่งภายในห้องเรียนไม่มเี สียงรบกวนจากภายนอก
ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
21. มีการจัดห้องเรียนให้มวี สั ดุและอุปกรณ์การสอนทีใ่ ช้งาน
ได้อย่างพอเพียง
22.มีการจัดห้องเรียนให้มโี ต๊ะและเก้าอีส้ ภาพดี เพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน
23. มีการจัดห้องเรียนให้สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
รวม

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล

3.95

.69 มาก

3.67
3.56

.82 มาก
.77 มาก

3.84
3.53
3.34
3.13

.75
.91
.84
.90

3.66
3.98
4.21

.82 มาก
.62 มาก
.49 มาก

3.82

.70 มาก

3.77

.78 มาก

3.55

.70 มาก

3.80

.62 มาก

4.05

.71 มาก

3.96

.62 มาก

3.69

.51 มาก

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี ด้านกายภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา เป็ นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ด้านมีตน้ ไม้สวนหย่อมสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ ดูงดงาม มีความสะอาดเรียบร้อย
มีการจัดทีน่ งเล่
ั ่ น ทีพ่ กั ผ่อน เพียงพอกับจํานวนนักเรียน และมีการจัดห้องนํ้าทีถ่ ูกสุขลักษณะและเพียงพอ
กับนักเรียน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยสามลําดับ ได้แก่ มีการจัดห้องเรียน
ให้มแี สงสว่างตามเกณฑ์มาตรฐาน (  = 4.21, S.D. = .49) มีการจัดห้องเรียนให้มโี ต๊ะและเก้าอีส้ ภาพดี
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน (  = 4.05, S.D. = .71) และมีการจัดห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยและตกแต่ง
อย่างเหมาะสม (  = 3.98, S.D. = .62) ตามลําดับ
ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตราชเทวี ด้านการบริหารโดยรวมและรายข้อ
ด้านการบริหาร
1. มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารทีแ่ สดงการมอบหมายงาน
และผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน
2. มีการกําหนดแนวปฏิบตั ขิ องบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายในสถานศึกษา
อย่างชัดเจน
3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษาทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วนทันต่อการใช้งาน
4. มีการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝา่ ยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. มีการจัดงบประมาณสนับสนุ นและอํานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
6. มีการสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตรทีด่ แี ละมีความสามัคคี
กลมเกลียวภายในสถานศึกษา
7. มีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา มีสว่ นร่วมใน
การกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา ในการปฏิบตั งิ าน
8. มีการส่งเสริมให้ครู นักเรียน และชุมชน มีสว่ นร่วม
ในการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
9. มีการจัดกิจกรรมสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้ครู นักเรียนมีความรัก
ความผูกพัน ความสามัคคี และความภูมใิ จในสถานศึกษา

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล

4.01

.66

มาก

3.93

.79

มาก

3.85
4.04

.61
.62

มาก
มาก

3.67

.80

มาก

3.96

.69

มาก

3.95

.58

มาก

3.87

.71

มาก

3.92

.75

มาก
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ตาราง 5 (ต่อ)
ด้านการบริหาร

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล


10. มีการจัดกิจกรรมสิง่ แวดล้อมและสถานการณ์ทส่ี ร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน
11. มีการเปิดโอกาสให้ผปู้ กครอง ชุมชม มีสว่ นร่วมเสนอแนวทางในการ
บริหาร
12. มีการเปิดโอกาสให้นกั เรียนเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
13. มีการจัดสรรงบประมาณในโรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
14. มีการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรม
ความรัก ความสามัคคี
15. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับสภาพและปญั หาของโรงเรียน

