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 การวจิยัเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตราชเทว ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิารและดา้นวชิาการ และเพื่อ
เปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขต
ราชเทว ีโดยจาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน  
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่  ครโูรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี
ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 97 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 
เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั โดยผา่นขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา  
(Index of Item Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ทา่น มคีา่ระหวา่ง 0.6 – 1.00 
สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน ใชค้า่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 
และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตุฐิานใชก้ารวเิคราะห ์t - test และการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA)  
 ผลวจิยัพบวา่ 
  1. การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตราชเทว ีโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปฏบิตัมิาก 
  2. ผลวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามเพศ พบวา่ ครทูีม่เีพศต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้ม
ในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี โดยรวมแตกต่างกนั เมือ่พจิารณา
รายดา้น พบวา่ ดา้นกายภาพ และดา้นการบรหิาร แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 สว่นดา้น
วชิาการ ไมพ่บความแตกต่าง  
  3. ผลวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์
ในการสอนต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตราชเทว ี โดยรวม และรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
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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. 
 
 
 
 
 



ประกาศคณูุปการ 
 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรณุาจาก อาจารย ์ดร. สมชาย เทพแสง อาจารย์
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์รวมทัง้ใหค้าํแนะนํา ปรกึษาเป็นอยา่งดตีลอดมา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. พวงรตัน์  
เกษรแพทย ์และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. เรอืโทไพบลูย ์ อ่อนมัง่ อาจารย ์ดร. สมชาย เทพแสง และ
อาจารย ์ดร. สรภคัสรณ์ ฉตัรกมลทศัน์ คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงสารนิพนธ ์ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
 ขอขอบพระคณุผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนกิง่เพชร 
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดัดสิหงสาราม ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนวดัพระยายงั สาํนักงานเขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร ทีก่รณุาสนบัสนุนในการศกึษา ตลอดจนคณะคร ูโรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม 
โรงเรยีนกิง่เพชร โรงเรยีนวดัดสิหงสาราม โรงเรยีนวดัพระยายงั ทีไ่ดช้ว่ยเหลอื และใหก้าํลงัใจใน
การศกึษาเสมอมา 
 ผูว้จิยัไดร้บัความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากคณะครโูรงเรยีน สงักดัสาํนกังาน 
เขตราชเทว ี กรงุเทพมหานคร ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่ผูว้จิยัขอขอบคุณ ในความอนุเคราะหท์ีไ่ดใ้ห้
ความรว่มมอืเป็นอยา่งดยีิง่ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ทศันา แสวงศกัดิ ์ อาจารย ์ดร. สมชาย เทพแสง 
และอาจารย ์ดร. สรภคัสรณ์ ฉตัรกมลทศัน์ คณะกรรมการพจิารณาสอบสารนิพนธ ์เป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
โดยเฉพาะบุคคลสาํคญัยิง่ทีใ่หก้าํลงัใจ และชว่ยเหลอื สนบัสนุน คอื บุคคลในครอบครวัทกุคนทีใ่หก้าํลงัใจ
จนเป็นพลงัผลกัดนัสูค่วามสาํเรจ็ จนสามารถมวีนัน้ีได ้
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 กระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษา เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2554 สาํหรบัสถานศกึษาทุกสงักดัทีจ่ดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีน คุณภาพการจดัการศกึษา คุณภาพ
ดา้นการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้คุณภาพดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา รวมทัง้คุณภาพดา้นมาตรการ
สง่เสรมิ และหน่วยงานตน้สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดใ้หค้วามสาํคญัในการนํา
มาตรฐานการศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศกึษาเพือ่ความเป็นเอกภาพ และมมีาตรฐานเดยีวกนั 
และใหส้าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิ สนบัสนุนใหร้ะบบ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาเขม้แขง็และยัง่ยนื (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  
2554: 17 – 19) 
 สภาพแวดลอ้มมอีทิธพิลต่อมนุษยน์ัน้มมีาเป็นเวลานาน นกัพฤตกิรรมศาสตรท์ีส่นใจเกีย่วกบั
ปฏกิริยิาระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มลว้นมคีวามเชื่อเบือ้งตน้วา่  พฤตกิรรมของบุคคลนัน้สามารถ
ทาํความเขา้ใจ และทาํนายไดโ้ดยพจิารณาจากปฏกิริยิาระหวา่งบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มทีบุ่คคลอาศยัอยู ่
ซึง่เรยีกวา่  นิเวศวทิยาของสถาบนัการศกึษา  ซึง่หมายถงึ การประยกุตห์ลกัการทีเ่กีย่วกบัปฏกิริยิา 
ระหวา่งบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มมาใชอ้ธบิายปฏกิริยิาระหวา่งนกัศกึษากบัสถาบนัการศกึษา นกัจติวทิยา
ทีส่นใจเกีย่วกบัอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มมคีวามเชื่อวา่ พฤตกิรรมของนกัศกึษามคีวามสมัพนัธก์บั
สภาพแวดลอ้มของสถาบนัการศกึษา วธิกีารพฒันานกัศกึษาทีไ่ดผ้ลทางหน่ึง ซึง่เกีย่วกบัการจดัการกบั
ปฏกิริยิาระหว่างนกัศกึษากบัสภาพแวดลอ้มของสถาบนั เพือ่พฒันานกัศกึษาใหม้คีวามสมบรูณ์ทุกๆ ดา้น 
สาํเนาว ์ขจรศลิป์ (2538: 80) ไดจ้าํแนกสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ สภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิาร 
สภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีนการสอนและสภาพแวดลอ้มดา้นกลุ่มเพือ่น ซึง่ในสภาพแวดลอ้มทัง้ 4 ดา้นน้ี 
สถาบนัการศกึษาอาจมกีารจดัและดาํเนินงานในดา้นต่างๆ จาํแนกยอ่ยออกไปแตกต่างกนัทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
ปณธิานของแต่ละสถาบนั 
 การจดัการศกึษาของสถานศกึษามอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) คร ูซึง่มอีงคป์ระกอบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง 2 สว่น คอื คุณภาพของตวัคร ูและคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผล
ของคร ู 2) ผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนใหเ้กดิการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
โดยมหีน้าทีห่ลกัเกีย่วกบัการบรหิาร (Administration) และการจดัการ (Management) 3) คณะกรรมการ
สถานศกึษา หรอือาจเรยีกเป็นอยา่งอื่น เชน่ คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา จะทาํหน้าทีส่ง่เสรมิ
สนบัสนุนการดาํเนินกจิการดา้นต่างๆ ของสถานศกึษา อนัหมายรวมทัง้การบรหิารวชิาการ การบรหิาร 
งานบุคคล และหน้าทีอ่ื่นตามทีร่ะเบยีบกําหนด 4) หลกัสตูรและกจิกรรมของสถานศกึษา จะเป็นตวัสะทอ้น
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คุณภาพของผูส้าํเรจ็การศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี เพราะหลกัสตูรสถานศกึษาจะมกีารกาํหนดจุดหมาย แนวทาง 
วธิกีาร และเน้ือหาสาระทีเ่รยีน ตลอดจนวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนในสถานศกึษา ซึง่
จะสะทอ้นวา่ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ ความสามารถ เจตคตแิละพฤตกิรรมตามมาตรฐานการศกึษาทีส่ถานศกึษา
กาํหนดไวห้รอืไม ่ และ 5) สภาพแวดลอ้มและการบรกิาร เป็นปจัจยัสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพการจดั
การศกึษา สถานศกึษาทีม่หีอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนทีม่ ัน่คงและสะอาด มแีหล่งเรยีนรูเ้พยีงพอ
ทาํใหน้กัเรยีนดาํเนินชวีติอยูใ่นสถานศกึษาไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ปลอดภยั มคีุณภาพชวีติทีด่ ีซึง่จะสง่ผล
ถงึความสาํเรจ็ในการเรยีนดว้ย (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554: 1 – 7) 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2554: 13 – 15) ไดก้าํหนดมาตรฐานการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน แบ่งเป็น 5 ดา้น ม ี 15 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมกีารกาํหนดตวับ่งชีท้ีค่รอบคลุมและให้
น้ําหนกัความสาํคญักบักระบวนการบรหิารและการจดัการ รอ้ยละ 70 สว่นผลของการบรหิารและการจดัการ 
คอื คุณภาพผูเ้รยีนเป็นรอ้ยละ 30 ทัง้น้ีมาตรฐานการศกึษาขึน้พืน้ฐานใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้ม
และการบรกิาร โดยกําหนดไวใ้นดา้นที ่2 มาตรฐานดา้นการจดัการศกึษา ดงัน้ี  
  “มาตรา 11 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันา
เตม็ศกัยภาพ ดงัน้ี  
   ขอ้  11.1 หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อาคารเรยีนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มสีิง่อาํนวย
ความสะดวก พอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้ ีสภาพแวดลอ้มรม่รืน่ และมแีหล่งเรยีนรูส้าํหรบัผูเ้รยีน  
   ขอ้ 11.2 จดัโครงการ กจิกรรมทีส่ง่เสรมิสขุภาพอนามยั  และความปลอดภยัของ
ผูเ้รยีน และ 
      ขอ้ 11.3 จดัหอ้งสมดุทีใ่หบ้รกิารสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง และหรอืเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 24(5) ระบุใหส้ถานศกึษาและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน และอาํนวย
ความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหน่ึงของ
กระบวนการเรยีนรู ้ทัง้น้ีผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสือ่การเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการ
ประเภทต่างๆ 
 สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาเป็นปจัจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการศกึษาทีจ่ะ
ทาํใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนรู ้ เปรยีบเสมอืนครคูนหน่ึงทีส่ามารถใหก้ารศกึษาอบรมและ
กล่อมเกลาจติใจของคนได ้เพราะคนทีอ่ยูใ่นสภาพสงัคมทีด่จีะซมึซบัลกัษณะทีด่ตีดิตวัไป โดยไมรู่ต้วั 
(นรา สมประสงค;์ และ เสร ีลาชโรจน์. 2546: 60) สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อรพนัธุ ์ประสทิธริตัน์ (2545: 
57 – 59) ทีก่ลา่ววา่ สภาพแวดลอ้มจะสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรยีนการสอน เชน่ หอ้งเรยีน
มคีวามสะดวกสบาย มอุีปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอนครบถว้น ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีน 
ผูส้อนมคีวามสขุในการสอน สภาพแวดลอ้มชว่ยสนบัสนุน การเรยีนในดา้นต่างๆ ทาํใหเ้กดิความประทบัใจ 
เป็นตวักระตุน้ผูเ้รยีนใหม้คีวามสนใจ และเกดิแรงจงูใจในการเรยีน ชว่ยจดัประสบการณ์ทีพ่งึประสงค ์ 
ใหผู้เ้รยีนสมัผสักบัสิง่ต่างๆ สรา้งประสบการณ์การเรยีนรู ้ สภาพแวดลอ้มทีด่จีะชว่ยพฒันาบุคลกิภาพ
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ของผูเ้รยีน ชว่ยในการควบคุมชัน้เรยีน ผูเ้รยีนมคีวามเป็นระเบยีบ มวีนิยั เป็นแหลง่เรยีนรู ้หากจดัการ
สภาพแวดลอ้มมมีมุวชิาการ สามารถคน้ควา้ดว้ยตนเอง จดักจิกรรมทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง สภาพแวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูต้อ้งปราศจากสิง่รบกวน  การจดัสถานที ่โต๊ะ เกา้อี ้อุปกรณ์ต่างๆ ใหง้า่ยต่อการเคลื่อนที่
โยกยา้ย บรรยากาศไมจ่าํเจ ผูส้อนไมจ่าํเป็นตอ้งยนือยูห่น้าชัน้เสมอไป เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ 
 ปจัจยัสาํคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาประการหน่ึง คอื การพฒันาผูเ้รยีน การทีจ่ะ
ทาํใหผู้เ้รยีนพฒันาไดด้นีัน้จะตอ้งจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม
ดา้นกายภาพ สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ สภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิาร และสภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมกลุ่ม
เพือ่น ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้ใหเ้สรภีาพแก่นิสติ นกัศกึษาในการทีจ่ะเลอืกทศิทางการเรยีนรูข้องตนเอง และ
เกดิพฒันาการดา้นอื่นๆ ตามมาดว้ย (สวุพร ตัง้สมวรพงษ์.  2542: 2 – 4) สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ 
นพรตัน์ สายลุน (2546: 60 – 68) ทีไ่ดจ้าํแนกแนวปฏบิตัแิละตวัชีว้ดัการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 3 ดา้น 
ดงัน้ี สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้มทางวชิาการ และสภาพแวดลอ้มทางบรหิารจดัการ 
 สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทมีสีว่นชว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
และพฒันาไดเ้ป็นอยา่งมากโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัอาคารเรยีน อาคารประกอบรวมทัง้วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ซึง่อยูร่อบตวัผูเ้รยีน ซึง่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีน และ
ก่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้ เพราะสภาพแวดลอ้มทุกอยา่งมอีทิธพิลต่อจติใจ  และพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเป็น
การเสรมิสรา้งบรรยากาศการเรยีนการสอนใหเ้กดิผลสาํเรจ็ทางการศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์(มารสิา ธรรมมะ.  2545: 1) 
 โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีมจีาํนวน 4 โรงเรยีน คอื 1) โรงเรยีน 
กิง่เพชร 2) โรงเรยีนวดัดสิหงสาราม 3) โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม 4) โรงเรยีนวดัพระยายงั  
มุง่เน้นมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัสภาพแวดลอ้ม และการบรกิาร โดย
กาํหนดไวใ้นดา้นที ่2 มาตรฐานดา้นการศกึษามาตรา 11 สถานศกึษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิาร
ทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาเตม็ศกัยภาพ โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทวไีดป้ระสบ
ปญัหาและอุปสรรคหลายประการในการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน ซึง่พบจากแบบประเมนิสภาวะ
สขุาภบิาลสิง่แวดลอ้มของโครงการกรุงเทพสะอาดรม่รืน่ (Bangkok Clean and Green) โดยมอบหมาย
ใหส้าํนกังานเขตราชเทว ี ฝา่ยสิง่แวดลอ้ม มาประเมนิทัง้ 4 โรงเรยีน พบวา่  1) ปญัหาดา้นกายภาพ 
จาํนวนอาคารเรยีน อาคารประกอบ และอาคารฝึกงานมไีมเ่พยีงพอ สภาพหอ้งเรยีนยงัไมเ่อือ้อาํนวย
ต่อการจดัการเรยีนการสอน  2) ปญัหาดา้นการบรหิารเน่ืองจากการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้มยงัไมม่ี
ระบบและงบประมาณทีไ่ดร้บัมน้ีอย  จงึไมเ่อือ้อาํนวยต่อการพฒันาเทา่ทีค่วร  บุคลากรในสถานศกึษา
ไมค่อ่ยมสีว่นรว่มยงัขาดความรว่มมอืรว่มใจในการจดัทาํขอ้มลูดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม  3) ดา้นวชิาการ 
ยงัขาดการจดับรรยากาศการเรยีนการสอนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนทีใ่หเ้อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน 
 จากสภาพของปญัหาและเหตุผลดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นบุคลากรภายในสถานศกึษา
ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาเป็นอยา่งยิง่ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ
ศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี
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จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ ซึง่ผลการวจิยัครัง้น้ี จะเป็นแนวทาง
ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาดาํเนินการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 
 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้วตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร           
สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 3 ดา้น คอื  ดา้นกายภาพ  ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ  
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีโดยจาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน  
 
 ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลของการวจิยัในครัง้น้ีจะเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ ผูบ้รหิาร คร ูคณะกรรมการสถานศกึษา ในการจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขตราชเทว ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผนปรบัปรงุพฒันา และสง่เสรมิการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาอนัจะเป็นผลใหเ้ป็นโรงเรยีน
ทีม่ปีระสทิธภิาพและศกัยภาพทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
 ขอบเขตของการวิจยั 
 การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี 
ในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน  สงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และ
ดา้นวชิาการ  
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1 ประชากร 
   ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครโูรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สงักดัสาํนกังาน
เขตราชเทว ี ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 134 คน  
  2.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เลอืกโดยใชว้ธิกีารสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random 
Sampling) โดยอาศยัตารางการกําหนดขนาดตวัอยา่งของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; & Mogan.  1970: 608)    
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 97 คน       
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  3.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
   3.1. 1 เพศ ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญงิ 
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   3.1.2 ประสบการณ์ในการสอน ไดแ้ก่ น้อยกวา่ 5 ปี  มากกวา่ 5 – 10 ปี และ 
มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 
  3.2 ตวัแปรตาม คอื การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ี ซึง่พจิารณาจากองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่  
   3.2.1 ดา้นกายภาพ  
   3.2.2 ดา้นการบรหิาร  
   3.2.3 ดา้นวชิาการ  
 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 ในการนิยามศพัทผ์ูว้จิยั ไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้นํามาสรปุรวมออกมา
เป็นนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
 1.  การจดัสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถงึ การดาํเนินงานและการปรบัปรงุองคป์ระกอบ
ต่างๆ  ภายในโรงเรยีนทีจ่ะสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเองในทุกๆดา้นโดยผูบ้รหิาร
รว่มกบัคร ูและผูเ้กีย่วขอ้งในสถานศกึษา พจิารณาองคป์ระกอบ 3 ดา้น คอื 
  1.1 ด้านกายภาพ หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นวตัถุ เป็นรปูธรรมใหม้คีวามเหมาะสม
กบักจิกรรมต่างๆ ภายในสถานศกึษาโดยคาํนึงถงึความเหมาะสมและความปลอดภยัในสถานศกึษา 3 ดา้น 
1) ดา้นภมูทิศัน์ 2) ดา้นอาคารสถานที ่และ 3) ดา้นความปลอดภยัทัง้3สว่นจะอาํนวยความสะดวกใน
การจดัการเรยีนการสอน 
  1.2  ด้านการบริหาร หมายถงึ การบรหิารจดัการภายในสถานศกึษาโดยมกีระบวนการ
ในการดาํเนินการต่างๆ ทีท่าํภารกจิใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศกึษา เพือ่สง่เสรมิใหก้ารปฏบิตังิาน
สาํเรจ็ลงดว้ยความรว่มมอืรว่มใจของบุคลากร การทาํงานอยา่งมรีะบบ การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัของ
บุคลากรทีจ่ะทาํภารกจิใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศกึษา เชน่ การสง่เสรมิสนบัสนุน ปรบัปรุง พฒันา
โรงเรยีนดว้ยความรว่มมอืรว่มใจของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
  1.3 ด้านวิชาการ หมายถงึ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีต่รงตามจุดประสงค ์สง่เสรมิ
ความสามารถของแต่ละบุคคลและเป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน โดยสถานศกึษาจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย
ใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มทัง้ภายในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ตลอดจนการจดับรกิารเพื่อสง่เสรมิ สนบัสนุน
ทางวชิาการทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู ้และไดร้บัประสบการณ์ใหม้ากทีส่ดุภายใตบ้รรยากาศทีม่ชีวีติชวีา 
แจม่ใส น่าเรยีนรู ้สง่เสรมิความสามารถของแต่ละบุคคล เรง่เรา้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละการพฒันา
ตนเอง โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ตลอดจนการจดับรกิารต่างๆ ทางวชิาการ 
 2. โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร  สาํนักงานเขตราชเทวี หมายถงึ โรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 4 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนกิง่เพชร โรงเรยีนวดัดสิหงสาราม 
โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม และโรงเรยีนวดัพระยายงั 
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 3.  คร ู หมายถงึ ขา้ราชการคร ู ทีท่าํหน้าทีค่รผููส้อนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร
สาํนกังานเขตราชเทว ี 
 4. ประสบการณ์สอน หมายถงึ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีน  สงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีตัง้แต่เริม่ดาํรงตําแหน่งเป็นขา้ราชการคร ู
  4.1 น้อยกว่า 5 ปี หมายถงึ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานของคร ู ในโรงเรยีน  สงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทวทีีม่รีะยะเวลาน้อยกวา่ 5 ปี 
  4.2 มากกว่า 5 – 10 ปี หมายถงึ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทวทีีม่รีะยะเวลา มากกวา่ 5 – 10 ปี 
  4.3 มากกว่า 10 ปีขึน้ไป หมายถงึ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานของครใูนโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทวทีีม่รีะยะเวลามากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 
                 เพศ แบ่งออกเป็น 
      เพศชาย หมายถงึ ขา้ราชการครทูีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตราชเทว ีปีการศกึษา 2555 สถานะภาพเพศเป็นชาย 
      เพศหญิง หมายถงึ ขา้ราชการครทูีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีน  สงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีปีการศกึษา 2555 สถานะภาพเพศเป็นหญงิ            
               