3.80

.74

มาก

3.73
3.51
3.68

.81
.83
.82

มาก
มาก
มาก

3.95
3.66

.67
.81

มาก
มาก

รวม

3.83

.56

มาก

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี ด้านการบริหารโดยรวม และรายข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
สามลําดับดังนี้ มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝา่ ยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (  = 4.04, S.D. = .62)
มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารทีแ่ สดงการมอบหมายงานและผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน (  = 4.01,
S.D. = .66) และมีการสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตรทีด่ แี ละมีความสามัคคีกลมเกลียวภายในสถานศึกษา
(  = 3.96, S.D. = .69) ตามลําดับ
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ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตราชเทวี ด้านวิชาการโดยรวมและรายข้อ
ด้านวิชาการ
1. มีการซักถามนักเรียนในการเรียนเพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีการแสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนวคิด
2. มีการให้นกั เรียนมีการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกในชัน้ เรียน
3. มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างอบอุน่ และเป็ นมิตร
4. มีการส่งเสริมนักเรียนให้ใช้ศกั ยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
5. มีการส่งเสริมวิธกี ารแบบประชาธิปไตยสูก่ ารปฏิบตั ใิ นห้องเรียน
6. มีการส่งเสริมให้นกั เรียนเคารพในสิทธิของผูอ้ ่นื โดยการรับฟงั
ความคิดเห็นของเพือ่ นร่วมชัน้
7. มีการส่งเสริมให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆในชัน้ เรียน
8. มีการส่งเสริมให้นกั เรียนทํางานและร่วมทํากิจกรรมกลุ่ม
9. มีการเสริมแรงนักเรียนในการเรียน เช่น การให้รางวัลหรือชมเชย ทีม่ ี
ส่วนช่วยเหลือในกิจกรรมของกลุ่ม
10. มีการสอดส่องดูแลนักเรียนทีม่ กี ารเรียนรูช้ า้ อย่างเป็ นพิเศษ
11. มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมท้องถิน่
12. มีการจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
คิดสร้างสรรค์
13. มีการพัฒนาครูให้มคี วามสามารถในการสอน โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง
14. มีการดําเนินการเรียนการสอนตามแผนการสอนทีก่ าํ หนดไว้
ของสาระการเรียนรูก้ ลุ่มวิชา/รายวิชา
15. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ เสริมสนับสนุ นให้นกั เรียนคิดแก้ปญั หา
ด้วยตนเอง
16. มีการสอนซ่อมเสริมโดยคํานึงถึงการส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรู้
ความสามารถตามความถนัดของตนเอง
17. มีการส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้สงิ่ แวดล้อม อย่างหลากหลาย

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล

3.87
4.05
4.13
4.02
4.13

.79
.68
.65
.59
.60

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.16
4.32
4.22

.57
.53
.54

มาก
มาก
มาก

4.29
4.01

.64
.74

มาก
มาก

4.15

.66

มาก

4.08

.64

มาก

4.15

.63

มาก

4.20

.62

มาก

4.11

.59

มาก

4.01
3.88

.70
.68

มาก
มาก
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ตาราง 6 (ต่อ)
ด้านวิชาการ

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D. แปลผล


18. มีการส่งเสริมให้ครูทาํ วิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ แก้ปญั หาหรือส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน
4.16
19. มีการจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงและจาก
แหล่งการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
4.04
20. มีการวัดผลและประเมินผลโดยเน้นการประเมินนักเรียนตามสภาพจริง 4.13
รวม

4.10

.67

มาก

.72
.74

มาก
มาก

.53

มาก

จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี ด้านวิชาการโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.10, S.D. = .53)
เมือ่ พิจารณารายข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยสามลําดับ ได้แก่ มีการส่งเสริม
ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆในชัน้ เรียน (  = 4.32, S.D. = .53 ) มีการเสริมแรงนักเรียน
ในการเรียน เช่นการให้รางวัลหรือชมเชย ทีม่ สี ว่ นช่วยเหลือในกิจกรรมของกลุ่ม (  = 4.29, S.D. = .64)
และ มีการส่งเสริมให้นกั เรียนทํางานและร่วมทํากิจกรรมกลุ่ม (  = 4.22, S.D = .54) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี โดยใช้สถิติ t-test ตามตัวแปรเพศ
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ตาราง 7 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามตัวแปรเพศ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ด้านกายภาพ
ด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ
รวม

ชาย (n = 18)
S.D.


หญิง (n = 79)
S.D.


t

P

3.47
3.57
3.96

.38
.54
.35

3.75
3.89
4.13

.53
.55
.56

-2.070
-2.248
-1.704

.041*
.027*
.096

3.66

.38

3.92

.51

-2.015

.047*

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 7 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี ปี การศึกษา 2555 ทีม่ เี พศต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของ
โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
กายภาพ และด้านการบริหารแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สําหรับด้านวิชาการ
ไม่พบความแตกต่าง
ตอนที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA (One-way Analysis of Variance)
ตามตัวแปรประสบการณ์ในการสอน
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ตาราง 8 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการสอน
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร แหล่งของความแปรปรวน

df

SS

MS

F

P

ด้านกายภาพ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
94
96

.006
25
25

.003 .011 .989
.550 .272
.556

ด้านการบริหาร

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
94
96

.135
30
30

.067 .207 .813
.515 .325
.650

ด้านวิชาการ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
94
96

.322
27
27

.161 .554 .577
.301 .290
.623

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
94
96

.017
24
24

.009 .034 .967
.046 .256
.064

โดยรวม

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 8 วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์
ในการสอนต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงาน
เขตราชเทวี โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ
2. เพือ่ เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี โดยจําแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน

วิธีการดําเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
ปีการศึกษา 2555 โดยการกําหนดขนาดตัวอย่างของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608)
ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 97 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับค่าโดยผ่านขัน้ ตอนการวิเคราะห์ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จํานวน 5 ท่าน ด้วยการหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC)
มีคา่ ระหว่าง .60 – 1.00 หลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้กบั ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัด
สํานักงานเขตราชเทวี ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพือ่ หาค่าความเชื่อมัน่ โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของคอนบาค ผลการวิเคราะห์มคี า่ ความเชื่อมัน่ .981 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ขอเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเองและสามารถเก็บข้อมูลได้รอ้ ยละ 100 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานใช้คา่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมุตฐิ านใช้การวิเคราะห์ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)

สรุปผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั จากแบบสอบถามได้ ดังนี้
1. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขต
ราชเทวี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับการปฏิบตั มิ าก
2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามเพศ พบว่า ครูทม่ี เี พศต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
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ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี โดยรวมแตกต่างกัน เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านกายภาพ และด้านการบริหารแตกต่างกัน สําหรับด้านวิชาการ ไม่พบความแตกต่าง
3. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนต่างกัน
มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตราชเทวี โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน

การอภิปรายผล
1. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขต
ราชเทวี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 องค์ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองในทุกๆ ด้าน อันได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีส่ วยงาม ร่มรืน่ เป็ นระเบียบและมีบรรยากาศดี
มีความปลอดภัย มีวสั ดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการ และเสริมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย มีสงิ่ ยัวยุ
่
ให้เกิดการเรียนรู้ และไม่มมี ลภาวะซึง่ เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุนให้นกั เรียนสามารถพัฒนา
ตนเอง ให้ไปสูจ่ ุดมุง่ หมายตามทีโ่ รงเรียนหรือสถานศึกษานัน้ ๆ กําหนด ซึง่ สภาพแวดล้อมทีด่ จี ะเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญส่วนหนึ่งทีจ่ ะส่งผลให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจและเกิดความสุข
ความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ ซึง่ ตรงกันข้าม โรงเรียนทีข่ าดการเอาใจใส่ในด้านสภาพแวดล้อม
ไม่เห็นความสําคัญของการจัดสภาพแวดล้อม จะทําให้บุคลากรทัง้ ในและนอกสถานศึกษาขาดปฏิสมั พันธ์
ทีด่ มี บี รรยากาศทีน่ ่าเบื่อขาดความอบอุ่นและบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตร และขาดศรัทธาต่อโรงเรียน ทําให้
ส่วนประกอบของคําว่าองค์กรแห่งการเรียนรูข้ าดความสมบูรณ์ตามมาในทีส่ ดุ นอกจากนี้ขอ้ ค้นพบยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญญาภา คงมาลัย (2551: 87 – 91) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 1 ปี การศึกษา 2550 ใน 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการเรียน
การสอน ด้านการบริหาร ด้านการบริการ และด้านเนื้อหาหลักสูตร ผลการวิจยั พบว่า หัวหน้ากลุม่ สาระ
การเรียนรูต้ ่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 1 ปีการศึกษา 2550 มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมนึก สุระกุล (2549: 61 – 63) ได้ศกึ ษาการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ
ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูสงั กัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 3
พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และงานวิจยั
ของ กมลสรรค์ บุญกว้าง (2550: 72 – 75) ได้ศกึ ษาเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อยูใ่ นระดับมาก ครูมคี วามพึงพอใจต่อ
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การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
อยูใ่ นระดับมาก
1.2 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามเพศ พบว่า เพศต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี โดยรวมแตกต่างกัน เมือ่ พิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านกายภาพ และด้านการบริหารแตกต่างกัน สําหรับด้านวิชาการ ไม่พบความแตกต่าง
ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ เพราะครูเพศชาย และครูเพศหญิง มีการมุง่ เน้นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของ
โรงเรียนแตกต่างกัน ครูเพศหญิงอาจจะเน้นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนด้านบริหาร
ในขณะทีค่ รูเพศชายจะมุง่ เน้นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนในด้านกายภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สักรินทร์ บุญกว้าง (2551: 58 – 60) ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจของครูต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อําเภอวิเชียรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 พบว่า ครูปฏิบตั กิ ารสอนทีม่ เี พศต่างกัน และมีวุฒกิ ารศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยรวมและสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยรวมและเป็ นรายด้าน
3 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านปฏิสมั พันธ์ของบุคคลแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนต่างกัน
มีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตราชเทวี โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่า ครูโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตราชเทวี
มีความคิดเห็นทีจ่ ะพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลีย่ น เพือ่ ประโยชน์ต่อผูเ้ รียนในอนาคต คล้ายๆ กัน
โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล้อม ด้านกายภาพ การบริหาร และวิชาการ ซึง่ มีสว่ นสําคัญ อย่างมากต่อ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เบญญาภา คงมาลัย (2551: 87 – 91) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สุพรรณบุร ี เขต 1 ปี การศึกษา 2550 ใน 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหาร
ด้านการบริการและด้านเนื้อหาหลักสูตร ผลการวิจยั เมือ่ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา จําแนกตามประสบการณ์การสอนในโรงเรียนปจั จุบนั พบว่า ประสบการณ์การสอนใน
โรงเรียนปจั จุบนั มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งเป็ นข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั และข้อเสนอแนะในการทําวิจยั
ครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1.1 จากข้อค้นพบของการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ด้านกายภาพมีค่าเฉลีย่ ตํ่าสุด จึงควร
สนับสนุนให้มกี ารจัดบริเวณโรงเรียน มีการตกแต่งอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อย
สวยงาม รวมทัง้ มีการซ่อมบํารุงรักษาให้มสี ภาพใช้การได้ดอี ยูเ่ สมอ
1.2 จากข้อค้นพบของการวิจยั แสดงให้เห็นว่า เพศมีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี สถานศึกษาจึงสมควรมุง่ เน้นความสําคัญ
ในเรือ่ งความแตกต่างทางด้านเพศโดยเฉพาะ ควรให้จดั สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาตามความถนัด
และความสามารถของแต่ละเพศ ตลอดจนควรจัดให้มสี ว่ นร่วมจากสมาชิกในสถานศึกษา ทัง้ การตกแต่ง
การบํารุงรักษา เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในสถานศึกษาตลอดไป
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2.2 ควรศึกษาจากกลุ่มประชากรในระดับอื่นๆและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอื่นๆ เพือ่ เป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป
2.3 ควรใช้วจิ ยั ในรูปแบบต่างๆ เช่น การหาความสัมพันธ์ การศึกษาเป็ นรายกรณี เป็ นต้น
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมัง่

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจํา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายสิทธิชยั ลิว่ เวหา

ศึกษาธิการ
เขตราชเทวี

นายสุรพัศ ชาติธรรมรักษา

ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนวัดสีสกุ

นางสาวนวลลออ โตกลม

ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม

ว่าทีร่ อ้ ยตรี วิเชียร อินทจันทร์

ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนกิง่ เพชร
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แบบสอบถาม
เรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี
คําชี้แจง:
แบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง: โปรดเขียนเครือ่ งหมาย  ลงใน
ของท่าน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ประสบการณ์ในการสอน
น้อยกว่า 5 ปี
มากกว่า 5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไป

แต่ละข้อให้ครบทุกข้อ ตามสภาพความเป็นจริง
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตราชเทวี จํานวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ
คําชี้แจง: โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อและพิจารณาว่าท่านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับความเหมาะสม
ใด แล้วเติมเครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่าง
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับมากทีส่ ดุ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับมาก
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับปานกลาง
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับน้อย
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับน้อยทีส่ ดุ

1. ด้านกายภาพ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็ นการจัดสภาพทาง ด้าน
อาคารสถานที่ บริเวณรอบๆ โรงเรียน เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียน
อาคารประกอบ ตลอดจนบริเวณโรงเรียนและวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี อือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับการปฏิบตั ิ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
ด้านกายภาพ
1. มีการแสดงแผนผังเกีย่ วกับสถานทีต่ ่างๆ ภายใน
สถานศึกษาอย่างชัดเจน
2. มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษาทีส่ ะอาด
ร่มรืน่ สวยงาม
3. มีการจัดบริเวณการจราจร เช่น ทางเท้า ถนนสําหรับ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทีจ่ อดรถเป็นสัดส่วน
4. มีการจัดทําทางเดินระหว่างอาคารเรียน สะดวก และ
ปลอดภัย
5. มีการรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษา เช่น
สนามหญ้า มีตน้ ไม้สวนหย่อมสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ
ดูงดงาม มีความสะอาดเรียบร้อย
6. มีการจัดสถานทีเ่ อือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
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การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
ระดับการปฏิบตั ิ
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
ด้านกายภาพ (ต่อ)
7. มีอาคารเรียนและอาคารประกอบทีเ่ หมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งาน
8. มีการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียน
การสอน
9. มีการจัดแหล่งเรียนรูท้ ใ่ี ช้สาํ หรับการค้นคว้า เช่น
ห้องสมุด สวนวิทยาศาสตร์ สวนเกษตร
10. มีการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ให้มสี ภาพทีใ่ ช้งาน
ได้ดตี ลอดเวลา
11. มีการเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับความปลอดภัย
เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ ถังดับเพลิง เป็ นต้น
12. มีทางออกฉุกเฉินหรือทางหนีไฟ
13. มีการจัดทีน่ งเล่
ั ่ น ทีพ่ กั ผ่อน เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน
14. มีการจัดห้องนํ้าทีถ่ ูกสุขลักษณะและเพียงพอกับ
นักเรียน
15. มีการจัดห้องอาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะ สะอาด
ปลอดภัย และเพียงพอกับนักเรียน
16. มีการจัดห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยและตกแต่งอย่าง
เหมาะสม
17. มีการจัดห้องเรียนให้มแี สงสว่างตามเกณฑ์
มาตรฐาน
18. มีการจัดห้องเรียนให้มกี ารจัดมุมกิจกรรม หรือมุม
เสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
19. มีการใช้ป้ายนิเทศในห้องเรียนติดตามข่าวสารและ
ผลงานของนักเรียน
20. มีการตกแต่งภายในห้องเรียนไม่มเี สียงรบกวนจาก
ภายนอกทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
21. มีการจัดห้องเรียนให้มวี สั ดุและอุปกรณ์การสอนที่
ใช้งานได้อย่างพอเพียง
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การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
ระดับการปฏิบตั ิ
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
ด้านกายภาพ (ต่อ)
22. มีการจัดห้องเรียนให้มโี ต๊ะและเก้าอีส้ ภาพดี
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
23. มีการจัดห้องเรียนให้สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ด้านการบริ หาร หมายถึง การจัดบรรยากาศ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านสําเร็จด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ซึง่ สังเกตได้จากการทํางานอย่างมีระบบ การช่วยเหลือซึง่ กันและกันของ
บุคลากรที่จะทําภารกิจให้บรรลุ เป้าหมายของสถานศึกษา เช่น การส่งเสริมสนับสนุ น ปรับปรุง พัฒนา
โรงเรียนด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ระดับการปฏิบตั ิ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
ด้านการบริ หาร
1. มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารทีแ่ สดง
การมอบหมายงานและผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน
2. มีการกําหนดแนวปฏิบตั ขิ องบุคลากรทีไ่ ด้รบั
มอบหมายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานใน
สถานศึกษาทีถ่ ูกต้องครบถ้วนทันต่อการใช้งาน
4. มีการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรทุกฝา่ ยในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
5. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
6. มีการสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตรทีด่ แี ละมีความ
สามัคคีกลมเกลียวภายในสถานศึกษา
7. มีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา มีสว่ นร่วม
ในการกําหนดกฎเกณฑ์ กติกา ในการปฏิบตั งิ าน
8. มีการส่งเสริมให้ครู นักเรียน และชุมชน มีสว่ นร่วม
ในการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
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การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ระดับการปฏิบตั ิ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
ด้านการบริ หาร (ต่อ)
9. มีการจัดกิจกรรมสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้ครู นักเรียน
มีความรักความผูกพัน ความสามัคคี และความภูมใิ จใน
สถานศึกษา
10. มีการจัดกิจกรรมสิง่ แวดล้อมและสถานการณ์ท่ี
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน
11. มีการเปิดโอกาสให้ผปู้ กครอง ชุมชม มีสว่ นร่วม
เสนอแนวทางในการบริหาร
12. มีการเปิดโอกาสให้นกั เรียนเสนอแนะแนวทางใน
การบริหาร
13. มีการจัดสรรงบประมาณในโรงเรียนอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
14. มีการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรม
ความรัก ความสามัคคี
15. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับสภาพและ
ปญั หาของโรงเรียน
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3. ด้านวิ ชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ ภายในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการทีจ่ ะทําให้ผเู้ รียนได้รบั ความรู้
ประสบการณ์ให้มากทีส่ ดุ ภายใต้บรรยากาศทีม่ ชี วี ติ ชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของ
แต่ละบุคคล เร่งเร้าให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเอง โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ตลอดจน
การจัดบริการต่างๆ ทางวิชาการ
ระดับการปฏิบตั ิ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
ด้านวิ ชาการ
1. มีการซักถามนักเรียนในการเรียนเพือ่ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวคิด
2. มีการให้นกั เรียนมีการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออกในชัน้ เรียน
3. มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างอบอุน่
และ เป็ นมิตร
4. มีการส่งเสริมนักเรียนให้ใช้ศกั ยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที่
5. มีการส่งเสริมวิธกี ารแบบประชาธิปไตยสูก่ ารปฏิบตั ิ
ในห้องเรียน
6. มีการส่งเสริมให้นกั เรียนเคารพในสิทธิของผูอ้ ่นื โดย
การรับฟงั ความคิดเห็นของเพือ่ นร่วมชัน้
7. มีการส่งเสริมให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ในชัน้ เรียน
8. มีการส่งเสริมให้นกั เรียนทํางานและร่วมทํากิจกรรมกลุม่

9. มีการเสริมแรงนักเรียนในการเรียน เช่น การให้
รางวัลหรือชมเชย ทีม่ สี ว่ นช่วยเหลือในกิจกรรมของ
กลุ่ม
10. มีการสอดส่องดูแลนักเรียนทีม่ กี ารเรียนรูช้ า้ อย่าง
เป็ นพิเศษ
11. มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อมท้องถิน่
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การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ระดับการปฏิบตั ิ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตราชเทวี
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
ด้านวิ ชาการ (ต่อ)
12. มีการจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้นกั เรียนรูจ้ กั คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
13. มีการพัฒนาครูให้มคี วามสามารถในการสอน โดย
เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
14. มีการดําเนินการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่
กําหนดไว้ของสาระการเรียนรูก้ ลุ่มวิชา/รายวิชา
15. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ เสริมสนับสนุ นให้
นักเรียนคิดแก้ปญั หาด้วยตนเอง
16. มีการสอนซ่อมเสริมโดยคํานึงถึงการส่งเสริมให้นกั เรียน
มีความรูค้ วามสามารถตามความถนัดของตนเอง
17. มีการส่งเสริมและพัฒนาครูในการใช้สงิ่ แวดล้อม
อย่างหลากหลาย
18. มีการส่งเสริมให้ครูทาํ วิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ แก้ปญั หา
หรือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
19. มีการจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริงและจากแหล่งการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
20. มีการวัดผลและประเมินผลโดยเน้นการประเมิน
นักเรียนตามสภาพจริง
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ตาราง 9 สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์การวัด (IOC) ตามความเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ด้านกายภาพ (แบบสอบถามสําหรับครู)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คะแนนผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
-1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
-1
-1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
1
-1
1

1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

สรุป

4
5
4
4
4
5
5
2
4
4
5
5
2
1
5
5
5
1
5
5
5
2
5
5
1
4

0.8
1
0.8
0.8
0.8
1
1
0.4
0.8
0.8
1
1
0.4
0.2
1
1
1
0.2
1
1
1
0.4
1
1
0.2
0.8

นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
ปรับปรุงคําถาม
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
ปรับปรุงคําถาม
ตัดทิง้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
ตัดทิง้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
ปรับปรุงคําถาม
นําไปใช้
นําไปใช้
ตัดทิง้
นําไปใช้
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ตาราง 10 สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับจุดประสงค์การวัด (IOC) ตามความเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ด้านบริหาร (แบบสอบถามสําหรับครู)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คะแนนผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

0
1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1

1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

สรุป

4
5
2
1
4
5
5
5
4
4
5
5
2
5
5
5
1

0.8
1
0.4
0.2
0.8
1
1
1
0.8
0.8
1
1
0.4
1
1
1
0.2

นําไปใช้
นําไปใช้
ปรับปรุงคําถาม
ตัดทิง้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
ปรับปรุงคําถาม
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
ตัดทิง้
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ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ด้านวิชาการ (แบบสอบถามสําหรับครู)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คะแนนผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
-1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

0
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
-1
-1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

สรุป

4
5
5
5
4
5
5
5
2
4
5
5
5
5
5
5
1
5
5
1
2
5

0.8
1
1
1
0.8
1
1
1
0.4
0.8
1
1
1
1
1
1
0.2
1
1
0.2
0.4
1

นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
ปรับปรุงคําถาม
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
นําไปใช้
ตัดทิง้
นําไปใช้
นําไปใช้
ตัดทิง้
ปรับปรุงคําถาม
นําไปใช้

ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิพนธ์
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ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิพนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั

สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2556

นางอารียา สตารัตน์
วันที่ 28 มกราคม 2508
จังหวัดศรีสะเกษ
502/56 หมูบ่ า้ นศศิกานต์ 1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
ครู วิทยฐานะ ครูชาํ นาญการ
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
สํานักงานเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาปีท่ี 6
จาก โรงเรียนนารีนุกลู
จังหวัดอุบลราชธานี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์
จาก สถาบันราชภัฏสุรนิ ทร์
จังหวัดสุรนิ ทร์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร