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนจาก
แนวคดิของนกัวจิยัและนกัวชิาการหลายทา่นทีไ่ดท้าํการศกึษาเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม ซึง่จาํแนก
เป็น 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ 
  ด้านกายภาพ จากการศกึษางานวจิยัของ นพรตัน์ สายลุน (2546: 60 – 63) และ สวุพร   
ตัง้สมวรพงศ ์(2542: 2 – 3) สรปุไดว้า่ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ดา้นกายภาพ เป็นการจดั
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นวตัถุ เป็นรปูธรรม ใหม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมต่างๆ ภายในสถานศกึษา โดย
คาํนึงถงึความเหมาะสมและความปลอดภยัดว้ย การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ดา้นกายภาพ สามารถ
จาํแนกออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 1) ดา้นภมูทิศัน์ 2) ดา้นอาคารสถานที ่และ 3) ดา้นความปลอดภยั ซึง่ 3 สว่นน้ี
จะอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอนของผูเ้รยีนและพฒันาบุคลากรทางการศกึษาโดยผล
พลอยไดท้ีเ่กดิขึน้คอืผูเ้รยีนและบุคลากรเกดิความรกัความภาคภมูใิจและหวงแหนในสถานศกึษา 
  ด้านการบริหาร จากการศกึษางานวจิยัของ กรมสามญัศกึษา (2536: 33) ปฏคิม พงศป์ระเสรฐิ 
(2550: 40) และ นฐัญาพร ดุษฎ ี(2545: 19 – 20) สรปุไดว้า่ สภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิาร หมายถงึ 
การดาํเนินการใดๆ ภายในโรงเรยีนใหก้ารปฏบิตังิานสาํเรจ็ดว้ยความรว่มมอืรว่มใจของบุคลากร สงัเกต
ไดจ้ากการทาํงานอยา่งมรีะบบ ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่การชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัของบุคลากร บุคลากรยิม้แยม้
แจม่ใส เป็นมติรต่อกนั รกัใครก่ลมเกลยีวกนั การจดัสภาพแวดลอ้มการบรหิารเป็นการดาํเนินการของ
สถานศกึษา ใหก้ารปฏบิตังิานสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีผูบ้รหิารและคร ูเป็นผูม้คีวามสาํคญัยิง่ต่อการสรา้ง
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สภาพแวดลอ้ม โดยเริม่ทีต่วัผูบ้รหิาร จะตอ้งเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีหเ้กดิขึน้ในระหวา่งครดูว้ยกนั 
ระหวา่งครกูบัผูบ้รหิาร ความสมัพนัธท์ีด่จีะไดร้บัการไวว้างใจจากคณะคร ู ปฏบิตัต่ิอครเูหมอืนกบัเป็น
ผูร้ว่มงานทีด่ ีคอยใหค้าํแนะนําชว่ยเหลอื สรา้งขวญักาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่คณะคร ูโดยยดึหลกัการ
บรหิารแบบมสีว่นรว่ม (Participation Management)  
 ด้านวิชาการ สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2542: 4) นรา สมประสงค ์และ เสร ีลาชโรจน์ (2546: 83) 
สรปุไดว้า่ สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ (การเรยีนการสอน) ไดแ้ก่ การจดัหลกัสตูรการเรยีน การสอน 
พฤตกิรรมการสอนของอาจารย ์รวมทัง้การใชส้ือ่ต่างๆ ในการสอน และปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน
และการสรา้งบรรยากาศทางวชิาการ หากทุกอยา่งทีก่ล่าวมาเป็นไปในทางทีเ่หมาะสมกจ็ะสง่ผลใหผู้เ้รยีน
ไดร้บัความรูแ้ละสามารถ นําความรูไ้ปปฏบิตัไิด ้สง่ผลใหนิ้สตินกัศกึษามคีวามสาํเรจ็ในการเรยีน และ
จะพฒันาทกัษะแนวคดิ แนวคดิและอุดมการณ์ต่างๆ ใหเ้กดิขึน้ในตนเองได ้
  ประสบการณ์ในการสอน จากการศกึษางานวจิยัของ คาํตนั วชิยัคาํจร (2548: 96 – 106) 
พบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 10 ปี มคีวามคดิเหน็สงูกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์ตํ่ากวา่ 5 ปี และครู
ทีป่ระสบการณ์ 5 – 10 ปี แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เฉลมิพล พนัธบ์วั (2549: 78 – 87) 
ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมดา้นแรงจงูใจและการตดิต่อสือ่สารกบับทบาทของผูบ้รหิารใน
การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร  
และเปรยีบเทยีบการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาจาํแนกตามวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ 
ทาํงานและขนาดของโรงเรยีน พบวา่ ผูบ้รหิารสถานศกึษามปีระสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนั และอยูใ่น
โรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อบทบาทในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  เพศ จากการศกึษางานวจิยัของ สกัรนิทร ์บุญกวา้ง (2551: 58 – 60) ไดก้ล่าววา่ ครปูฏบิตั ิ
การสอนทีม่เีพศต่างกนัและมวีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 3 ดา้น คอื ดา้นบรหิารจดัการ ดา้นการเรยีนการสอนและดา้นปฏสิมัพนัธข์องบุคคลแตกต่างกนั
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัญา สวุรรณแสง (2536: 75 – 77) กล่าววา่ เพศ มกีารตอบสนอง
ทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนั 
  จงึเหน็ไดว้า่ ประสบการณ์ในการสอน และเพศ เป็นตวัแปรทีน่่าจะมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดั
สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ผูว้จิยัจงึนํามาเป็นตวัแปรอสิระในการวจิยัครัง้น้ีดว้ย 
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  จากการศกึษาของนกัการศกึษาหลายทา่นทีก่ล่าวมาผูว้จิยัจงึสรปุไดเ้ป็นกรอบแนวคดิของ
การวจิยัได ้ดงัน้ี 
 
       
  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 

 
สมมติฐานการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานในการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1. การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  สาํนกังานเขต
ราชเทว ีตามความคดิเหน็ของครทูีม่เีพศต่างกนัมรีะดบัปฏบิตัแิตกต่างกนั 
 2. การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขต
ราชเทวตีามความคดิเหน็ของครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัปฏบิตัแิตกต่างกนั 
   

1. เพศ 
    1.1 เพศชาย 
    1.2 เพศหญงิ 
2. ประสบการณ์ในการสอน 
    2.1 น้อยกวา่ 5 ปี 
    2.2 มากกวา่ 5 – 10 ปี  
    2.3 มากกวา่ 10 ปี ขึน้ไป 

การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ของโรงเรยีน 
สงักดักรงุเทพมหานคร สงักดัสาํนกังานเขตราชเทว ี
 จาํนวน 3 ดา้น คอื 
     1. ดา้นกายภาพ 
     2. ดา้นการบรหิาร 
     3. ดา้นวชิาการ 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาหลกัการ แนวคดิ จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั 
สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร กลุ่มกรงุเทพกลาง รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  
  1. หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา 
   1.1 แนวคดิเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา 
   1.2 ความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
                 1.3 สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
    1.3.1 ความหมายของสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
    1.3.2 ความสาํคญัและแนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
  2. ขอ้มลูเกีย่วกบักรงุเทพมหานครและโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  
   2.1 ทีต่ัง้และลกัษณะทางภมูศิาสตรข์องกรงุเทพมหานคร 
   2.2 การแบ่งกลุ่มการปฏบิตังิานของสาํนกังานเขต 
   2.3 นโยบายดา้นการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 
   2.4 ความเป็นมาการจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 
   2.5 โครงสรา้งการบรหิารการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 
   2.6 โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี
  3. การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
   3.1 ดา้นกายภาพ  
   3.2 ดา้นการบรหิาร  
   3.3 ดา้นวชิาการ  
  4. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั 
  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   5.1 งานวจิยัในประเทศ 
   5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 
1. หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
  1.1 แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
  วชิาญ สวุรรณวงษ์ (2549: 12) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
หมายถงึ องคป์ระกอบต่างๆ ภายในโรงเรยีน ทีจ่ะสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
ในทุก  ๆดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีส่วยงาม รม่รืน่เป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ีมคีวามปลอดภยั 
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มวีสัดุอุปกรณ์เสรมิสรา้งพฒันาการและเสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย มสีิง่ยัว่ยใุหเ้กดิการเรยีนรู ้และ
ไมม่มีลภาวะ 
  อรพนัธุ ์ประสทิธริตัน์ (2554: 54 – 55) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม ไวว้า่ สภาพ
สภาวะ หรอืสิง่ต่างๆทีอ่ยูร่อบๆ ทีม่อียูต่ามธรรมชาตหิรอือาจเป็นสิง่ทีถู่กจดัทาํสรา้งขึน้ อาจเป็นรปูธรรม
ทีม่องเหน็ไดห้รอืเป็นนามธรรมทีไ่มส่ามารถมองเหน็ได ้อยูใ่นหอ้งเรยีนหรอืนอกหอ้งเรยีน ซึง่มผีลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่ พฤตกิรรมของผูเ้รยีน
จะเป็นอยา่งไรนัน้เกีย่วขอ้ง หรอืไดร้บัอทิธพิลจากสภาพแวดลอ้มเป็นสว่นใหญ่ การจดัสภาพแวดลอ้ม
ทีด่ ีทีเ่หมาะสมกบัวยัและระดบัของผูเ้รยีนจะเป็นสิง่ทีพ่งึพอใจในการเรยีนทาํใหเ้กดิสมาธแิละปญัญา 
  นงลกัษณ์ มจีรญูสม (2546: 1) ไดก้ล่าวไวว้า่ สภาพสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ สิง่ทีม่อียูโ่ดย 
รอบหรอืปะปนกนัของสภาพภายนอกและภายใน ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่ทีม่ชีวีติ มใิชเ่พยีงทีเ่ป็นรปูธรรม
เทา่นัน้ วฒันธรรม ความเชื่อ คา่นิยม ฯลฯ กม็ผีลผกูพนั ความรูส้กึนึกคดิและกจิกรรมของมนุษยต์ัง้แต่
เกดิจนตายซึง่เรยีกวา่ เป็นสภาพสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นนามธรรมดว้ย ดงันัน้สภาพสิง่แวดลอ้มของมนุษย์
จงึตอ้งรวมทัง้สภาพสิง่แวดลอ้มทางกายภาพและสภาพสิง่แวลอ้มทางสงัคมเขา้ไวด้ว้ยกนั 
  ปฏคิม พงษ์ประเสรฐิ (2550: 19) ไดก้ลา่วไวว้า่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน หมายถงึ 
องคป์ระกอบต่างๆ ภายในโรงเรยีนทีจ่ะสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีส่วยงาม รม่รืน่เป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ีมคีวามปลอดภยั มี
วสัดุอุปกรณ์เสรมิสรา้งการพฒันาการและเสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย 
  สพุล อนามยั (2549: 29) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไวว้่า
องคป์ระกอบต่างๆ ภายในโรงเรยีนทีจ่ะสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น
ไดแ้ก่ สภาวะแวดลอ้มในโรงเรยีนทีส่วยงาม รม่รื่นเป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ีมคีวามปลอดภยั มี
วสัดุอุปกรณ์เสรมิสรา้งพฒันาการและเสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย มสีิง่ยัว่ยุใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
ไมม่มีลภาวะ 
 จากแนวคดิของนกัวชิาการหลายทา่น สรปุไดว้า่ สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา หมายถงึ 
องคป์ระกอบต่างๆ ภายในโรงเรยีนทีจ่ะสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น 
ซึง่สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีส่วยงาม รม่รืน่เป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ีมคีวามปลอดภยั มวีสัดุ
อุปกรณ์เสรมิสรา้งการพฒันาการและสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลายจะชว่ยพฒันานกัเรยีนใหเ้กดิ
การเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ สถานศกึษาควรจดัสภาพแวดลอ้มทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองอยา่งมศีกัยภาพ 
 1.2 ความสาํคญัของส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
   อรณุชยั กณัฑภา (2548: 21) ไดส้รปุแนวคดิ และหลกัความสาํคญัทีไ่ดก้ล่าวถงึในดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้มในองคก์รโรงเรยีนเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้งผูเ้รยีนไดร้บัโอกาส 
อนัพงึทีจ่ะควรไดร้บัในการพฒันาศกัยภาพตามวยั การพฒันาองคก์ร หรอืโรงเรยีนสิง่หน่ึงทีม่กีารกล่าวถงึ
และใหค้วามสาํคญัอยา่งมากคอื การจดัสภาพแวดลอ้มในทุกๆ ดา้นทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
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สภาพแวดลอ้มทีด่หีมายถงึสว่นประกอบสาํคญัสว่นหน่ึงทีจ่ะสง่ผลใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการ มคีวามปลอดภยั 
มแีรงจงูใจและเกดิความสขุ ความเตม็ใจในการแสวงหาความรูต้รงกนัขา้ม โรงเรยีนทีข่าดการเอาใจใส่
ในดา้นสภาพแวดลอ้มไมเ่หน็ความสาํคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม จะทาํใหบุ้คลากร ทัง้ในและนอก
สถานศกึษาขาดปฏสิมัพนัธท์ีด่ ีมบีรรยากาศทีน่่าเบื่อ ขาดความอบอุน่และบรรยากาศทีเ่ป็นมติร และ
ขาดศรทัธาต่อโรงเรยีน ทาํใหส้ว่นประกอบของคาํวา่องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ขาดความสมบรูณ์ตามมา
ในทีส่ดุ 
  ประเวศ วะส ี(2542: 9) ไดก้ล่าวถงึ ระบบการจดัการศกึษาทัว่โลกวา่ จะใชว้ชิาเป็นตวัตัง้ 
จงึสรา้งปญัหามากมาย ฉะนัน้จาํเป็นตอ้งศกึษาโดยใชค้วามจรงิ ซึง่การศกึษาถงึความจรงิมอียู ่3 เรือ่ง 
คอื 1) ศกึษาใหรู้ร้กัตนเอง เขา้ใจพืน้ฐานความเป็นมนุษย ์ตอ้งเขา้ใจวา่เรามวีญิญาณไดจ้ากตนเองและ
ภายนอกแลว้นํามาสงัเคราะหใ์หส้งูขึน้ ปจัจุบนัการศกึษาของเราสรา้งคนใหพ้กิารทางกายมากมายนกั 
2) ศกึษาใหเ้ขา้ใจสภาพแวดลอ้มมกีารเชื่อมโยงและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลามนุษยค์วรศกึษารว่มกบั
ความจรงิ ไมแ่ยกจากสิง่แวดลอ้มและสามารถสงัเคราะหไ์ด ้การเรยีนไมน่่าเบื่อ เกดิความสนุก 3) ศกึษา
ใหเ้ขา้ใจปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและจดัการศกึษาใหเ้กดิความสมัพนัธเ์กือ้กลูต่อกนั  
  เชดิช ู กาฬวงค ์ (2545: 14) กล่าวถงึแนวคดิและความสาํคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรยีนวา่ โรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีจ่ดัมวลประสบการณ์แก่นกัเรยีน ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพือ่
นําประสบการณ์เหล่านัน้ไปพฒันาตนเองในอนาคต แต่จะทาํอยา่งไรใหเ้ดก็ชอบมาโรงเรยีนเป็นคนใฝรู่ ้
มคีวามรูส้กึสนุกสนาน มเีจตคตทิีด่ต่ีอโรงเรยีน การทีโ่รงเรยีนจะไดร้บัการตอบสนองจากนกัเรยีน โรงเรยีน
ตอ้งดาํเนินการสรา้งแรงจงูใจต่อนกัเรยีนใหเ้กดิความคดิวา่ ตนเองเป็นสว่นหน่ึงของสถานศกึษาดงักล่าว  
แนวทางในการจดับรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการเรยีนการสอน โรงเรยีนตอ้งดาํเนินการพฒันาสิง่แวดลอ้ม
ต่างๆ ใหม้ผีลต่อการเรยีนรู ้สามารถปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนการสอน โดยคาํนึงถงึ
เพศและวยัของผูเ้รยีน 
  นิตยา ใจดาบ (2530: 59) ไดก้ล่าวถงึ ความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนวา่ เป็น
สว่นหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูเ้รยีน และสามารถพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนไดแ้ละการบรหิาร
โรงเรยีนทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพจะสง่เสรมิใหโ้รงเรยีนไดด้าํเนินไปสูจุ่ดหมายทีต่ ัง้ใจได ้
 จากแนวคดิของนกัวชิาการหลายทา่น สรปุไดว้า่ สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา จะชว่ยให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ซึง่การจดัสภาพแวดลอ้มทีด่จีะเป็นสว่นประกอบทีส่าํคญัสว่นหน่ึงทีจ่ะสง่ผลให้
ผูเ้รยีนมพีฒันาการ มคีวามปลอดภยั มแีรงจงูใจทาํใหเ้กดิความสขุและประสบผลสาํเรจ็ เน่ืองจากสถานศกึษา
เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีว่ดัมวลประสบการณ์แก่นกัเรยีน ทัง้ทางตรงและทางออ้มผูเ้รยีนไดร้บัการจดัการเรยีน
การสอนตามธรรมชาต ิ ไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ ดงันัน้สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาจงึเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ทีม่คีวามสาํคญัและมอีทิธพิลต่อผูเ้รยีนชว่ยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้น ความรู ้ความคดิ บุคลกิภาพ 
มคีวามรบัผดิชอบและประสบผลสาํเรจ็ในอนาคต 
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  1.3 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
  1.3.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
  สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา มผีูใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาไว้
หลายทา่น ดงัน้ี 
  สภาพแวดลอ้ม (Environment) ตามความหมายของพจนานุกรม (Webster’s New Collegiate 
Dictionary.  1958: 223) หมายถงึ การรวมตวัของสภาพภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อชวีติและพฒันาการ
ของมนุษย ์
  นงลกัษณ์ มจีรญูสม (2546: 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ สิง่ทีม่อียูโ่ดยรอบ
หรอืปะปนกนัของสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติ สิง่ทีอ่ยูโ่ดยรอบน้ี จะ
มผีลกระทบต่อสิง่มชีวีตินัน้ มใิชเ่พยีงทีเ่ป็นรปูธรรมเท่านัน้ วฒันธรรม ความเชื่อ คา่นิยม ฯลฯ กม็ผีล
ผกูพนัความรูส้กึนึกคดิและกจิกรรมของมนุษยต์ัง้แต่เกดิจนตาย ซึง่เรยีกวา่ เป็นสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น
นามธรรมดว้ย ดงันัน้สภาพแวดลอ้มของมนุษยจ์งึตอ้งรวมทัง้สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคมเขา้ไวด้ว้ย 
  อสัตนิ (Astin.  1968: 34) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มสถาบนั (College Environment) หมายถงึ 
ลกัษณะใดๆ กต็ามของสถาบนัทีเ่ป็นสิง่เรา้ทีม่ศีกัยภาพอนัมอีทิธพิลต่อนกัเรยีนนกัศกึษา 
  กรมสามญัศกึษา (2531: 8) ใหค้วามหมายบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
หมายถงึ การรบัรูค้วามรูส้กึทีส่มาชกิในโรงเรยีนมต่ีอโรงเรยีน และรวมถงึความรูส้กึทีพ่อ่แมผู่ป้กครอง 
และชุมชนทีม่ต่ีอโรงเรยีนดว้ย ถา้มสีภาพแวดลอ้มทีด่กีจ็ะทาํใหเ้กดิความรูส้กึประทบัใจ พอใจ อบอุน่ใจ 
มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ และภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นสมาชกิถา้สภาพแวดลอ้มไมด่ ีกจ็ะทาํใหเ้กดิความรูส้กึ
ทีข่าดความผกูพนัต่อโรงเรยีน ขาดความรูส้กึการเป็นเจา้ของ 
  กฤษณา เสนาวงษ์ (2544: 10) ใหค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาวา่หมายถงึ 
องคป์ระกอบต่างๆ ทีอ่ยูใ่นสถานศกึษาทีจ่ะสง่เสรมิและเอือ้อาํนวยต่อการศกึษา และพฒันานกัศกึษา
ในทุกๆ ดา้น และเป็นสิง่ทีจ่ะนําสถานศกึษาไปสูค่วามสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้รวมทัง้เป็นการกระตุน้ 
สนบัสนุนและสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาและเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ ซึง่ประกอบดว้ย 5 ดา้น 
คอื 
   1. สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัความประทบัใจในสถานศกึษา 
   2. สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบับรรยากาศในการเรยีนการสอน 
   3. สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัเพือ่น 
   4. สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบับรรยากาศในการบรหิาร 
   5. สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัอาคารสถานที ่
  จุฑารตัน์ ทองทพิย ์ (2549: 38) สรปุความหมายของสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาวา่ 
หมายถงึ องคป์ระกอบภายใน ซึง่ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัการเรยีนการสอน ความสมัพนัธก์บัเพือ่น 
รวมทัง้ความเป็นระเบยีบ ความสะอาดของอาคารสถานที ่การจดัอาํนวยความสะดวก และปลอดภยั  
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ซึง่เป็นสิง่ทีช่ว่ยกระตุน้ สง่เสรมิ สนบัสนุนใหน้กัเรยีน นกัศกึษาสามารถพฒันาตนเองใหไ้ปสูจุ่ดมุง่หมาย
ตามที ่วทิยาลยั โรงเรยีน หรอืสถานศกึษานัน้ๆ กาํหนดได ้
  วเิชยีร กระพีแ้ดง (2543: 22) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มของระบบโรงเรยีนประกอบดว้ย 
   1. อาคารสถานที ่คอื การก่อสรา้งและการออกแบบอาคารเรยีน หอ้งเรยีน ซึง่สามารถ
มอีทิธพิลต่อเจตคตแิละพฤตกิรรม 
   2. องคป์ระกอบขององคก์าร คอื สว่นประกอบของโครงการทีก่าํหนดไวอ้ยา่งแน่นอน 
เชน่ ขนาดของโรงเรยีน สดัสว่นของนกัเรยีน เครื่องแบบนกัเรยีน วธิสีอน 
   3. บุคคลโดยรวม คอื คุณลกัษณะเฉพาะต่างๆ ของบุคคลแต่ละคนทีป่ระกอบกนัขึน้ 
เชน่  ไอควิ ภาวะจติใจ เป็นตน้ 
   4. บรรยากาศทางสงัคม ซึง่เกดิจากตวัประกอบดงักล่าวทัง้ 3 องคป์ระกอบ ซึง่เกดิ
ปฏสิมัพนัธก์นั 
  พระมหาอาํนวย ครองบุญ (2547: 47) กลา่ววา่ การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีเ่หมาะสม
ต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาการของเดก็ จะชว่ยเอือ้ใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้มคีวามรบัผดิชอบ เขา้ใจถงึ
สถานภาพของตนเองและเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม 
  ราตร ีลภะวงศ ์ (2548: 11) ไดส้รปุวา่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนเป็นเรือ่งสาํคญัเรือ่งหน่ึง
ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงจนเป็นการเรยีนรู ้ตาม
หลกัทฤษฏทีางดา้นจติวทิยาทีม่กีารศกึษาถงึเรือ่งพนัธุกรรมสิง่แวดลอ้ม ทาํใหท้ราบวา่นอกเหนือจาก
ลกัษณะต่างๆ ทีค่นไดร้บัการถ่ายทอดมาทางพนัธุกรรม ทาํใหค้นแตกต่างกนัแลว้ยงัมอีทิธพิลอื่นอกี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้ม การอบรมเลีย้งด ูการคบเพือ่น การสงัคม การศกึษา 
การสมาคม ประเพณ ีวฒันธรรม ศาสนา ดนิฟ้าอากาศ ทีอ่ยูอ่าศยั อาหาร น้ํา สือ่มวลชน โรคภยัไขเ้จบ็ 
อุบตัเิหตุ ซึง่เป็นสว่นหน่ึงทีท่าํใหพ้ฤตกิรรมของคนมกีารเปลีย่นแปลงในทางทีด่หีรอืไมด่ ี
  สกัรนิทร ์บุญกวา้ง (2551: 9) ไดส้รปุสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา หมายถงึ สภาพการณ์
ของสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูห่รอืเกดิขึน้ในโรงเรยีน ทัง้ทีเ่ป็นวตัถุ สิง่ของ ตวับุคคล วธิกีาร หรอืกระบวนการ
ต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อบุคคลในโรงเรยีน และสง่ผลต่อพฒันาการของนกัเรยีนทัง้ในดา้นบวกและลบ 
  สทุธวิรรณ ตนัตริจนาวงศ ์ (2546: 296) ไดใ้หค้วามหมายของสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษา 
หมายถงึ สิง่มชีวีติและไมม่ชีวีติอยูใ่นสถานศกึษา รวมทัง้สิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ 
  อรพนัธุ ์ประสทิธริตัน์ (2545: 54 – 55) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มไวว้า่ หมายถงึ 
สภาพสภาวะ หรอืสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบๆ ทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิหรอือาจเป็นสิง่ทีถู่กจดัทาํสรา้งขึน้ อาจ
เป็นสิง่ทีม่ชีวีติหรอืไมม่ชีวีติ เป็นรปูธรรมทีม่องเหน็ไดห้รอืเป็นนามธรรมทีไ่มส่ามารถมองเหน็ได ้ อยู่
ในหอ้งเรยีน หรอืนอกหอ้งเรยีน ซึง่มผีลกระทบต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการเรยีนของผูเ้รยีน 
และไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่ พฤตกิรรมของผูเ้รยีนจะเป็นอยา่งไรนัน้ เกีย่วขอ้งหรอืไดร้บัอทิธพิลจากสภาพแวดลอ้ม
เป็นสว่นใหญ่ การจดัสภาพแวดลอ้มทีด่ ีทีเ่หมาะสมกบัวยัและระดบัของผูเ้รยีน จะเป็นสิง่ทีม่คีวามพงึพอใจ
ในการเรยีน ทาํใหเ้กดิสมาธแิละปญัญา 
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 จากทีก่ล่าวมา สามารถสรปุความหมายของสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา วา่หมายถงึ องคป์ระกอบ
ต่างๆ ภายในสถานศกึษาทีม่ผีลกระทบหรอือทิธพิลกบัผูท้ีอ่ยูใ่นสถานศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูเ้รยีน 
ในการแสดงออก ซึง่พฤตกิรรมต่างๆ ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ 
  1.3.2 ความสาํคญัของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 2545 
ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสภาพแวดลอ้ม โดยบญัญตัไิวใ้นหมวด 4 มาตรา 23(2) กาํหนดใหก้ารจดัการศกึษา 
“ตอ้งใหค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ 
เรือ่งการจดัการ การบาํรงุรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยา่งสมดุล
ยัง่ยนื” ในการจดักระบวนการเรยีนรู ้มาตรา 24(5) “สง่เสรมิใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม 
สือ่การเรยีนและอาํนวยความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ทัง้น้ีผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ป
พรอ้มกนัจากสือ่การเรยีนการสอน และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ จากขอ้กาํหนดดงักล่าว พอจะ
คาดคะเนไดว้า่ สถานศกึษาน่าจะไดม้อบหมายใหม้บีทบาทเป็นแกนนําในการมสีว่นรว่มในการจดัการ
แกป้ญัหาสภาพแวดลอ้มและทรพัยากร ตัง้แต่ระดบัสถานศกึษา ชุมชน ประเทศและโลกจะกลายเป็น
สถาบนัหลกัทีใ่หค้วามรูแ้ละประสบการณ์จรงิในการจดัการ อนุรกัษ์และพฒันา รวมทัง้ปลกูฝงัในจรยิธรรม
ดา้นสภาพแวดลอ้มดว้ย สถานศกึษาจงึจาํเป็นตอ้งรบัภาระ ตัง้แต่การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม 
เพือ่สรา้งความตระหนกัในคุณคา่และความสาํคญัของสภาพแวดลอ้ม ปลกูฝงัคา่นิยมและเจตคตทิีด่ต่ีอ
สภาพแวดลอ้ม และฝึกทกัษะใหเ้กดิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์นการอนุรกัษ์และพฒันาสภาพแวดลอ้มไป
โดยไมรู่ต้วั ซึง่จะตอ้งรบัผดิชอบต่อคนในสถานศกึษาแลว้ ยงัจะตอ้งสง่เสรมิสนบัสนุนการพฒันาบุคคล
และสภาพแวดลอ้มนอกสถานศกึษาดว้ย” 
  นรา สมประสงค ์และ เสร ีลาชโรจน์ (2544: 60) ไดก้ล่าวถงึ ความสาํคญัของสภาพแวดลอ้ม
ไวด้งัน้ี เน่ืองจากสถานศกึษาเป็นสว่นหน่ึงของชุมชน สถานศกึษาทีม่สีภาพแวดลอ้มทีด่จีะเป็นแบบอยา่ง
ทีด่ใีนการพฒันาสภาพแวดลอ้มชุมชน กลายเป็นสถานทีม่คีา่ของชุมชน สง่ผลใหทุ้กคนเกดิความภาคภมูใิจ
เพิม่ความสนใจในการศกึษา และการเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาของสถานศกึษามากขึน้ ม ี
หน่วยงานสถานศกึษาจาํนวนมากเป็นทีย่อมรบัในฐานะหน่วยนํา หน่วยนําสงัคมในชุมชน สามารถเป็น
แกนนําในการพฒันา และเป็นกาํลงัหลกัของชุมชนสภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษาทีไ่ดร้บัการพฒันา
อยา่งมคีุณภาพ จะสง่ผลดต่ีอการพฒันาชุมชนดา้นต่าง  ๆตามไปดว้ย เชน่ การอนุรกัษ์พฒันาสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน ซึง่เทา่กบัการยกระดบัมาตรฐานการดาํรงชวีติและการยกระดบัจติใจของคนทัง้ชุมชน ให้
พฒันาไปพรอ้มกนั จงึกล่าวไดว้า่ การพฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาเป็นแบบอยา่งทีด่ที ัง้แก่ผูเ้รยีน 
ผูป้กครองและชุมชน 
  ทองคณู หงษ์พนัธุ ์ (2540: 35) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา
วา่มอีทิธพิลต่อการพฒันา ของผูเ้รยีน ทัง้ทางรา่งกาย สตปิญัญา สงัคม อารมณ์และจติใจ เน่ืองจาก
พฤตกิรรมของคนจะปรบัเปลีย่นไดใ้นสภาพแวดลอ้มอนัพอเหมาะ ดงันัน้สภาพแวดลอ้ม จงึมผีลต่อ
การเรยีนรู ้ต่อพฒันาการทางสตปิญัญา เป็นสิง่จงูใจใหผู้เ้รยีนอยากเรยีน ผลต่อสขุภาพจติทาํใหผู้เ้รยีน
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มคีวามสขุ รา่เรงิสนุกสนาน สง่เสรมิพฤตกิรรมอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน เชน่ ความสะอาด ความเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ มกีารชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั ทาํใหผู้เ้รยีนอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น
และเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 
  สายสมร ภเูจรญิ (2553: 3) กล่าววา่ โรงเรยีนควรสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีด่ี
ในโรงเรยีน ใหทุ้กคนมคีวามรูส้กึอบอุน่เมือ่อยูร่ว่มกนั คอื การสรา้งความรกั ความผกูพนั ความเอือ้อาทร
ต่อกนั ดงันัน้ ในการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา มวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
   1. เพือ่จดัและปรบัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนการสอน 
และความเป็นอยูข่องนกัเรยีน 
   2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนรกัและภมูใิจในสถานศกึษาของตน 
   3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการทัง้ 4 ดา้นคอื ดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา 
   4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามเป็นระเบยีบวนิยั รกัสวยงาม และมรีสนิยมทีด่ ี
   5. เพือ่ใหส้ถานศกึษาเป็นสถานทีเ่ป็นตวัอยา่งแก่ชุมชน 
  อรพนัธุ ์ประสทิธรีตัน์ (2545: 57 – 59) ไดใ้หค้วามสาํคญัของสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเรยีนการสอน สรปุไดด้งัน้ี สภาพแวดลอ้มจะสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรยีนการสอน 
เชน่ หอ้งเรยีนมคีวามสะดวกสบาย มอุีปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอนครบถว้น ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุ
ในการเรยีน ผูส้อนมคีวามสขุในการสอน สภาพแวดลอ้มชว่ยสนบัสนุน การเรยีนในดา้นต่างๆ ทาํใหเ้กดิ
ความประทบัใจ เป็นตวักระตุน้ผูเ้รยีนใหม้คีวามสนใจและเกดิแรงจงูใจในการเรยีน ชว่ยจดัประสบการณ์
ทีพ่งึประสงค ์ใหผู้เ้รยีนสมัผสักบัสิง่ต่างๆ สรา้งประสบการณ์การเรยีนรู ้สภาพแวดลอ้มทีด่จีะชว่ยพฒันา
บุคลกิภาพของผูเ้รยีน ชว่ยในการควบคุมชัน้เรยีน ผูเ้รยีนมคีวามเป็นระเบยีบ มวีนิยั เป็นแหล่งเรยีนรู ้
หากจดัการสภาพแวดลอ้มมมีมุวชิาการ สามารถคน้ควา้ดว้ยตนเอง จดักจิกรรมทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ตอ้งปราศจากสิง่รบกวน การจดัสถานที ่โต๊ะ เกา้อี ้อุปกรณ์ต่างๆ 
ใหง้า่ยต่อการเคลื่อนทีโ่ยกยา้ย บรรยากาศไมจ่าํเจ ผูส้อนไมจ่าํเป็นตอ้งยนือยูห่น้าชัน้เสมอไป เปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ 
  การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษามคีวามสาํคญัต่อการเรยีนรูแ้ละสมาชกิในโรงเรยีน 
กรมสามญัศกึษา จงึประกาศทศิทางการจดัการศกึษา (กรมสามญัศกึษา.  2531: 1) ถอืเป็นแนวปฏบิตั ิ
คอื บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีด่ขีองโรงเรยีน จะมสีว่นในการเสรมิสรา้งความคดิ จติใจและคุณธรรม
ต่างๆ อนัพงึประสงคไ์ด ้ครอูาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ครทูีพ่ดูได ้และครทูีพ่ดูไมไ่ด ้ครพูดูไมไ่ด ้คอื
การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม โดยเชื่อวา่โรงเรยีนทีส่ะอาดรม่รืน่ สดชื่น สวยแจ่มใส มชีวีติชวีา 
อาคารสถานทีไ่ดร้บัการดแูล มคีวามเป็นปจัจุบนั พรอ้มทีจ่ะใหค้รแูละนกัเรยีนไดใ้ชต้ลอดเวลา ยอ่ม
ทาํใหค้รแูละนกัเรยีนไดร้บัอทิธพิล ทาํใหเ้ป็นคนละเอยีดออ่น จติใจแจม่ใส รกัสวยรกังาม รบัความรม่รืน่ 
ถอืวา่ คุณธรรมต่างๆ อนัพงึประสงคข์องหลกัสตูรจะเกดิขึน้แก่ผูเ้รยีน โดยครปูระเภทพดูไมไ่ด ้จงึเหน็วา่
มคีวามจาํเป็นทีส่ถานศกึษาจะตอ้งจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน เพือ่ประโยชน์ในการจดั
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน เพือ่ประโยชน์ในการทีเ่ดก็จะไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถ
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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  แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2548 – 2551 
(2548: 10) ไดก้าํหนดยุทธศาสตรใ์นการบรหิารทีส่อดคลอ้งกบักระทรวงศกึษาธกิาร คอื การสรา้ง
สภาพแวดลอ้มแหล่งเรยีนรู ้วจิยัและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูแ้บบบรูณาการโดยการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นอาคารและสิง่ก่อสรา้ง การสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น 
  นอกจากน้ี สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549: 10) ไดก้าํหนดมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในมาตรฐานดา้นการบรหิารและการจดัการศกึษา มาตรฐานที ่16 วา่ดว้ย สถานศกึษา
มกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาไดต้ามธรรมชาต ิมตีวัอยา่ง ดงัน้ี 
   ตวับ่งชีท้ี ่1 มสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้
   ตวับ่งชีท้ี ่2 มกีารสง่เสรมิสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รยีน 
   ตวับ่งชีท้ี ่3 มกีารใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรปูแบบทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง และการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม 
  สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ ไดก้าํหนดมาตรฐานการศกึษา
เพือ่การประเมนิคุณภาพภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2544: 24) ในมาตรฐานที ่15 สถานศกึษา
มกีารจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้สง่เสรมิสขุภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รยีน ม ี
4 ตวับ่งชี ้ดงัน้ี 
   ตวับ่งชีท้ี ่1 จดัสภาพแวดลอ้มทีส่ะอาด เป็นระเบยีบ ปลอดภยั 
   ตวับ่งชีท้ี ่2 จดัระบบป้องกนัใหส้ถานศกึษาปลอดสารพษิ สิง่เสพยต์ดิ อาชญากรรม
และอบายมขุ 
   ตวับ่งชีท้ี ่3 จดัระบบสาธารณูปโภคทีด่ ี
   ตวับ่งชีท้ี ่4 จดัสิง่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่คร ูและบุคลากรอยา่งเพยีงพอ และ จดั 
สภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้
  สาํนกัรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพดา้นการศกึษา (สมศ.) ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ
สภาพแวดลอ้ม โดยกาํหนดเป็นมาตรฐานการศกึษาดา้นกระบวนการ ในมาตรฐานที ่15 วา่ สถานศกึษา
มกีารจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้สง่เสรมิสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน โดย
มตีวับ่งชี ้คอื 
   1. จดัสภาพแวดลอ้มทีส่ะอาด เป็นระเบยีบปลอดภยั 
   2. จดัระบบป้องกนัใหส้ถานศกึษาปลอดสารเสพยต์ดิ อาชญากรรม และอบายมขุ 
   3. จดัระบบป้องกนัสาธารณูปโภคทีด่ ี
   4. จดัสิง่อาํนวยความสะดวกใหค้รแูละบุคลากรอยา่งเพยีงพอ และสภาพแวดลอ้ม
ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้
  อรพนัธุ ์ประสทิธริตัน์ (2545: 27 – 59) ไดใ้หค้วามสาํคญัของสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเรยีนการสอน พอสรุปได ้ดงัน้ี 
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   1. สภาพแวดลอ้มจะสนบัสนุน และอาํนวยความสะดวกในการเรยีนการสอน เชน่ 
หอ้งเรยีนทีม่คีวามสะดวกสบาย มอุีปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอนครบถว้น ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุ
ในการเรยีน ผูส้อนมคีวามสขุในการสอน 
   2. สภาพแวดลอ้มจะสนบัสนุนการเรยีนในหลายดา้น เชน่ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความ
ประทบัใจ เป็นตวักระตุน้ผูเ้รยีนใหม้คีวามสนใจและเกดิแรงจงูใจในการเรยีน เปลีย่นเจตคตไิปในทางทีด่ ี
มคีวามรูส้กึพงึพอใจ สนใจ อยากเรยีน อยากรู ้
   3. สภาพแวดลอ้มจะชว่ยจดัประสบการณ์ทีพ่งึประสงคใ์หแ้ก่ผูเ้รยีน การปะทะ สมัพนัธ์
กบัสิง่ต่างๆ เป็นการกระตุน้ประสาทสมัผสัและสรา้งประสบการณ์ สภาพแวดลอ้มทีด่ ีจะเป็นตวักาํหนด
ประสบการณ์ของผูเ้รยีน 
   4. สภาพแวดลอ้มทีด่จีะชว่ยพฒันาบุคลกิภาพของผูเ้รยีน มกีารแสดงออกทางกาย
วาจาและใจ ตามแบบอยา่งทีส่งัคมยอมรบั มคีุณธรรมและจรยิธรรมทีเ่ป็นเครือ่งหมายของคนด ีมคีวามประพฤติ
ปฏบิตัทิีส่ามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งด ีมกีารหล่อหลอมและเปลีย่นพฤตกิรรมของผูเ้รยีนเป็นไป
ในทศิทางทีพ่งึประสงค ์
   5. สภาพแวดลอ้มมสีว่นชว่ยในการควบคุมชัน้เรยีน ใหผู้เ้รยีนมรีะเบยีบวนิยั ผูเ้รยีน
ทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม กจ็ะรูจ้กัสาํรวม อยูใ่นระเบยีบวนิยัมากขึน้ ชัน้เรยีนจะมรีะเบยีบระบบ
และงา่ยสาํหรบัผูส้อนมากขึน้ 
   6. สภาพแวดลอ้มเป็นแหล่งทรพัยากรการเรยีน สถาบนัหลายแหง่เหน็ความสาํคญั
ของมมุวชิาการศนูยว์ชิาการ มมุสือ่การเรยีนการสอน ทาํใหผู้เ้รยีนและผูส้อนสามารถใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ 
หาความรูเ้พิม่เตมิไดต้ลอดเวลา สามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบยดึเดก็เป็นศูนยก์ลางไดอ้ยา่งด ี
แหล่งทรพัยากรการเรยีนจะชว่ยใหผู้เ้รยีนมกีารพฒันาความรบัผดิชอบ สรา้งนิสยัใฝเ่รยีนใฝรู่ ้ศกึษา 
คน้ควา้ดว้ยตนเอง ไมย่ดึตดิอยูแ่ต่เฉพาะความรูท้ีไ่ดจ้ากผูส้อน 
   7. สภาพแวดลอ้มจะเสรมิสรา้งบรรยากาศในการเรยีน ซึง่จะเอือ้ต่อการเรยีนการสอน
ใหด้าํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีส่ดุ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีม่คีวามสะดวก 
สบายสงบ ปราศจากสิง่รบกวน จะชว่ยสรา้งบรรยากาศทางวชิาการใหเ้กดิขึน้ 
   8. สภาพแวดลอ้มจะชว่ยสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีน
กบัผูเ้รยีนดว้ยกนั การจดัสถานที ่โต๊ะ เกา้อี ้อุปกรณ์ต่างๆ ใหง้า่ยต่อการเคลื่อนไหวโยกยา้ย จะทาํให้
ผูส้อนไปถงึตวัผูเ้รยีนไดส้ะดวก ผูส้อนไมจ่าํเป็นตอ้งอยูห่น้าชัน้เสมอไป ผูส้อนอยูท่่ามกลางผูเ้รยีนจะมี
ความใกลช้ดิกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนจะลดความกลวั กลา้พดู กลา้แสดงความคดิเหน็และมเีจตคตทิีด่ต่ีอผูส้อน 
   9. สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม จะชว่ยลดความเมือ่ยลา้หรอืความออ่นเพลยีทางดา้น
สรรีะของผูเ้รยีน เชน่ โต๊ะ เกา้อี ้ทีพ่อเหมาะกบัรา่งกายผูเ้รยีน การใหแ้สงสวา่งในหอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม
เป็นตน้ 
 จากทีก่ล่าวมา สามารถสรปุไดว้า่ สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา เป็นองคป์ระกอบหน่ึงทีม่ี
ความสาํคญัและมอีทิธพิลต่อผูเ้รยีน สภาพแวดลอ้มทีด่จีะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูส้่งผลใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงดา้นความรู ้ความคดิ บุคลกิภาพมคีวามรบัผดิชอบและประสบผลสาํเรจ็ในการศกึษา  
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  แนวทางการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
  การจดัสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษาเป็นการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้และ
เป็นการพฒันาแนวทางดา้นความรูส้กึนึกคดิ จติใจและมคีุณธรรม ตามแนวทางการปฏริปูการศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ําหนดบญัญตั ิ10 ประการ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2538: 13 – 14) โรงเรยีน
ทีไ่ดม้าตรฐาน หรอืโรงเรยีนในอุดมคตจิะตอ้งมอีงคป์ระกอบ 10 ประการ ดงัน้ี 
   1. เป็นโรงเรยีนทีผู่บ้รหิาร มจีติสาํนึกในการทีจ่ะพฒันาปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง และ
ยกระดบัมาตรฐานการศกึษาใหเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม ผูบ้รหิารควรมเีวลาอยูป่ระจาํสถานศกึษา เพือ่ 
ดแูลการปฏบิตังิานภายใน ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  
   2. มบีรรยากาศและสิง่แวดลอ้มของสถานศกึษาทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน เพือ่ให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนอยา่งมคีวามสขุ มุง่เน้นการเรยีนการสอนตามธรรมชาต ิ โดยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กจรงิ และ
ปลกูฝงัเรือ่งความสะอาด ความมวีนิยั เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่มคีวามรกัความสามคัค ีรวมทัง้การจดัใหโ้รงเรยีน
มคีวามรม่รื่น มตีน้ไม ้แหล่งน้ํา บ่อน้ํา ไรฝุ้น่ ไรม้ลภาวะ  
   3. เป็นโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้ม มแีผนผงัเตม็รปูแบบ มหีอ้งเรยีน หอ้งสมุด หอ้ง
คอมพวิเตอร ์หอ้งทดลอง หอ้งปฏบิตักิาร ตลอดจนสนามกฬีาครบครนัโดยใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่  
   4. มอุีปกรณ์การเรยีนการสอนครบครนั โดยจดัซือ้ในทอ้งถิน่ทีเ่ป็นธรรม เหมาะกบั
การใช ้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  
   5. มบุีคลากร ครผููส้อนครบตามเกณฑ ์เชญิครทูีเ่กษยีณอาย ุหรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒ ิมาช่วยสอน หรอืมรีะบบการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม  
   6. ใหอ้งคก์รทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา ไมว่า่จะเป็นทางดา้นวชิาการหรอื
ดา้นบรหิาร เช่น กําหนดหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ การสอนภาษาองักฤษ
ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา การสอนวชิาชพีการเกษตร การก่อสรา้ง การไฟฟ้า เป็นตน้ 
   7. มกีารเกบ็คา่เล่าเรยีน และคา่ธรรมเนียมการศกึษาเพื่อพฒันาสถานศกึษา และ
จดัอุปกรณ์การเรยีนการสอนใหค้รบครนั ยกเวน้คา่เลา่เรยีนสาํหรบัเดก็ยากจน และจา่ยคา่ตอบแทน
ใหน้กัเรยีนในการพฒันา หรอืปฏบิตั ิฝึกอาชพี ทีเ่กดิรายได ้และเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีน  
   8. มกีารสง่เสรมิใหก้ลุ่มบุคคล หรอื ชุมชน มสีว่นรว่มในการแสวงหาทรพัยากร เพือ่
สนบัสนุนการบรหิาร การจดัการของสถานศกึษา การจดัสวสัดกิารใหก้บัคร ูการแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิของ
คร ู 
   9. มกีารวดัผลและประเมนิผลทางการศกึษาทีมุ่ง่เน้นผลผลติ หรอืคุณภาพของนกัเรยีน
ตามทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร  
   10. เป็นโรงเรยีนทีผู่นํ้าทอ้งถิน่ และผูป้กครองทุกระดบั ยอมรบัวา่เป็นโรงเรยีนทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐาน 
  แนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีด่ ี (Ideal Learning Environment) กระทรวง 
ศกึษาธกิาร.  2538: 13 – 14) นัน้ จะตอ้งเป็นสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนของสถานศกึษาในจนิตนาการ
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ทีน่่าจะเป็น จงึจะเป็นสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนทีด่ ีนอกเหนือจากสิง่จาํเป็นพืน้ฐานของการเป็นสถานศกึษา
แลว้สามารถสรปุได ้ดงัน้ี 
   1. ดา้นผูเ้รยีน สถานศกึษาทีม่สีภาพแวดลอ้มทางการเรยีนทีด่ ีผูเ้รยีนตอ้งมโีอกาส
ดงัน้ี 
    1.1 สามารถเขา้ถงึขอ้มลูหรอืสารสนเทศ เพื่อสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อหา
แนวทางแกป้ญัหาทีป่ระสบในชวีติจรงิได ้
    1.2 ทาํงานรว่มกนั เพือ่การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความคดิ 
    1.3 พฒันาความสามารถของตนเองได ้
    1.4 เรยีนรูไ้ดทุ้กเรือ่งตามทีต่อ้งการ โดยไมม่ขีอ้จาํกดั 
    1.5 สรา้งคา่นิยมทีด่ขีองการเป็นผูใ้ฝรู่ ้มวีนิยั จรยิธรรม และคุณธรรม 
   2. ดา้นผูส้อน สถานศกึษาทีม่สีภาพแวดลอ้มทางการเรยีนทีด่ ีผูส้อนตอ้งสามารถ
ทาํไดด้งัน้ี 
    2.1 เป็นผูท้ีส่ามารถชีนํ้า แนะนําการแสวงหาความรู ้ และชว่ยเหลอืการเรยีนรู้
ดว้ยการมสีิง่อาํนวยความสะดวกอยา่งครบถว้น 
    2.2 ทาํงานรว่มกนัเป็นทมีเพือ่สง่เสรมิผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษนําไปสูค่วามเป็นเลศิ 
    2.3 ทาํการศกึษาคน้ควา้วจิยัอยา่งเสร ีเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่และประสบการณ์
ทีห่ลากหลายใหก้บัผูเ้รยีนไดอ้ยา่งไมม่ขีอ้จาํกดั 
    2.4 ออกแบบหลกัสตูรและการสอนใหเ้ชื่อมโยงหรอืประสานกนัระหวา่งเน้ือหาวชิา
ในแต่ละวชิา ใหผู้เ้รยีนมองเหน็องคร์วมของประสบการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคมทีเ่ป็นอยู ่
    2.5 มเีงนิทุนสนบัสนุนการพฒันาคณาจารยใ์นการเขา้รว่มสมัมนาทางวชิาการ 
ศกึษางาน ตลอดจนการวจิยั เพือ่สามารถนํามาพฒันาการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 
    2.6 เขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศ ตลอดจนการใชเ้ครือ่งมอืในการสือ่สาร เชน่ โทรศพัท ์
E-Mail, Voice-Mail, คอมพวิเตอร ์ไดอ้ยา่งสะดวกตลอดเวลา 
   3. หอ้งเรยีน ลกัษณะของหอ้งเรยีนในสถานศกึษาทีม่สีภาพแวดลอ้มทางการเรยีน
ทีด่คีวรมลีกัษณะ ดงัน้ี 
    3.1 มอุีปกรณ์ทีส่ามารถนําเสนอขอ้มลูและสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ ไดค้รบถว้น 
เชน่ โทรทศัน์ วดีทีศัน์ โทรศพัท ์และคอมพวิเตอรท์ีเ่ชื่อมต่อกบัโลกภายนอกหอ้งเรยีนได ้(Internet) 
    3.2 มฐีานขอ้มลูและแหล่งอา้งองิไวใ้หใ้ชไ้ดท้นัท ี ในการสบืคน้และการทาํการวจิยั 
เชน่ อุปกรณ์สบืคน้ขอ้มลูระยะไกลดว้ยคอมพวิเตอร ์สารานุกรมและพจนานุกรมในสาขาวชิาต่างๆ และ
มคีอมพวิเตอรไ์วส้าํหรบัการเรยีนในระดบักลุ่มยอ่ยดว้ย 
    3.3 ตอ้งเป็นหอ้งเรยีนทีส่ามารถใหโ้อกาสในการเรยีนเป็นกลุ่มเลก็ เป็นรายบุคคล
และมคีอมพวิเตอรไ์วส้าํหรบัการเรยีนในระดบักลุ่มยอ่ยดว้ย 
    3.4 มหีอ้งเรยีนทีส่ามารถบรรจุผูเ้รยีนจาํนวนมากได ้พรอ้มกบัอุปกรณ์เป็นเครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนกบักลุ่มผูเ้รยีนขนาดใหญ่ 
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    3.5 หอ้งเรยีนออกแบบไวเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนอยา่งสบาย ทัง้การควบคุมอุณหภมู ิ
แสง และเสยีง ตลอดจนการวางระบบทีเ่ป็นพืน้ฐานจาํเป็นสาํหรบัการใชเ้ทคโนโลย ีเพือ่การเรยีนการสอน 
    3.6 หอ้งเรยีนตอ้งสามารถใหก้ารเรยีนรู ้ดว้ยระบบสือ่ประสม (Multimedia) ได ้
   4. สถานศกึษา บรรยากาศทางการเรยีนทีด่ขีองสถานศกึษาควรมลีกัษณะ ดงัน้ี 
    4.1 เปิดบรกิารใหน้กัศกึษาและประชาชนไดเ้ขา้มาใชเ้ป็นแหล่งศกึษา และคน้ควา้
ไดต้ลอดเวลาทีเ่ปิดทาํการ และเวลาทีเ่ปิดทาํการควรมทีัง้ชว่งเชา้ เยน็ และสุดสปัดาหด์ว้ย 
    4.2 มกีจิกรรมทางวชิาการเพือ่การเรยีนการสอนตลอดปี และมกีารจดัตารางเรยีน
แบบยดืหยุน่ 
    4.3 มคีวามสะอาด รม่รื่น และมกีารบาํรงุรกัษาอาคาร อุปกรณ์ และเครือ่งใชใ้ห้
สามารถใชไ้ดต้ลอดเวลา  
    4.4 เป็นศนูยร์วมของผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิาต่างๆ ทีส่ามารถใหบ้รกิาร ทาง
วชิาการแก่ชมุชนได ้
   5. ผูป้กครอง ผูป้กครองของนกัเรยีนในสถานศกึษาทีม่บีรรยากาศทางวชิาการหรอื
สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนทีด่นีัน้ ผูป้กครองจะมสีว่นรว่มกบักจิกรรมต่างๆ ทีส่ถานศกึษาจดัขึน้และ
ถอืเป็นสว่นหน่ึงของความรบัผดิชอบรว่มกบัสถานศกึษาในการใหก้ารศกึษาแก่บุตรธดิาของตน  
 จากทีก่ล่าวมา สามารถสรปุไดว้า่แนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ตอ้งคาํนึงถงึ
สภาพแวดลอ้มทีเ่น้นการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้และเป็นการพฒันาแนวทางดา้น
ความรูส้กึนึกคดิ จติใจและมคีุณธรรม โดยการจดัสภาพแวดลอ้มดงักล่าวตอ้งเอือ้อาํนวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นนอกเหนือจากผูเ้รยีนดว้ย เชน่ ผูส้อน ผูป้กครอง เจา้หน้าที ่เป็นตน้ 
 
2. ข้อมูลเก่ียวกบักรงุเทพมหานครและโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร   
 2.1 ท่ีตัง้และลกัษณะทางภมิูศาสตรข์องกรงุเทพมหานคร  
  กรงุเทพฯ เมอืงหลวงของประเทศและเป็น "มหานคร" ทีเ่ป็นศนูยก์ลางความเจรญิทุกดา้น 
โดยแนวนโยบายการพฒันาระดบัประเทศของภาครฐั มุง่เน้นขยายการพฒันาดา้นต่างๆ ไปในเขตจงัหวดั
ปรมิณฑลใกลเ้คยีง 5 จงัหวดั คอื นนทบุร ีปทุมธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร และนครปฐม เน่ืองจาก
พืน้ทีข่องความเป็นเมอืงหลวงและกจิกรรมต่างๆ มคีวามต่อเน่ืองกนัจนเรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงเดยีวกนั
ในทุกดา้น ดงัน้ี (กรงุเทพมหานคร.  2552: 30 – 31) 
  2.1.1 ด้านเศรษฐกิจ  
   กรงุเทพฯ และปรมิณฑลมกีารพฒันาจนเป็นฐานเศรษฐกจิหลกัของประเทศ ทัง้การเป็น
ศนูยบ์รหิารทางเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม ตลอดทัง้การตดิต่อกบันานาชาตมิาโดยตลอด จน
พฒันาเป็นศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิและการคา้ การบรกิารของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตถ้กูจดั 
ลาํดบัใหเ้ป็นมหานครทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบัที ่15 ของโลก อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางการเงนินานาชาติ
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้สง่ผลใหก้รงุเทพฯ และปรมิณฑลมบีทบาทหรอืสดัสว่น
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ในการผลติถงึรอ้ยละ 51 ของผลผลติรวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็นศนูยก์ลาง การสง่เสรมิ
เศรษฐกจิการคา้ของประเทศใหส้ามารถเปิดเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจินานาชาต ิ
  2.1.2 ด้านสงัคม 
   กรงุเทพฯ มสีิง่อาํนวยความสะดวกทางสงัคม มสีาธารณูปโภคต่างๆ อยา่งครบสมบรูณ์ 
การเป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรมและการคา้ การบรกิารของกรงุเทพฯ นํามาซึง่ปญัหาการปรบัตวัของ
แรงงานอพยพ โดยแรงงานทีอ่พยพเขา้มาหางานทาํในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ไดส้รา้งปญัหาดา้นที่
อยูอ่าศยัและชุมชนแออดั มผีูอ้าศยัในแหล่งเสือ่มโทรมถงึประมาณ 2 ลา้นคน รวมทัง้ก่อใหเ้กดิปญัหา
ดา้นคุณภาพชวีติ จงึจาํเป็นตอ้งมมีาตรการชว่ยเหลอืดา้นการจดัหาทีอ่ยูอ่าศยั การเพิม่พนูทกัษะความรู ้
ความสามารถในการประกอบอาชพี ตลอดจนการขยายบรกิารพืน้ฐานทางสงัคม เพือ่ยกระดบัคุณภาพ
ชวีติของคนยากจนในเขตเมอืงใหด้ขีึน้ 
  2.1.3 ด้านจราจร 
   จากการมกีจิกรรมกระจุกตวัอยูอ่ยา่งหนาแน่นและแรงงานทีอ่พยพเขา้มาสูภ่าคมหานคร   
ทาํใหเ้กดิปญัหาระบบโครงขา่ยคมนาคมขนสง่ ไมส่ามารถรองรบัการเจรญิเตบิโตและการเพิม่จาํนวน
ประชากรอยา่งรวดเรว็ และตอบสนองอยา่งเพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชนทีเ่ดนิทางถงึ  18  ลา้นเทีย่ว
ต่อวนั การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิจากแปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่มาเป็นการใชป้ระโยชน์
ทีด่นิแบบเมอืง โดยไมม่กีารวางแผนรองรบัอยา่งเหมาะสม  สง่ผลใหพ้ืน้ทีถ่นนในกรงุเทพฯ มปีรมิาณ
ตํ่ากวา่มาตรฐานของความเป็นเมอืงทีม่กีารเดนิทางอยา่งสะดวก (กรงุเทพฯ มพีืน้ทีถ่นนประมาณ รอ้ยละ 10 
พืน้ทีท่ ัง้เมอืงทัง้หมด ในขณะทีม่หานครโตเกยีว มพีืน้ทีถ่นนคดิเป็นรอ้ยละ 23 และ มหานครนิวยอรก์ 
มพีืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 38) อกีทัง้ประชาชนสว่นมาก ยงัมคีวามตอ้งการในการใชร้ถยนตส์ว่นตวั ระบบ
ขนสง่มวลชนสว่นใหญ่ ยงัใชเ้สน้ทางรว่มกบัรถยนตส์ว่นบุคคล สว่นการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่มวลชน
บนรางมเีพยีงรอ้ยละ 3 ของปรมิาณการเดนิทางทัง้หมด เน่ืองจากโครงขา่ยยงัไมค่รบสมบรูณ์และขาด
การวางแผนการจดัการแบบบรูณาการกบัการเดนิทางประเภทอื่นๆ  
  2.1.4 ด้านส่ิงแวดล้อม 
   กรงุเทพฯ ตอ้งประสบปญัหาจากการเกดิน้ําท่วมมาอยา่งต่อเน่ืองและทวคีวามรนุแรง เพิม่
มากขึน้ทุกปี นอกจากนัน้ยงัเกดิปญัหาทางสิง่แวดลอ้ม อื่นๆ ตามมาอกี เชน่ ความหนาแน่นของการจราจร
ทาํใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ การเพิม่ขึน้ของประชากรในกรงุเทพฯ และการอพยพเขา้มาของผูม้ภีมูลิาํเนา
ในจงัหวดัอื่นๆ หรอืประชากรแฝง ประชาชนสว่นใหญ่ยงัขาดจติสาํนึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้
ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการรกัษาสิง่แวดลอ้มเมอืง อกีทัง้ยงัมอุีปสรรคดา้นตน้ทุนในการจดัการสิง่แวดลอ้ม
เมอืง เน่ืองจากปจัจุบนักรงุเทพมหานคร ยงัมไิดนํ้าหลกัการทีว่า่ผูก่้อมลพษิตอ้งเป็นผูจ้า่ย (Polluter 
Pays Principle : PPP) มาใชอ้ยา่งเป็นรปูธรรม จงึทาํใหก้รงุเทพมหานครตอ้งเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย
ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการทีทุ่กภาคสว่นรว่มกนัก่อ 
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  2.1.5 ด้านบริหารจดัการ 
   กรงุเทพมหานคร เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษทีม่กีารบรหิารจดัการ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ มบุีคลากรเป็นขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํและลกูจา้งชัว่คราวของกรุงเทพมหานคร
จาํนวน 78,722 คน ขา้ราชการครสูงักดัโรงเรยีนกรงุเทพมหานคร 16,133 คน มรีายไดจ้ากการจดัเกบ็
ภาษบีาํรงุทอ้งที ่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษป้ีาย อากรคา่สตัว ์คา่ธรรมเนียมใบอนุญาต คา่ปรบั คา่บรกิาร  
รายไดจ้ากทรพัยส์นิ การพาณิชย ์สาธารณูปโภคและรายไดเ้บด็เตลด็ สว่นรายไดท้ีส่ว่นราชการอื่นจดัเกบ็ให ้
ไดแ้ก่ ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษสีรรพสามติ ภาษแีละคา่ธรรมเนียมรถยนตห์รอืลอ้เลื่อน ภาษสีรุา บุหรี ่การพนนั  
ภาษคีา่จดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม ภาษธุีรกจิเฉพาะ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมรีายไดจ้ากเงนิอุดหนุน
รฐับาล ไดแ้ก่ เงนิงบประมาณแบบสมดุล โดยกาํหนดวงเงนิงบประมาณรายจา่ย เทา่กบัประมาณการ
รายรบั  
 2.2 การแบง่กลุ่มการปฏิบติังานของสาํนักงานเขต 
  กรงุเทพมหานคร ไดม้คีาํสัง่ที ่2460/2552 ไดป้รบัปรงุการแบ่งกลุ่มการปฏบิตังิานของ
สาํนกังานเขต เพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่เศรษฐกจิ สงัคม วถิกีารดาํรงชวีติ
ของประชาชน สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เพื่อ
ประโยชน์ในการประสานงาน การกํากบั และตดิตามการปฏบิตังิานใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามนโยบายของ
กรงุเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย เขตดนิแดง 
เขตสมัพนัธวงศ ์เขตหว้ยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทว ีและ เขตวงัทองหลาง 
  2. กลุ่มกรุงเทพใต ้ประกอบดว้ย เขตปทุมวนั เขตบางรกั เขตสาทร เขตบางคอแหลม  
เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 
  3. กลุ่มกรงุเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซื่อ เขตลาดพรา้ว เขตหลกัสี ่  
เขตดอนเมอืง เขตสายไหม และเขตบางเขน 
  4. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ เขตสะพานสงู เขตบงึกุ่ม เขตคนันายาว 
เขตลาดกระบงั เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
  5. กลุ่มกรงุธนเหนือ ประกอบดว้ย เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกน้อย เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนั และเขตทววีฒันา  
  6. กลุ่มกรงุธนใต ้ประกอบดว้ย เขตภาษเีจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขต บางขนุเทยีน 
เขตบางบอน เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุง่คร ุ
  2.3 นโยบายด้านการศึกษาของกรงุเทพมหานคร  
  เสรมิสรา้งกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นมหานครแหง่การเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ ดว้ยนโยบายการศกึษา
ทีท่าํไดจ้รงิ ดว้ยคุณภาพมาตรฐาน พรอ้มพฒันาองคค์วามรูอ้ยา่งครอบคลุมทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
  1. เดก็กรงุเทพมหานคร เรยีนฟร ีอยา่งมคีุณภาพ 
  2. ยกระดบัมาตรฐานการเรยีนของโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานครอยา่งต่อเน่ือง 
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  3. เสรมิทกัษะการเรยีนรูภ้าษาจนีและภาษาองักฤษในโรงเรยีน 436 แหง่ ทัว่กรงุเทพมหานคร 
  4. เน้นการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน บา้นหนงัสอื หอ้งสมุดและโรงเรยีนดนตร ี
  5. เล่นอนิเทอรเ์น็ตไดทุ้กพืน้ทีจ่าก WiFi สู ่WiMAX 
  6. เพิม่พืน้ทีใ่หเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งสรา้งสรรค ์
  2.4 ความเป็นมาการจดัการศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
  กรงุเทพมหานครมอีาํนาจหน้าทีใ่นการจดัการศกึษาตัง้แต่เริม่สถาปนาในปี พ.ศ. 2515 ตาม
ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่335 โดยรบัโอนการจดัการศกึษาจาก 2 หน่วยงาน คอื เทศบาลนครหลวง
และองคก์ารบรหิารนครหลวงกรงุเทพธนบุร ี ซึง่หน่วยงานทัง้สองไดถ้อืกาํเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2514 จาก
ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่24 และ 25 โดยเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุร ีเป็นการยบุรวมกนั และ
รบัโอนการจดัการศกึษามาจากกระทรวงศกึษาธกิาร เมื่อปี พ.ศ. 2481 และองคก์ารบรหิารนครหลวง
กรงุเทพธนบุรเีป็นการยบุรวมกนัและรบัโอนการจดัการศกึษาจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพระนคร 
และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัธนบุร ี โดยองคก์ารทัง้สองโอนการจดัการศกึษามาจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
เมือ่ปี พ.ศ. 2509 
  การจดัการศกึษาในพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานคร นบัตัง้แต่จดัตัง้โรงเรยีนทวยราษฎรข์ึน้ครัง้แรก 
เมือ่ปี พ.ศ. 2427 ทีว่ดัมหรรณพาราม และขยายออกไปโดยจดัตัง้องคก์รรบัผดิชอบเป็นกรมศกึษาธกิาร
เมือ่ปี พ.ศ. 2430 และเป็นกระทรวงธรรมการ เมือ่ปี พ.ศ. 2435 นัน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 ไดม้โีครงการ 
การศกึษาเกดิขึน้ โดยแบ่งความรบัผดิชอบใหก้รมศกึษาธกิารของกระทรวงศกึษาธกิารจดัการศกึษา
ในกรงุเทพมหานคร และใหก้ระทรวงมหาดไทยจดัการศกึษาในหวัเมอืงรว่มกบัพระสงฆ ์ภายหลงัไดม้ี
การขยายการศกึษาภาคบงัคบัออกไปถงึระดบัตําบล ระหวา่งปี พ.ศ. 2454 ถงึ พ.ศ. 2474 มหีน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบการประถมศกึษา 3 กระทรวง คอื 
   1. กระทรวงนครบาล รบัหน้าทีจ่ดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาในสว่นกลาง 
   2. กระทรวงมหาดไทย รบัหน้าทีจ่ดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาในสว่นภมูภิาค 
   3. กระทรวงธรรมการ ทาํหน้าทีป่ระสานงานใหก้ารศกึษาเป็นไปตามนโยบาย 
  ปจัจุบนัน้ีการจดัการศกึษากรุงเทพมหานครเป็นอาํนาจหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 89(21) 
แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมกีารจดัการศกึษาหลาย
ระดบัและหลายรปูแบบ ซึง่มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ดงัน้ี 
   1. การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั  
    1.1 จดัอยูใ่นรปูของอนุบาลศกึษา อยูใ่นความรบัผดิชอบของสาํนกัการศกึษา และ
สาํนกังานเขต โดยเปิดสอนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่1 – 2 จาํนวน 429 โรงเรยีน ในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร
ทัง้หมด จาํนวน 436 โรงเรยีน 
    1.2 จดัอยูใ่นรปูศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน อยูใ่นความรบัผดิชอบของสาํนกัพฒันา
สงัคมซึง่ดาํเนินงานในลกัษณะของการใหค้วามสนบัสนุนชุมชนทีเ่ปิดดาํเนินการและสาํนกัอนามยั ซึง่
เปิดสถานเลีย้งเดก็กลางวนัและใหก้ารสนบัสนุนบา้นเลีย้งเดก็ 
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   2. การจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา อยูใ่นความรบัผดิชอบของสาํนกัการศกึษา
และสาํนกังานเขต มโีรงเรยีนประถมศกึษา จาํนวน 431 โรงเรยีน จากโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร
ทัง้หมด จาํนวน 436 โรงเรยีน ซึง่ตัง้อยูก่ระจายทัว่พืน้ที ่50 สาํนกังานเขต 
   3. การจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย เปิดสอนในโรงเรยีน
ประถมศกึษาของกรงุเทพมหานคร จาํนวน 102 โรงเรยีน ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของสาํนกัการศกึษา
และสาํนกังานเขต และไดจ้ดัตัง้โรงเรยีนมธัยมศกึษา โดยแยกออกจากโรงเรยีนประถมศกึษา จาํนวน 
5 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนมธัยมบา้นบางกะปิ สาํนกังานเขตบางกะปิ โรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์ สาํนกังาน
เขตจตุจกัร โรงเรยีนมธัยมนาคนาวาอุปภมัภ ์สาํนกังานเขตสวนหลวง โรงเรยีนมธัยมสวุทิยเ์สรอีนุสรณ์ 
สาํนกังานเขตประเวศ และโรงเรยีนมธัยมปรุณาวาส สาํนกังานเขตทววีฒันา 
   4. การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา จดัตัง้มหาวทิยาลยักรงุเทพมหานคร โดยรวม
วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รุงเทพมหานคร และวชริพยาบาลและวทิยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย ์ ก่อตัง้
เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 อยูใ่นความรบัผดิชอบของสาํนกัการแพทย ์
   5. การจดัการศกึษานอกระบบโรงเรยีน ไดแ้ก่ การฝึกอบรมอาชพีระยะสัน้ในโรงเรยีน
ฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร รว่มกบัสาํนกังานบรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิาร 
ดาํเนินการการศกึษานอกระบบโรงเรยีนในโรงเรยีนของกรงุเทพมหานคร และการใหค้วามรว่มมอืใน
การดาํเนินงานโรงเรยีนผูใ้หญ่ จดัใหแ้ก่กลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของ
สาํนกัพฒันาสงัคม 
   6. การจดัการศกึษาแก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
    6.1 การศกึษาพเิศษ (เรยีนรว่ม) เปิดรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งดา้นใดดา้นหน่ึง
เขา้เรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2553 มโีรงเรยีนทีเ่ปิดการจดั
การศกึษาพเิศษ (เรยีนรว่ม) จาํนวน 100 โรงเรยีน อยูใ่นความดแูลรบัผดิชอบของสาํนกัการศกึษาและ
สาํนกังานเขต 
    6.2 การศกึษาเฉพาะทางดา้นกฬีาและดนตร ี
     6.2.1 กฬีา เปิดสอนนกัเรยีนกฬีา ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ถงึชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 3 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนวชิทูศิ สาํนกังานเขตดนิแดง โรงเรยีนนาหลวง 
สาํนกังานเขตทุง่คร ุ และโรงเรยีนวดัทองสมัฤทธิ ์ สาํนกังานเขตมนีบุร ีซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของ
สาํนกัสวสัดกิารสงัคม 
     6.2.2 ดนตร ีเปิดสอนหลกัสตูรเฉพาะทางดนตรสีากล สาํหรบันกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 ในโรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์ สาํนกังานเขตจตุจกัร 
      ภารกจิหลกัในการจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร คอื การจดัการศกึษา
ในระดบัประถมศกึษา สว่นการจดัการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษาอาศยัแนวทางตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อวนัที ่ 10 พฤษภาคม 2531 ซึง่เหน็ชอบในหลกัการเกีย่วกบันโยบายการจดัการศกึษาเดก็ก่อน
ประถมศกึษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาตใินระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ กรงุเทพมหานคร
ไดจ้ดัขึน้ในโครงการขยายโอกาสทางการศกึษา โดยไดร้บัมตคิณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบดาํเนินการ
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พ.ศ. 2427 จดัตัง้โรงเรยีนทวยราษฎรแ์หง่แรกทีว่ดัมหรรณพาราม สมยัรชักาลที ่5 และไดข้ยาย 

การจดัการศกึษาในระบบโรงเรยีนออกไปทัว่ราชอาณาจกัรในเวลาต่อมาโดยมกีารจดัตัง้กระทรวงธรรม

การรบัผดิชอบ ทัง้น้ี กระทรวงนครบาลเคยรบัผดิชอบการจดัการศกึษาในพืน้ทีข่องนครบาลดว้ยเชน่กนั 

 

ก่อน พ.ศ. 2480 กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่เดมิคอื กระทรวงธรรมการรบัผดิชอบในการจดัการศกึษาในพืน้ที่

จงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุร ีโดยมสีาํนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัรบัผดิชอบ 

พ.ศ. 2509 

องคก์ารบรหิาร 

สว่นจงัหวดัพระนครรบั

โอนการจดัการศกึษา 

พ.ศ. 2509 

องคก์ารบรหิาร 

สว่นจงัหวดัธนบุร ี

รบัโอนการจดัการศกึษา 

พ.ศ. 2480 

เทศบาลนครกรุงเทพ 

รบัโอนการจดัการศกึษา 

พ.ศ. 2480 

เทศบาลนครธนบุร ี

รบัโอนการจดัการศกึษา 

พ.ศ. 2514 จดัตัง้องคก์ารบรหิารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

ตาม ปว .24 และรบัโอนการจดัการศกึษามาดาํเนินการ 
พ.ศ. 2514 จดัตัง้เทศบาลนครหลวงตาม ปว.25 

และรบัโอนการจดัการศกึษามาดาํเนินการ 

พ.ศ. 2515 จดัตัง้กรงุเทพมหานครตาม ปว. 335 

และยบุรวมการจดัการศกึษาเป็นหน่วยเดยีวกนั 

ได ้เมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2535 ซึง่กรงุเทพมหานคร จดัเป็นการเสรมิจากทีก่ระทรวงศกึษาธกิารดาํเนินการ
เพือ่สนองนโยบายรฐับาลในการขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่เดก็และเยาวชนของไทย และเมือ่วนัที ่
27 มกราคม 2541 คณะรฐัมนตรไีดล้งมตอินุมตัเิปิดสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีน สงักดั
กรงุเทพหมานคร  ดงัภาพประกอบดา้นล่าง (คูม่อืสาํนกัการศกึษา พ.ศ. 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ความเป็นมาของการจดัการศกึษาของกรงุเทพมหานคร 
 

 ทีม่า: คูม่อืสาํนกัการศกึษา พ.ศ. 2554  หน้า 8.  
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 2.5 โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
  การบริหารการศึกษาของกรงุเทพมหานคร 
   การบรหิารการศกึษาของกรงุเทพมหานครในสว่นของการประถมศกึษาจดัในลกัษณะ
ของสายการบงัคบับญัชา ซึง่ผูม้อีาํนาจ คอื ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ปลดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขต
และโรงเรยีน ตามลาํดบั โดยมสีาํนกัการศกึษาเป็นฝา่ยอาํนวยการหรอืหน่วยงานทีป่รกึษา สง่เสรมิสนบัสนุน
ในระดบักรงุเทพหมานคร และฝา่ยการศกึษาเป็นสว่นราชการทีท่าํหน้าทีเ่ชน่เดยีวกนัในระดบัสาํนกังาน
ซึง่แสดงเป็นแผนภมูไิด ้ดงัน้ี  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 โครงสรา้งระบบบรหิารการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 
 

 ทีม่า:   คูม่อืสาํนกัการศกึษา พ.ศ. 2554.  หน้า 9.  

คณะกรรมการ 
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน 

คณะที่
ปรกึษา 

ผูว้า่ราชการ

สาํนกั

กลุ่มเขต 

ศนูยว์ชิาการ

เครอืขา่ย

ปลดักรงุเทพมหานคร 

สภา

สาํนกัการศกึษา 

สาํนกังานเขต สภาเขต 

ฝา่ยการศกึษา 

โรงเรยีน 

หน่วยงานหรอืสว่นราชการ 

องคก์ารทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ส่งเสริมระบบ 
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หมายเหต:ุ ตวัเลขหมายถงึ จาํนวนโรงเรยีนของกรงุเทพมหานคร สงักดัสาํนกังานเขต 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 โครงสรา้งกลุ่มสาํนกังานเขต 

ผว.กทม. 

รผว.กทม. 
ป.กทม. 

คณะกรรมการการประสานการปฏบิตังิานของสาํนกังานเขต 

กลุม่กรงุเทพเหนือ 

1. จตุจกัร 
2. บางซื่อ 
3. ลาดพรา้ว 
4. หลกัสี ่
5. ดอนเมอืง 
6. สายไหม 
7. บางเขน 

7 
7 
6 
6 
6 
9 
5 

รวม 46 

รป.กทม. รป.กทม. รป.กทม. รป.กทม. รป.กทม. รป.กทม. 

ผช.ป.กทม. ผช.ป.กทม. 

กลุม่กรงุเทพกลาง 

1. พระนคร 
2. ดุสติ 
3. ป้อมปราบศตัรพูา่ย 
4. สมัพนัธวงศ ์
1. ดนิแดง 
2. หว้ยขวาง 
3. พญาไท 
4. ราชเทว ี
5. วงัทองหลาง 

11 
9 
4 
3 
3 
3 
1 
4 
3 

รวม 41 

กลุม่กรงุเทพตะวนัออก 

1. บางกะปิ 
2. สะพานสงู 
3. บงึกุ่ม 
4. คนันายาว 
5. ลาดกระบงั 
6. มนีบุร ี
7. หนองจอก 
8. คลองสามวา 
9. ประเวศ 

รวม 131 

11 
6 
8 
2 

20 
13 
37 
18 
16 

1. ธนบุร ี
2. คลองสาน 
3. จอมทอง 
4. บางกอกใหญ่ 
5. บางกอกน้อย 
6. บางพลดั 
7. ตลิง่ชนั 
8. ทววีฒันา 

17 
7 

11 
6 

15 
11 
36 

7 

รวม 90 

กลุม่กรงุธนเหนือ กลุม่กรงุธนใต ้

รวม 69 

13 
12 
6 

16 
8 
6 
8 

1.  ภาษเีจรญิ 
2. บางแค 
3. หนองแขม 
4. บางขนุเทยีน 
5. บางบอน 
6. ราษฎรบ์รูณะ 
7. ทุง่คร ุ

กลุม่กรงุเทพใต ้

8 
5 
2 
7 
6 
4 
8 
4 
8 
7 

1. ปทุมวนั 
2. บางรกั 
3. สาทร 
4. บางคอแหลม 
5. ยานนาวา 
6. คลองเตย 
7. วฒันา 
8. พระโขนง 
9. สวนหลวง 
10. บางนา 

59 รวม 

อนุกรรมการประสานงาน อนุกรรมการประสานงาน 
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ภาพประกอบ 5 โครงสรา้งสว่นราชการของสาํนกังานเขต (คูม่อืสาํนกัการศกึษา พ.ศ. 2554: 11) 

 

สภาเขต สาํนกังานเขต 

สว่นราชการ กทม. สว่นราชการอืน่ 

ฝา่ยปกครอง 

ฝา่ยทะเบยีน 

ฝา่ยโยธา 

ฝา่ยสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล 

  ฝา่ยรายได ้

ฝา่ยรกัษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

ฝา่ยการศกึษา 

ฝา่ยการคลงั 

ฝา่ยพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 

ฝา่ยเทศกจิ 

ฝา่ยโรงเรยีน 

งานสรรพากร 

งานสสัด ี

งานเกษตร (ถา้ม)ี 

งานปศุสตัว ์(ถา้ม)ี 

แรงงานเขต (ถา้ม)ี 

จดัหางาน (ถา้ม)ี 



 

 

29 

  สาํนักงานเขต มอีาํนาจหน้าทีใ่นการดาํเนินการเกีย่วกบัการศกึษาและการควบคุมดแูล
โรงเรยีน 
   ฝา่ยการศกึษา มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบังานธุรการ การเงนิ บญัช ีและพสัดุ
จดัทาํฎกีา เบกิจา่ยเงนิประเภทต่างๆ การควบคุมจดัทาํทะเบยีนเบกิจ่ายพสัดุครภุณัฑ ์เกบ็รกัษา รวบรวม
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่หรอืหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้ง การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
ประถมศกึษาการกาํหนดชื่อโรงเรยีน งานกจิกรรมนกัเรยีนในสถานศกึษา ตรวจเยีย่มโรงเรยีน รวมพธิกีาร
และกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน ดาํเนินการเกีย่วกบัเจา้หน้าทีข่องขา้ราชการ และลกูจา้งในโรงเรยีน 
และในฝา่ยการศกึษา การนิเทศการศกึษา ดาํเนินงานศนูยว์ชิาการเขต และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
(สาํนกัการศกึษา  กรงุเทพมหานคร.2554:3-9) 
 2.6 โรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนักงานเขตราชเทวี 
    สาํนักงานเขตราชเทวี มโีรงเรยีนในสงักดัจาํนวน 4 โรงเรยีน ไดแ้ก่ 
   1. โรงเรยีนกิง่เพชร (ขอ้มลูสารสนเทศโรงเรยีนกิง่เพชร พ.ศ.2554) 
    เดมิตัง้อยูท่ีศ่าลาเลขที ่493 ตําบลถนนเพชรบุร ีอาํเภอดุสติ จงัหวดัพระนคร ซึง่
เป็นศาลาของอสิลามมกิชน มชีื่อวา่ "โรงเรยีนสเุหรา่เก่า" ซึง่ทางอาํเภอดุสติจดัตัง้ขึน้ โดยมขีนุสาํราญราษร์
บรริกัษ์ นายอาํเภอดุสติเป็นผูท้าํการเปิด เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2475 ต่อมาปี พ.ศ. 2478 ทางราชการ
ไดส้รา้งอาคารเรยีนใหม ่เลขที ่323 ซอยกิง่เพชร ตําบลถนนเพชรบุร ีอาํเภอดุสติ จงัหวดัพระนคร จงึ
ไดย้า้ยโรงเรยีนมาทาํการสอน ณ อาคารใหมใ่ชช้ื่อวา่ "โรงเรยีนประชาบาลสเุหรา่เก่า"     
    พ.ศ. 2480 โอนเป็นโรงเรยีนสงักดัเทศบาลกรงุเทพมหานคร เปลีย่นชื่อเป็น "โรงเรยีน
เทศบาล 3 (ถนนเพชรบุร)ี" 
    พ.ศ. 2488 ยา้ยกลบัไปทีศ่าลาสเุหรา่เก่าเปลีย่นชื่อเป็น "โรงเรยีนเทศบาล 13 
(สเุหรา่เก่า)" 
    พ.ศ. 2491 โอนกลบัมาเป็นโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร เปลีย่นชื่อเป็น "โรงเรยีน
เทศบาลกิง่เพชร" 
    พ.ศ. 2505 โอนเป็นโรงเรยีนสงักดัเขตพญาไท เปลีย่นชือ่เป็น "โรงเรยีนกิง่เพชร" 
    พ.ศ. 2533 เป็นโรงเรยีนในสงักดัเขตราชเทวใีชช้ื่อเดมิ คอื "โรงเรยีนกิง่เพชร" 
    มเีน้ือทีป่ระมาณ 2 ไร ่2 งาน 75 ตารางวา ตัง้อยูส่ดุซอยกิง่เพชร อาคารเรยีน   
เป็นตกึ 4 ชัน้ 48 หอ้งเรยีน อาคาร 1 ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใชเ้ป็นทีป่ระชมุนกัเรยีนชัน้ล่าง และหอ้งอาหาร 
ใตอ้าคาร 2 ภายในบรเิวณ มโีรงครวั โรงฝึกงาน และบา้นพกัภารโรง สนามโรงเรยีนเป็นสนาม ปดูว้ย
กระเบือ้งยาง สงูกวา่ระดบัถนน น้ําไมท่ว่ม เปิดทาํการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล ถงึชัน้มธัยมศกึษา
ปีที3่ มนีกัเรยีน 768 คน ปจัจุบนัมขีา้ราชการคร ู35 คน  
   2. โรงเรยีนวดัทศันารณุสุนทรกิาราม (ขอ้มลูสารสนเทศโรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม 
พ.ศ. 2554) 
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    โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม ตัง้อยูเ่ลขที ่51 ซอยวดัตะพาน ถนนราชปรารภ 
สาํนกังานเขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์โทรสาร 0-2245-3937 มพีืน้ที ่1 ไร ่25 ตารางวา 
เปิดทาํการสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาล ถงึ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 สงักดักรงุเทพมหานคร มอีาคารเรยีน
จาํนวน 4 หลงั 23 หอ้งเรยีน จดัการศกึษาออกเป็น 2 ระดบั คอื ระดบัชัน้อนุบาล และระดบัชัน้
ประถมศกึษา  
    โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม เปิดทาํการสอนตัง้แต่วนัที ่ 6 มนีาคม พ.ศ.
2475 เดมิชื่อวา่ โรงเรยีนประชาบาลตําบลโรงงานกลาง 1 (วดัตะพาน) สงักดัอาํเภอดุสติ พ.ศ. 2515 
มกีารปรบัปรงุสว่นบรหิารราชการใหม ่ยกฐานะเทศบาลนครกรงุเทพ เป็น กรงุเทพมหานคร เปลีย่นชื่อ
โรงเรยีนเป็น "โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม" ต่อมาไดเ้กดิเพลงิไหมโ้รงเรยีนเสยีหาย ไดย้า้ยสถานทีเ่รยีน
ไปทีโ่รงเรยีนวชิทูศิ และโรงเรยีนวชิากร การก่อสรา้งอาคารเรยีนหลงัใหมแ่ลว้เสรจ็จงึเปิดเรยีนไดเ้มื่อ
วนัที ่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2518 ในปจัจุบนัโรงเรยีนไดจ้ดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มี
กระบวนการพฒันาการคดิ สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณธรรม รกัตนเอง รกัผูอ้ื่น พฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ 
ความสามารถทางวชิาการ ดนตร ีศลิปะ นาฏศลิป์ และโรงเรยีนแกนนําการจดัการเรยีนรว่ม ใหก้ารศกึษา
แก่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ปจัจุบนัจดัการเรยีนการสอนใหก้บัเดก็ออทสิตกิ เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางสตปิญัญา สมาธสิัน้ เปิดทาํการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 มนีกัเรยีน 
740 คน ปจัจุบนัมขีา้ราชการคร ู 35  คน  
   3. โรงเรยีนวดัดสิหงสารามราม (ขอ้มลูสารสนเทศโรงเรยีนวดัดสิหงสารามราม
พ.ศ. 2554) ตัง้อยูเ่ลขที ่9 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร เปิดทาํ
การสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มนีกัเรยีน 668 คน ปจัจุบนัมขีา้ราชการคร ู
30 คน  
   4. โรงเรยีนวดัพระยายงั (ขอ้มลูสารสนเทศโรงเรยีนวดัพระยายงั พ.ศ. 2554) เดมิชื่อ 
“โรงเรยีนบา้นแขกครวั 2” (วดัพญายงั) ตัง้อยูบ่รเิวณวดัพญายงั อาคารเรยีนใชศ้าลาการเปรยีญของวดั  
    ปีพ.ศ. 2476 ทางกระทรวงธรรมการ หรอืกระทรวงศกึษาธกิารในปจัจุบนัได้
จดัสรา้งโรงเรยีนใหใ้หมใ่นทีด่นิของวดัยกใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์องโรงเรยีน เป็นอาคารเรยีน 6 หอ้งเรยีน   
ใหช้ื่อโรงเรยีนใหมว่า่ “โรงเรยีนประชาบาล” ตําบลถนนเพชรบุร ี2 พญายงั 
    ปีพ.ศ. 2480 โรงเรยีนไดโ้อนมาขึน้กบัเทศบาลใชช้ื่อวา่ “โรงเรยีนเทศบาล 14 
วดัพระยายงั” 
    ปีพ.ศ. 2487 โรงเรยีนโอนกลบัคนืไปใหก้ระทรวงศกึษาธกิารแลว้โอนไปขึน้กบั
เทศบาลอกีครัง้  
    เมือ่ พ.ศ. 2506 และเปลีย่นไปขึน้กบัเทศบาลนครหลวงกรงุเทพธนบุร ี 
    พ.ศ. 2515 จงึเปลีย่นเป็นกรงุเทพมหานคร  
    ลกัษณะอาคารเรยีนเป็นตกึ 4 ชัน้รปูตวัย ูจดัการเรยีนการสอนระดบัชัน้อนุบาล 
ถงึ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ขนาดปจัจุบนัโรงเรยีนวดัพระยายงัมเีน้ือทีป่ระมาณ 3 งาน 25 ตารางวา 
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    ตัง้อยูเ่ลขที ่49 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุร ีเขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 
เปิดทาํการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มนีกัเรยีน 460 คน ปจัจุบนัมขีา้ราชการคร ู
15 คน  
 
3. การจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาเป็นเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัมาก เพราะในสงัคมปจัจุบนัจะ
พบปญัหาสภาพสิง่แวดลอ้ม ซึง่นบัวา่จะทวคีวามรนุแรงเป็นอนัตรายต่อสขุภาพทัง้รา่งกายและจติใจ 
โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นวยัเล่าเรยีนซึง่จะเป็นอนาคตของชาตต่ิอไปตามแผนการศกึษาแหง่ชาต ินโยบาย
แผนงานและการดาํเนินการจะตอ้งสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้ง สนบัสนุนกบัการศกึษาของหน่วยงานต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานศกึษา จะตอ้งมกีารนํานโยบายดา้นการจดับรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีด่ไีป
ดาํเนินการจดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในสถานศกึษา สภาพแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบสาํคญัประการหน่ึง
ทีช่ว่ยใหก้ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์ในขณะเดยีวกนักส็รา้งความรูส้กึทีด่ ีความรูส้กึพงึพอใจ 
รกัและผกูพนั ของบุคลากรในโรงเรยีนดว้ย 
 แอสตนิ และล ี(ฉนัทลกัษณ์ จนัทรศ์ร.ี  2547: 17; อา้งองิจาก Astin; & Lee.  1972: 67) ได้
กล่าวถงึ สิง่เรา้เชงิสภาพแวดลอ้มของสถาบนัทีม่ผีลต่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษาวา่ หมายถงึ พฤตกิรรม 
เหตุการณ์หรอืคุณลกัษณะอื่นๆ ของสถาบนัทีม่ศีกัยภาพ ทาํใหก้ารรบัรูข้องนกัศกึษาเปลีย่นไป ซึง่สิง่
เหล่าน้ี สามารถยนืยนั โดยการสงัเกตเหน็ได ้และแบ่งสิง่เรา้เชงิสภาพแวดลอ้มออกเป็น 4 ดา้น คอื      
1) มสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 2) สภาพแวดลอ้มทางการบรหิาร 3) สภาพแวดลอ้มทางดา้นวชิาการ 
และ 4) สภาพแวดลอ้มทางดา้นกลุ่มเพื่อน และไดก้ล่าวถงึสิง่เรา้เชงิ สภาพแวดลอ้มของสถาบนัทีม่ผีล
ต่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษาวา่ หมายถงึ พฤตกิรรม เหตุการณ์ หรอื คุณลกัษณะอื่นๆ ของสถาบนัทีม่ี
ศกัยภาพ ทาํใหก้ารรบัรูข้องนกัศกึษาเปลีย่นไป ซึง่สิง่เหล่าน้ีสามารถยนืยนัโดยการสงัเกตเหน็ไดแ้ละ
แบ่งสิง่เรา้เชงิสภาพแวดลอ้มออกเป็น 4 ดา้น คอื 1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 2) สภาพแวดลอ้ม
ทางการบรหิาร 3) สภาพแวดลอ้มทางวชิาการ และ 4) สภาพแวดลอ้มทางดา้นกลุ่มเพือ่น  
 สาํเนาว ์ขจรศลิป์ (2538: 80) กล่าวถงึ สภาพแวดลอ้มในสถาบนัการศกึษาทีส่าํคญั ม ี4 ดา้น 
กล่าวคอื สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ สภาพแวดลอ้มทางการบรหิาร สภาพแวดลอ้มทางดา้น
การเรยีนการสอน และสภาพแวดลอ้มทางดา้นสงัคมกลุ่มเพือ่น 
 สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2542: 2) ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของ
สถาบนัวา่ เป็นปจัจยัสาํคญัอกีประการหน่ึงในการพฒันานิสตินกัศกึษาดว้ยการทีจ่ะทาํใหนิ้สตินกัศกึษา
พฒันาไดด้นีัน้ จะตอ้งจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มดา้น
กายภาพ สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ สภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิาร และสภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม
กลุ่มเพื่อน ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้ใหเ้สรภีาพแก่นิสติ นกัศกึษาในการทีจ่ะเลอืกทศิทางการเรยีนรูข้องตนเอง 
และเกดิพฒันาการดา้นอื่นๆ ตามมาดว้ย 
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 จากทีก่ล่าวมา พบวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาม ี4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้น
การบรหิาร ดา้นวชิาการ และสภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมกลุ่มเพือ่น แต่ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเลอืก 3
ดา้น ซึง่ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ ซึง่ในแต่ละดา้น ต่างกเ็อือ้ 
ซึง่กนัและกนัในการเสรมิสรา้งใหส้ถานศกึษาเป็นสถานทีน่่าอยูน่่าเรยีน บุคลากรจะอยูร่ว่มกนัอยา่งมี
ความสขุ เหมาะสมกบัพฒันาการของผูเ้รยีน 
 3.1 ด้านกายภาพ  
  กรมสามญัศกึษา (2536: 33) ใหค้วามหมายของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ วา่หมายถงึ 
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นวตัถุ เชน่ บรเิวณโรงเรยีน อาคารเรยีน อาคารประกอบ หอ้งเรยีน หอ้งประชุม 
หอ้งประกอบต่างๆ ตลอดทัง้อุปกรณ์ทกุประเภท การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นการจดัสภาพ
ทางอาคารสถานที ่บรเิวณรอบๆ โรงเรยีน เป็นสิง่ทีส่ามารถมองเหน็ได ้นบัเป็นสิง่แรกทีอ่ยูม่าสมัผสักบั
โรงเรยีนไดพ้บเหน็ และสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของมนุษย ์ดงันัน้ สถานศกึษา
จงึตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพเพือ่เป็นแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 
  3.1.1 การสรา้งสิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา เพือ่เป็นศนูยร์วมทางจติใจของสมาชกิ
ทุกคนใหม้คีวามภมูใิจในสถาบนั เชน่ กาํหนดตน้ไมป้ระจาํโรงเรยีน สิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของ
โรงเรยีน เพลงประจาํโรงเรยีน การแต่งกายชุดทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรยีน เป็นตน้ 
  3.1.2 การจดับรเิวณโรงเรยีน มกีารตกแต่งอาคารเรยีน อาคารประกอบ ตดัแต่งสนามหญา้ 
รัว้ จดัหอ้งเรยีน หอ้งพกัคร ูสาํนกังาน หอ้งน้ํา หอ้งสว้ม การรกัษาความสะอาดสิง่ต่างๆ การจดัเครื่องมอื 
วสัดุอุปกรณ์ใหเ้กดิความสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย หยบิงา่ย ใชค้ล่อง และไดร้บัการดแูล ใชก้ารไดด้ ี
อาจใชก้จิกรรม 5 ส คอื สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ และสรา้งนิสยั มาสนบัสนุนการดาํเนินงาน 
มกีารซ่อมบาํรงุรกัษาใหม้สีภาพใชก้ารไดด้อียูเ่สมอ 
  3.1.3 สรา้งความรูส้กึใหม้คีวามรกั ความผกูพนักบัตน้ไม ้โดยเปิดโอกาสใหค้ร ูและนกัเรยีน
ไดป้ลกู ดแูลรกัษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง การตกแต่งซุม้ สรา้งศาลา สวนหยอ่ม ทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจใหเ้กดิ
ความรม่รื่น สดชื่นสวยงาม ตน้ไมอ้าจมขีอ้ความทีเ่ป็นขอ้คดิ คตสิอนใจทีเ่รยีกวา่ “ตน้ไมพ้ดูได”้ 
  3.1.4 มกีารพฒันา ดดัแปลงใหเ้กดิสิง่ใหม ่ เชน่ การจดัสถานทีท่าํงานของคร ูการจดั
โต๊ะเรยีน การตกแต่งไมด้อกไมป้ระดบั การจดัป้ายนิเทศ ป้ายประกาศ ตลอดทัง้การนําทรพัยากรต่างๆ 
ในทอ้งถิน่มาจดัใหเ้หมาะสมกบัสภาพของโรงเรยีน 
  3.1.5 คาํนึงถงึความเหมาะสมกบัสถานที ่เชน่ หอ้งแสดงศลิปะ วฒันธรรม การจดัเอกสาร
เผยแพรข่นบธรรมเนียมประเพณทีอ้งถิน่ การจดัสถานทีใ่หผู้เ้รยีนเขา้ไปใชไ้ดใ้นลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิ
ความรูส้กึ การจดัมมุหอ้งสมดุ หอ้งจรยิธรรม เป็นตน้ 
  3.1.6 การใชข้องหรอืสถานทีข่องโรงเรยีนอยา่งคุม้คา่ และเกดิประโยชน์สงูสุด เชน่ บรเิวณ
รอบอาคาร หอประชุม โรงอาหาร ใตร้ม่ไม ้เพือ่อาํนวยประโยชน์ดา้นอืน่ เชน่ การอา่นหนงัสอื หอ้งสมดุ
เคลื่อนที ่ ป้ายนิทรรศการ เป็นตน้ การจดัและสรา้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพนัน้ แต่ละโรงเรยีนมี
สภาพของปญัหา หรอืความตอ้งการแตกต่างกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัแนวความคดิ และดุลยพนิิจของแต่ละบุคคล
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ในสถานศกึษาทีจ่ะสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้ แต่ควรอยูใ่นหลกัการ “รว่มกนัคดิรว่มกนัทาํ” ซึง่เป็นการสรา้ง
ความรูส้กึทีด่ ี ความรูส้กึการมสีว่นรว่ม ความรูส้กึการเป็นเจา้ของ ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดง
ความคดิเหน็ รว่มตดัสนิใจ รว่มวางแผนจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาภายใตก้ารแนะนําของคร ู
  3.1.7 การจดัตกแต่งหอ้งเรยีน มดีงัน้ี 
   3.1.7.1 มมุหนงัสอื ในหอ้งเรยีนมมีมุหนงัสอืใหผู้เ้รยีนอา่นหนงัสอื จะชว่ยใหอ้า่นคล่อง 
เขยีนคล่อง มคีวามรูก้วา้งขวาง และใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ ครคูวรหาหนงัสอืหลายๆ ประเภท ทีม่ี
ความยากงา่ยพอเหมาะกบัวยัของผูเ้รยีนมาใหอ้่าน ควรหาหนงัสอืชุดใหมม่าเปลีย่นบ่อยๆ การจดัมุม
หนงัสอืควรจดัใหเ้ป็นระบบ สะดวกในการหยบิอา่น 
   3.1.7.2 สือ่การเรยีนการสอนและวสัดุต่างๆ สือ่การเรยีนการสอนประเภทหนงัสอื 
ควรจดัใหเ้ป็นระเบยีบ อุปกรณ์การสอนทีใ่ชป้ระจาํใหจ้ดัไวเ้ป็นระเบยีบ อุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ไมค่วรตดิไว้
นานเกนิไป และสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนรู ้
   3.1.7.3 เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีจ่าํเป็น เชน่ อุปกรณ์ทาํความสะอาดหอ้ง ควรจดัไวต้าม
มมุหอ้งเรยีน 
   3.1.7.4 มมุเสรมิความรูก้ลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ควรจดัไวต้ามความจาํเป็น ไดแ้ก่ 
มมุภาษาไทย คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เป็นตน้ 
   3.1.7.5 การแสดงผลงานของผูเ้รยีน ครคูวรจดัใหม้กีารแสดงผลงานของผูเ้รยีนใน
หอ้งเรยีน เพือ่ใหเ้กดิความภาคภมูใิจในความสาํเรจ็ และมกีาํลงัใจในการเรยีนต่อไป ทัง้ยงัสามารถแกไ้ข
และพฒันาผลงานของตนใหด้ขีึน้โดยลาํดบั ผลงานน้ีอาจตดิบนป้ายนิเทศกไ็ด ้
   3.1.7.6 การจดัทีอ่เนกประสงค ์ในยามวา่งผูเ้รยีนอาจใชห้อ้งเรยีนเป็นสถานทีพ่กัผอ่น 
ทาํงานตามทีค่รมูอบหมาย อา่นหนงัสอืจากมมุหนงัสอืควรจดัสถานทีไ่วใ้หผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมดงักล่าว
เทา่ทีส่ามารถทาํได ้
   3.1.7.7 การประดบัตกแต่งหอ้งเรยีน การตกแต่งหอ้งเรยีน ควรทาํอยา่งเหมาะสม
ไมม่ากเกนิไป คาํนึงถงึหลกัความเรยีบงา่ยเป็นระเบยีบ การประหยดั ดงันัน้ การจดัหอ้งเรยีนควรจดั
ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยน่าด ูอยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม และเอือ้ต่อประโยชน์ใชส้อย โดยการจดัขึน้อยูก่บั
สภาพความเป็นไปได ้และความเหมาะสมของหอ้งเรยีน สว่นการจดัสภาพแวดลอ้มนอกหอ้งเรยีน เช่น 
สนาม สภาพอาคารเรยีน อาคารประกอบ สวนหยอ่ม ลานกฬีา เครือ่งเล่นสนาม ทีพ่กัผอ่น ตลอดถงึ
การปลกูไมด้อกไมป้ระดบั จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมสีว่นรว่มจากสมาชกิในสถานศกึษา ทัง้ดา้นการระดมคต ิ
การตกแต่ง การบาํรงุรกัษา เพือ่เป็นศนูยร์วมจติใจของสมาชกิในสถานศกึษาตลอดไป 
  ประสงค ์วงศาโรจน์ (2541: 11) ไดก้ล่าวถงึสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ หมายถงึ บรเิวณ
สภาพพืน้ทีแ่ละสถานทีต่ัง้ อาคารเรยีน อาคารประกอบการ หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งสมดุ โรงฝึก
กฬีา สนามกฬีา โรงอาหาร สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ หอ้งน้ํา หอ้งสขุา ตลอดจนการตกแต่งอาคาร
สถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ การวางผงัและการจดัในสถาบนัทีเ่หมาะสม มคีวามสาํคญัใน
การสง่เสรมิคุณภาพของนกัศกึษา 
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  นพรตัน์ สายลุน (2546: 60 – 63) ไดจ้าํแนกแนวปฏบิตัแิละตวัชีว้ดัการจดัสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรยีน ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นวตัถุ เชน่ บรเิวณโรงเรยีน 
อาคารเรยีน อาคารประกอบ หอ้งเรยีน หอ้งประกอบ ครภุณัฑ ์และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ นําเสนอกจิกรรม
และแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดด้งัน้ี 
   1. ความรม่รื่น สดชื่น สวยงาม มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการสภาพแวดลอ้ม เชน่ 
เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนและบุคคลากรในโรงเรยีน ไดป้ลกูและดแูลรกัษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง อยา่งน้อยคนละ 
1 ตน้ โดยพจิารณาไมเ้น้ือแขง็ ไมย้นืตน้ก่อนคอ่ยพจิารณาไมผ้ลตามลาํดบัถดัไป บางโรงเรยีนไมส่ามารถ
ปลกูไมย้นืตน้ไดก้อ็าจปลกูไมด้อกไมป้ระดบั ตกแต่ง สรา้งซุม้ ศาลาทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจใหเ้กดิความรม่รืน่ 
สดชื่น สวยงาม 
   2. ความสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม 
เชน่ ตกแต่งอาคารเรยีน อาคารชัว่คราว ตดัแต่งสนามหญา้ รัว้ จดัหอ้งเรยีน หอ้งพกั รกัษาความสะอาด
สิง่ต่างๆ เครือ่งมอืวสัดุ อุปกรณ์ ในโรงฝึกงาน ใหเ้กดิความสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ดแูลว้สบายตา 
หยบิงา่ย และใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ ซึง่อาจใชก้จิกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สรา้งนิสยั) 
มาดาํเนินการได ้
   3. ความสงบ มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ จดัหาสถานที่
บางสว่นไวเ้พือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ไปใชใ้นลกัษณะทีม่คีวามรูส้กึเป็นสว่นตวั เป็นตวัของตวัเอง อนัจะก่อใหเ้กดิ
ความรูส้กึทีส่งบ เชน่ มุมสงบในหอ้งสมุด หอ้งจรยิธรรม สวนสงบเป็นตน้ 
   4. ความสรา้งสรรค ์ มตีวัชีว้ดั และแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ มี
ความรบัผดิชอบในการเปลีย่นแปลง พฒันา ดดัแปลงใหเ้กดิสิง่ใหม ่เชน่ การนํากระบอกไมไ้ผ ่มาทาํ
เป็นถงัขยะ การนําหมวกหรอืงอบมาทาํเป็นโคมไฟ การดดัแปลงตน้ไมใ้หเ้ป็นรปูทรงต่างๆ เป็นตน้ 
   5. ความมชีวีติชวีา มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ ขจดั
ความซํ้าซาก จาํเจดว้ยการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ เชน่ การจดัสถานทีท่าํงานของคร ู การจดัโต๊ะเรยีน 
การตกแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดบั การจดัป้ายนิเทศ 
   6. ความเหมาะสมกบัสถานที ่มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้มคาํนึงถงึ
ความเหมาะสมกบัสถานที ่ เชน่ จดัป้ายนิเทศในทีท่ีส่ามารถอา่นไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถงึ ไมจ่ดัคอก
หรอืเลา้สตัวไ์วใ้นทีร่บกวนการเรยีนการสอน 
   7. ความสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่ มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม 
เชน่ การนําทรพัยากรหรอืสิง่ต่างๆ ทีห่าไดใ้นทอ้งถิน่ มาจดัหรอืดดัแปลงใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพ เชน่ 
การใชต้น้ตาล ตน้มะพรา้ว มาทาํโต๊ะ เกา้อี ้การใชห้ญา้คา ใบจาก มามงุหลงัคาทาํซุม้ศาลาทีพ่กัผอ่น
หยอ่นใจ การนําหอยมาประดบัตกแต่งหอ้ง และสถานทีต่่างๆ เป็นตน้ 
   8. ความสอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวฒันธรรมและความเชือ่ มตีวัชีว้ดั
และแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ จดัหอ้งศลิปะ วฒันธรรม จดัทาํเอกสารเผยแพร ่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณวีฒันธรรมของทอ้งถิน่ทัง้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ใหน้กัเรยีนศกึษาจดัแสดงวสัดุสิง่ของ
หรอืภาพทีเ่ป็นประเพณทีอ้งถิน่ 
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   9. ความประหยดั มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ คาํนึงถงึ
ความประหยดัในการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัทรพัยากรหรอืปจัจยัทีม่อียู ่ ไมท่าํจนเกนิตวั เกนิ 
งบประมาณ โดยอาจใชว้สัดุทอ้งถิน่มาประดบัตกแต่ง ตดิต่อประสานสมัพนัธข์อความรว่มมอืจากหน่วยงาน
หรอืชุมชน หรอืการปลกูตน้ไมก้เ็พาะพนัธุไ์มด้ว้ยตนเอง หรอืตดิต่อขอกลา้ไมจ้ากหน่วยงานอื่น 
   10. ความเอกลกัษณ์ มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ สรา้ง
สิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรยีน เพือ่เป็นศนูยร์วมทางจติใจของทุกคน ใหม้คีวามภาคภมูใิจในสถาบนั 
เชน่ กาํหนดตน้ไม ้หรอืดอกไมป้ระจาํโรงเรยีนขึน้ แลว้ปลกูเป็นทวิแถว ทัง้ในโรงเรยีนรัง้และถนนเขา้
โรงเรยีน สิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นเอกลกัษณะของโรงเรยีน เพลงประจาํสถาบนั-ปรชัญา สขีองโรงเรยีน เป็นตน้ 
   11. ความสะดวกสบาย มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ ทาํถนน
หรอืทางเชื่อมตดิต่อระหวา่งอาคารเรยีน มเีครือ่งหมายป้ายแสดงทศิทาง ผงัอาคาร จดัทีท่ิง้ขยะให้
เพยีงพอ บรกิารน้ําดื่ม น้ําใช ้จดัเครื่องใชไ้มส้อยใหส้ามารถหยบิไดง้า่ย ใชค้ล่อง และเป็นระบบ 
   12. ความปลอดภยั มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ จดัสภาพ 
แวดลอ้มทางกายภาพใหม้คีวามมัน่คง ปลอดภยั มกีารซ่อมแซม บาํรงุรกัษา ใหม้สีภาพใชก้ารไดอ้ยู่
เสมอเชน่ โต๊ะ เกา้อี ้ประตู หน้าต่าง สนาม เป็นตน้ 
   13. ความคุม้คา่และเกดิประโยชน์ มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม  
เชน่ ใชส้ิง่ของหรอืสถานทีใ่นโรงเรยีนอยา่งคุม้คา่ เกดิประโยชน์มากทีส่ดุ เชน่ บรเิวณใตถุ้นอาคาร 
บรเิวณหอประชุม โรงอาหาร ฯลฯ อาจจดัเพื่ออาํนวยประโยชน์ดา้นอื่นๆ อกีหลายอยา่ง เชน่ เป็นที่
อา่นหนงัสอืเรยีกวา่ หอ้งสมุดโล่ง หรอืใชจ้ดันิทรรศการ ป้ายนิเทศ เป็นตน้ 
  นรา สมประสงค ์และ เสร ีลาชโรจน์ (2546: 68 – 70) สรปุวา่การจดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ หมายถงึ บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นรปูธรรม ไดแ้ก่ บรเิวณสถานศกึษา อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบและหอ้งปฏบิตักิารต่างๆ ทีส่ามารถมองเหน็หรอืจบัตอ้งไดใ้นสถานศกึษา แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  
   1. การจดัสภาพแวดลอ้มภมูทิศัน์ หมายถงึ บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีเ่ป็น
รปูธรรมภายในสถานศกึษาทีส่ามารถมองเหน็ไดโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ บรเิวณสถานศกึษาบรเิวณทีต่ัง้อาคาร 
บรเิวณทีพ่กัผอ่น ซึง่สถานศกึษาในปจัจุบนัจะใหค้วามสนใจในดา้นภูมสิถาปตัยกรรม อาคาร บรเิวณ
ทีพ่กัผอ่น ซึง่สถานศกึษาในปจัจุบนัจะใหค้วามสนใจในดา้นภูมสิถาปตัยกรรม (Landscape Design) 
เป็นอยา่งมาก เพราะจะชว่ยดงึดดูความสนใจและสรา้งบรรยากาศทีด่ต่ีอผูพ้บเหน็และผูใ้ชบ้รกิาร อกีทัง้
จะชว่ยปลกูฝงัรสนิยมและคา่นิยมของนกัเรยีนนกัศกึษาทีม่ต่ีอธรรมชาต ิสภาพแวดลอ้ม ดงันัน้ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาอาจตอ้งยอมลงทุนจา้งหรอืขอคาํปรกึษาแนะนําจากสถาปนิก (Landscape Architect) เพื่อ
ออกแบบตกแต่ง ปรบัปรงุบรเิวณสถานทีแ่ละองคป์ระกอบอื่นอยา่งไรกต็ามผูบ้รหิารสถานศกึษาจาํเป็น 
ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในเรือ่งน้ีเพือ่จะชว่ยใหก้ารบรหิารสภาพแวดลอ้มดา้นภมูทิศัน์ มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลยิง่ขึน้ ซึง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรพจิารณาและคาํนึง ดงัน้ี 
    1.1 สถานทีต่ัง้ ควรพจิารณาถงึระบบผงัเมอืง การระบายน้ํา สาธารณูปโภค การจราจร 
และระยะทางในเขตพืน้ทีบ่รกิารของสถานศกึษา เพือ่ประหยดัคา่ใชจ้า่ยของผูป้กครองและนกัเรยีนจะ
ไดไ้มต่อ้งเสยีเวลามากเกนิไปในการเดนิทาง สภาพทีด่นิควรเหมาะสมแก่การก่อสรา้งอาคารและรปูรา่ง
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ของทีด่นิทีต่ ัง้ ถา้เป็นไปไดค้วรเลอืกรปูทรงทีเ่หมาะต่อการจดัแผนผงัอาคารเพราะรปูทรงทีด่นิบางอยา่ง
อาจมสีดัสว่นทีแ่คบและยาวเกนิไป 
    1.2 การวางแนวเขตทางสญัจร สถานศกึษาแต่ละแหง่ จะมกีจิกรรมหลากหลาย
ประเภทและมกีารเชื่อมโยงกจิกรรมต่างๆ ตลอดเวลา ดงันัน้ในการกาํหนดเขตทางสญัจรจงึตอ้งพจิารณา
ในประเดน็น้ีดว้ย คอื ควรมถีนนแนวทางเดนิใหพ้อเพยีง เหมาะสม ปลอดภยั สะดวกต่อการใชส้อย 
เชน่ มทีางเดนิมหีลงัคาเชื่อมระหวา่งอาคาร มป้ีายแสดงเสน้ทางเดนิไปอาคารต่างๆ ทางเดนิลงบนัได 
และมเีน้ือทีข่องเฉลยีงทางเดนิพอเหมาะ เป็นตน้ 
    1.3 สนุทรยีภาพและสิง่แวดลอ้ม ควรเป็นแบบเฉพาะทีต่ามความเหมาะสมของ
สถานทีต่ัง้ สภาพทีด่นิ สภาพภมูศิาสตร ์และวฒันธรรมทอ้งถิน่ มใิชอ่อกเป็นแบบมาตรฐาน (Prototype) 
แลว้ใชก้นัสถานทีท่ ัว่ประเทศ เพราะการออกแบบของสถานศกึษาและสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนโรงเรยีน
นอกจากเกดิประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนแลว้ ยงัเป็นตวัอยา่งในการพฒันาอาคารบา้นเรอืนในชนบท
ทีจ่ะไดส้รา้งบรรยากาศแวดลอ้มใหส้วยงามรม่รืน่ควบคู่กนัไปดว้ย อนัเป็นหนทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยพฒันา
สงัคมทางดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มอกีทางหน่ึงดว้ย 
    1.4 การตกแต่งบรเิวณใหด้งูดงาม มสีิง่ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา ควรพจิารณา ดงัน้ี 
     1.4.1 สนามหญา้ สถานศกึษาควรมสีนามหญา้ในโรงเรยีน เพราะสเีขยีว
ของหญา้จะชว่ยใหเ้กดิความเยน็ตา ลดความรอ้น ลดเสยีงดงั และยงัอาจใชเ้ป็นสนามเล่นหรอืทีพ่กัผอ่น
ไดด้ว้ย 
     1.4. 2 สวนหยอ่ม จะชว่ยสรา้งบรรยากาศทีส่ดชื่นรื่นรมยเ์ป็นธรรมชาตไิดม้าก 
ถา้มตีน้ไมด้อก สระน้ําพหุรอืน้ําตกประกอบ 
     1.4. 3 สวนดอกไม ้ควรเป็นดอกไมท้ีร่าคาไมส่งูนกั และตอ้งบาํรงุรกัษาน้อย 
เพราะไมด้อกทีร่าคาสงูอาจเสีย่งต่อการถูกตดั สว่นการบาํรงุรกัษาควรแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหก้บั
นกัเรยีนดว้ย เพือ่สรา้งความรูจ้กัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหเ้กดิขึน้แก่นกัเรยีน 
     1.4. 4 การปลกูตน้ไมย้นืตน้ ควรเลอืกปลกูใหเ้หมาะสมกบัสภาพทีต่ัง้ และ
สภาพดนิ เชน่ ปลกูเพือ่ใหเ้กดิความรม่เงา ความรม่เยน็ ชว่ยบงัแดด ป้องกนัลม ป้องกนัฝุน่ละออง หรอื
ชว่ยลดเสยีงดงั เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามกค็วรคาํนึงถงึอนัตรายจากตน้ไมด้ว้ย เชน่ อนัตรายจากละออง
เกสร หรอืใบอนัตรายจากรากหรอืจากการเกาะเกีย่ว อนัตรายจากกิง่ทีเ่ปราะหรอืจากตน้ทีโ่คน่ลม้งา่ย 
     1.4. 5 การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สถานศกึษา
อาจทาํรัว้กัน้เป็นสดัสว่น ซึง่ควรเป็นรัว้โปรง่ทีจ่ะใหค้วามรูส้กึปลอดโปรง่แก่จติใจ เชน่ รัว้ตน้เขม็ รัว้ตน้โมก 
รัว้พูร่ะหง รัว้กระถนิ รัว้ตน้ไผ ่เป็นตน้ โดยเฉพาะสถานศกึษาในชนบท ถา้ไมจ่าํเป็นกไ็มค่วรสรา้งรัว้ทบึ
หรอืกาํแพง เพราะจะทาํใหเ้กดิความรูส้กึเหมอืนถูกกกัขงั ไมเ่ป็นอสิระ ไมป่ลอดโปรง่ สบายตาสบายใจ 
นอกจากน้ีสถานศกึษาตอ้งจดัหาทีท่ิง้ขยะมลูฝอยใหเ้พยีงพอทัว่ถงึ เพือ่ปลกูฝงัสรา้งนิสยัรกัความสะอาด
และความเป็นระเบยีบใหน้กัเรยีน และเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานศกึษาในการกาํจดัขยะมลูฝอย
อกีดว้ย 
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    1.5 การกาํหนดบรเิวณเป็นเขตหรอืสดัสว่นเฉพาะ จะชว่ยใหก้ารจดักจิกรรมต่างๆ 
ตลอดจนการจดัการเรยีนการสอนเกดิประโยชน์สงูสดุและคุม้คา่ การกาํหนดบรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณทีเ่ป็น 
อาคาร เพื่อประโยชน์ในกจิกรรมการเรยีนการสอน บรเิวณสนบัสนุนการเรยีนการสอนทีป่ระกอบดว้ย 
หอ้งพยาบาล หอ้งสมดุ หอ้งแนะแนว หอ้งประชุม หอ้งอาหาร บรเิวณกฬีา ซึง่ประกอบดว้ย โรงพลศกึษา 
สระวา่ยน้ํา สนามกฬีา บรเิวณต่างๆ บรเิวณฝึกงาน เชน่ แปลงเกษตรแหล่งสาธติทดลอง เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ยงัควรกาํหนดบรเิวณพกัผอ่นทีเ่ป็นทีน่ัง่พกัผอ่นในซุม้ใตต้น้ไม ้รมิสระน้ํา เพื่อใหน้กัเรยีน
นกัศกึษา ไดพ้บปะสงัสรรคแ์ละผอ่นคลายความเครยีด และบรเิวณพกัอาศยัของครอูาจารย ์นกัการภารโรง 
และแหล่งบาํบดัน้ําเสยี ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูต่างๆ 
   2. การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที ่หมายถงึ บรรยากาศและสิง่แวดลอ้ม
ต่างๆ ทีเ่ป็นรปูธรรมภายในสถานศกึษา ไดแ้ก่ สิง่ปลกูสรา้ง ทีเ่ป็นอาคารเรยีน อาคารประกอบ และ
หอ้งปฏบิตักิารต่างๆ เน่ืองจากแต่ละสถานศกึษาตอ้งมกีารปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงและพฒันาอาคารสถานที่
ใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนนกัเรยีน นกัศกึษา การบรหิารอาคารสถานที ่ จงึจาํเป็นทีผู่บ้รหิารสถานศกึษา
จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ในเป็นอยา่งด ี เพือ่จะชว่ยอาํนวยความสะดวกแก่นกัเรยีนนกัศกึษา ครอูาจารย์
และผูม้าใชอ้าคารสถานที ่หอ้งและอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอื เพือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอน
ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ การดาํเนินการเกีย่วกบัการบรหิารอาคารสถานที ่ทีผู่บ้รหิาร
สถานศกึษาหรอืคณะทาํงานหรอืผูร้บัผดิชอบดา้นอาคารสถานทีค่วรจดัทาํหรอืจดัใหม้ขีึน้ คอื 
    2.1 แผนภมูบิรเิวณสถานศกึษาอาจเป็นผงับรเิวณทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัแนวถนน 
ซึง่อาคาร เลขทีอ่าคาร เลขทีห่อ้งสมัพนัธก์บัเลขทีอ่าคารและอื่นๆ เทา่ทีจ่าํเป็นและเหมาะสมแผนภมูิ
บรเิวณจะชว่ยใหท้ราบถงึขนาดทีด่นิ ทศิทาง จาํนวนอาคาร ทางเชื่อมระหวา่งอาคาร รวมทัง้การคมนาคม
ภายในสถานศกึษา ทาํใหเ้กดิการตดิต่อสือ่สารเป็นไปโดยสะดวกและรวดเรว็ 
    2.2 แผนภมูอิาคาร อาคารแต่ละหลงัควรแสดงแผนภมูไิวใ้นทีท่ีส่ะดวกต่อการพบเหน็ 
เชน่ ใกลบ้นัได หรอืบรเิวณหน้าลฟิต ์สิง่ทีแ่สดงไว ้ เชน่ แผนภมูแิต่ละชัน้ แผนภูมหิอ้ง การเดนิทาง 
ทางเชื่อม บนัได หอ้งน้ํา ทางหนีไฟ ทีต่ัง้เครือ่งดบัเพลงิ เป็นตน้ 
    2.3 การควบคุมตรวจสอบอาคาร ผูร้บัผดิชอบดา้นอาคารสถานทีค่วรตอ้งตรวจสอบ
มาตรฐานอาคาร ตรวจสอบการใชอ้าคาร การใชห้อ้งเรยีน หอ้งประกอบตามความเป็นจรงิวา่มกีารใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิตามแผนทีก่าํหนดไว ้มกีารจดัชัน้เรยีนตามจาํนวนตามเกณฑท์ีก่าํหนดหรอืไมม่ากหรอื
น้อยกวา่เกณฑ ์เพราะเหตุใด นอกจากน้ียงัควรเดนิตรวจอาคาร สถานที ่โดยทัว่ๆ ไป อยา่งสมํ่าเสมอ 
เพือ่ความสะอาดเรยีบรอ้ยของสถานที ่ตลอดจนตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชป้ระกอบในการพจิารณา
ตดัสนิในการจดัซือ้ จดัหา ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาใหใ้ชง้านไดเ้ป็นปกต ิ
    2.4 การประเมนิผลอาคารสถานที ่ การประเมนิผลอาคารประเมนิทัง้สองขัน้ตอน 
คอื ขัน้ตอนที ่1 ประเมนิเมือ่การก่อสรา้งอาคารแลว้เสรจ็สมบรูณ์ เพือ่ดวูา่การออกแบบและการก่อสรา้ง
ดาํเนินการเป็นไปตามขอ้กาํหนด และตรงตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่ เพื่อจะไดแ้กไ้ขก่อนทีจ่ะมกีารรบัมอบ
หรอืใชอ้าคารต่อไป ขัน้ตอนที ่2 ประเมนิเมือ่ไดใ้ชอ้าคารไปแลว้ชว่งระยะเวลาหน่ึง ในการประเมนิขัน้น้ี 



 

 

38 

ควรใหผู้ม้สีว่นรว่มประเมนิดว้ย เชน่ ครอูาจารย ์นกัเรยีน นกัศกึษา คนงาน ภารโรงและผูท้ีม่สีว่นรว่ม
เกีย่วขอ้งและใชอ้าคาร เป็นตน้ 
    2.5 การบาํรงุรกัษา เน่ืองจากการบาํรงุรกัษาจะมรีะยะเวลานานเทา่กบัอายกุารใช้
อาคาร ดงันัน้ จงึมรีะบบและวธิกีารทีส่ามารถทาํไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามปรมิาณและลกัษณะความยากงา่ย
ของอาคารทัง้การดแูลรกัษา ป้องกนัก่อนครบอายกุารใชง้านและการซ่อมบาํรุง 
   3. การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นความปลอดภยั หมายถงึ มาตรการและแนวปฏบิตัิ
ต่างๆ ทีก่ระตุน้จติสาํนึกของบุคลากรใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการใชอ้าคารสถานทีอ่ยา่งปลอดภยั เพือ่ป้องกนั
อนัตรายทีจ่ะเกดิแก่บุคลากรในสถานศกึษา ซึง่ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งดแูลรบัผดิชอบและบรหิารจดัการ
อกีดา้นหน่ึง คอื ความปลอดภยั เพราะเป็นทีค่าดหวงัวา่ ตลอดเวลาทีน่กัเรยีนนกัศกึษาอยูใ่นสถานศกึษา
ควรมคีวามปลอดภยัในทุกอยา่ง ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา จงึควรจดัระบบและมาตรการต่างๆ ในดา้น
ความปลอดภยั เชน่ การใหค้วามรูใ้นการรกัษาความปลอดภยั จดัมาตรการป้องกนัอนัตราย จดัวธิี
ป้องกนัอุบตัเิหตุจราจร การป้องกนัเพลงิไหม ้เป็นตน้ ดงัรายการที ่เกรยีงศกัดิ ์จรญัยานนท ์และ นคร 
ศรวีจิารณ์ (2537: 113 – 116) นําเสนอต่อไปน้ี 
    3.1 ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยั (Safety Education) จากสโลแกน
ทีว่า่ “ปลอดภยัไวก่้อน” อนัเป็นมาตรการป้องกนัในขัน้ตน้ สาํหรบันกัเรยีนซึง่รวมตวักนัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
จะไดม้คีวามระมดัระวงัต่อการใชอ้าคารและสถานที ่ตวัอยา่งเช่น สถานศกึษาตัง้อยูร่มิแมน้ํ่า นกัเรยีน
จะตอ้งเดนิทางโดยเรอืโดยสาร จงึควรจะมกีารปฐมนิเทศในเรือ่งการการลงเรอื การนัง่เรอื หากเกดิอุบตัเิหตุ
ตกลงไปในน้ํา จะช่วยตวัเองอย่างไร โดยอย่างน้อยนักเรยีนควรว่ายน้ําเป็นทุกคน เป็นตน้ สิง่สาํคญั 
คอื การใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนในการใชป้ระโยชน์อาคาร ตวัอย่างเช่น กนัสาดของอาคารสรา้งไวเ้พื่อ
กนัแดดกนัฝน นกัเรยีนอาจใชเ้ป็นทีน่ัง่คุยกนัโดยครไูมรู่ไ้มเ่หน็อาจพลาดพลัง้ตกลงมาได ้เรื่องทาํนองน้ี
อาจเป็นตวัอยา่งไวไ้ดบ้า้งพอสงัเขป เชน่ 
     3.1.1 ราวบนัมไีวจ้บัเวลาเดนิขึน้หรอืลง ไมใ่ช่ใหน้กัเรยีนนัง่ครอ่มราวแลว้
ปล่อยใหต้วัลื่นไหลลงมาขา้งล่าง 
     3.1. 2 แผงสวติชร์วมไฟฟ้า ของอาคารแต่ละชัน้ หา้มนักเรยีนไปเปิดเล่น 
เพราะอาจทาํใหเ้กดิอนัตรายจากไฟฟ้าลดัวงจร 
     3.1. 3 ปจัจุบนันิยมใชห้น้าต่างกระจกใส บางแหง่กใ็ชก้ระจกในเป็นบานประตู 
ควรทีจ่ะป้องกนัดว้ยตดิรปูลอกใหเ้หน็ทีส่งัเกต มเิชน่นัน้นกัเรยีนอาจเดนิชนประตูกระจก 
     3.1. 4 ใหค้วามรูเ้รือ่งแผน่ดนิไหว อยา่ใหน้กัเรยีนตกใจแลว้วิง่ออกมาพรอ้ม  ๆกนั 
จะเกดิอนัตรายจนแยง่กนัลงบนัได ควรใหค้วามรูน้กัเรยีนใหพ้ยายามอยูใ่นความสงบ เพราะการเกดิ
แผน่ดนิไหวของบา้นเราจะไมร่นุแรงมากนกั 
   ดงันัน้ ยกตวัอยา่งมาพอเป็นแนวทาง ทีผู่บ้รหิารทุกท่านจะไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์ใน
การปฐมนิเทศใหแ้ก่ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบทางดา้นความปลอดภยั รวบรวมเป็นขอ้มลูเพื่อแลกเปลีย่น
ระหวา่งสถานศกึษา เพือ่จะไดแ้นวปฏบิตัทิีก่ระตุน้จติสาํนึกของนกัเรยีน ใหม้กีารตื่นตวัในดา้นความรู้
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กบัความปลอดภยัในการใชอ้าคารสถานที ่ซึง่นกัเรยีนอาจนําความรูไ้ปถ่ายทอดใหน้กัเรยีนรุน่น้องอกี
ทหีน่ึงกจ็ะเป็นประโยชน์แบบต่อเน่ือง 
    3.2 ขจดัสิง่ทีอ่าจเป็นภยัแก่นกัเรยีน (Safe School Environment) เป็นเรื่อง
การแบ่งเขตภายในบรเิวณโรงเรยีน ตวัอยา่งเชน่ บรเิวณสนามกฬีาของโรงเรยีนเป็นเขตทีค่วรแยกออก
ใหช้ดัเจน อาจปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวหรอืเขยีนป้ายบอกไวว้่าเป็นเขตกฬีา เพราะอาจเกดิอุบตัเิหตุจาก
ลกูฟุตบอลหรอืการพุง่เหลน การขวา้งจกัร ฯลฯ ทีอ่าจผดิทศิทางออกมาถูกนกัเรยีนได ้
     3.2. 1 โรงฝึกงานบางรายวชิาอาจมอีนัตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสงูทีเ่รยีกว่า 
ไฟฟ้าสามเฟต การใชป้ลัก๊ การเขา้ไปในเขตของการปฏบิตังิาน ควรมป้ีายว่า ระวงัอนัตรายตดิเอาไว้
เพือ่เป็นการเตอืนนกัเรยีนใหไ้ดส้ตสิมัปชญัญะ เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าและเครือ่งจกัร 
     3.2. 2 หอ้งทดลองวทิยาศาสตร ์ สารเคม ี ซึง่มกีารทดลองต่อควนัจะตอ้งมี
การต่อปล่องควนัอนัมผีลการทดลองทางเคมใีหอ้ยูส่งู พอใหก้ลุ่มควนัไมท่าํอนัตรายต่อนกัเรยีนในชัน้อื่น 
อาจมกีารต่อปล่องควนัใหส้งูขึน้พน้แนวหลงัอาคาร เพือ่ใหล้มธรรมชาตพิดัพาควนัจากการทดลองกระจาย
ไป 
     3.2. 3 การตรวจสอบสายล่อฟ้า ประจาํอาคารวา่ยงัใชก้ารไดห้รอืไม ่ เพราะ
บางทสีายจะขาด กระแสไฟฟ้าจะลงดนิไมไ่ด ้ จะทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อนกัเรยีน หากอาคารเรยีนเป็น
อาคารสงูในบรเิวณนัน้ 
     3.2. 4 หากโรงอาหารหรอืวชิาการมกีารใชก๊้าซหงุตม้ ผูบ้รหิารใหต้ดัตัง้หวัก๊าซ
แบบตดัก๊าซอตัโนมตั ิเมื่อเกดิก๊าซรัว่ อนัจะทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อนกัเรยีนหรอืทาํใหเ้กดิเพลงิไหมก้ไ็ด ้
การสรา้งบรรยากาศทีป่ลอดภยัโดยการขจดัสิง่ทีม่องเหน็วา่จะเป็นอนัตรายต่อนกัเรยีนนัน้ จงึเป็นเรือ่งที่
ผูบ้รหิารควรมอบใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบทางดา้นความปลอดภยั ไดห้มัน่ตรวจตราดแูลเพือ่ประโยชน์
ต่อนกัเรยีนจาํนวนมาก 
    3.3 การป้องกนัจากการจราจร (Traffic Safety) การวางแผนผงับรเิวณโรงเรยีน 
มกัจะแยกแนวถนน ทีจ่อดรถ และทีข่นสง่บรกิารเขา้มาสูอ่าคารต่างๆ ออกจากเขตอาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ ซึง่นกัเรยีนจาํนวนมากจะตอ้งเดนิขณะเปลีย่นชัน้เรยีน ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัภยัจากรถยนตใ์หแ้ก่
นกัเรยีนตัง้แต่เริม่ตน้ การวางผงัทีด่จีะใหร้ถยนต ์เขา้ไปได ้บางเขตทีจ่ดัไวใ้หร้ถ สว่นบรเิวณทีน่กัเรยีน
ใชง้านจาํไมย่อมใหร้ถยนตห์รอืจกัรยานเขา้เป็นอนัขาด เป็นการวางแผนขัน้แรกในการป้องกนัภยัจาก
จราจรอยา่งถูกวธิ ีอยา่งไรกด็ ีหวัขอ้น้ีอาจแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คอื 
     3.3.1 ความปลอดภยัจากการขนสง่ ซึง่หมายถงึ การใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีน
ในการขึน้ลงเรอื ไมว่า่จะเป็นการขนสง่สาธารณะ หรอืการจดัการรบัสง่ของโรงเรยีนเป็นการใหค้วามรู้
วา่การจะขึน้หรอืลงรถกด็ ี จะตอ้งรอใหร้ถจอดสนิทก่อนไมใ่หโ้ดดลงเวลารถยงัมคีวามเรว็อยู ่ การยืน่
อวยัวะออกมานอกตวัรถหากเกดิอุบตัเิหตุ นกัเรยีนควรปฏบิตั ิใหค้วามชว่ยเหลอืตนเองและเพือ่นนกัเรยีน
อยา่งไรบา้ง 
     3.3. 2 ความปลอดภยัในการจราจร เป็นการใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนเมื่อตอ้ง
ขา้มถนนหรอืการเดนิทางกลบับา้น การเขา้หากเป็นจุดทีม่สีะพานขา้ม ควรใชส้ะพานจะปลอดภยักวา่
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การขา้มถนนอาจตอ้งดทูัง้สองขา้งใหแ้น่ใจวา่ปลอดภยั เพราะรถจกัรยานยนตบ์างคนัจะวิง่ผดิทางกเ็ป็นได ้
ซึง่ทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุบ่อยครัง้ การใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนก่อนระยะเบรกของรถยนตก์จ็ะเป็นประโยชน์
อยา่งมาก เพราะบางทนีกัเรยีนไมท่ราบวา่ ระยะของการหยดุรถทาํไดข้นาดไหน ทาํใหน้กัเรยีนกะระยะ
ผดิพลาด ทัง้ๆ ทีค่นขบัรถกพ็ยายามเหยยีบเบรกอยา่งเตม็ทีแ่ลว้กต็าม ตํารวจจราจรจะใหค้วามรูว้า่ 
นกัเรยีนทีล่งรถประจาํทางแลว้ เดนิขา้มถนนจากดา้นทา้ยรถประจาํทางนัน้อนัตรายมาก เน่ืองจากตวัรถ
ประจาํทาง จะบงันกัเรยีนไว ้รถทีว่ิง่สวนมาจะมองไมเ่หน็ ทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดง้า่ย 
    3.4 การป้องกนัเพลงิไหม ้ (Fire Prevention) แมว้า่ การก่อสรา้งอาคารเรยีน 
อาคารประกอบในปจัจุบนั รฐับาลมกีฎใหใ้ชว้สัดุทนไฟแลว้กต็าม แต่โอกาสทีท่าํใหเ้พลงิไหมก้ย็งัคงมอียู ่
จงึไดจ้ดัระเบยีบใหค้รเูวรอยูเ่ฝ้าโรงเรยีนในเวลาคํ่าคนื โอกาสทีจ่ะเกดิเพลงิไหมย้งัมอียูไ่ดห้ลายทาง 
เป็นตน้วา่ ไฟฟ้าลดัวงจร ฟ้าผา่การทิง้กน้บุหรีใ่นบรเิวณทีม่เีชือ้เพลงิเกดิจากการรัว่ของก๊าซหงุตม้ เป็นตน้ 
     3.4. 1 ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการป้องกนัเพลงิ เป็นการใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีน
ในดา้นการป้องกนั ชว่ยดแูลจุดทีเ่ป็นเชือ้เพลงิ เชน่ กองกระดาษเก่าๆ กองขยะแหง้หญา้แหง้ทีส่มุไว้
ในฤดแูลง้ สิง่เหล่าน้ีอาจเป็นเชือ้เพลงิไดน้กัเรยีนอาจชว่ยดแูลสายไฟฟ้าทีถ่ลอก อาจเกดิไฟฟ้าลดัวงจรได ้
สิง่เหล่าน้ีครจูะตอ้งจดัครมูาใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีน ซึง่ประโยชน์จะเกดิทัง้ในการป้องกนัทีบ่า้นของนกัเรยีน
ดว้ย 
     3.4.2 ใหน้กัเรยีนมคีวามรูใ้นการดบัเพลงิ อาคารทัว่ไป จะมถุีงเคมสีาํหรบั
ดบัเพลงิ อาคารบางหลงัจะมสีายยางดบัเพลงิ สว่นอาคารทีอ่ยูใ่นชนบททีข่าดแคลนนิยมใชถ้งับรรจุทราย
แขวนไวใ้นการผจญเพลงิ ครตูอ้งใหค้วามรูแ้ก่นกัเรยีนในการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิทกุประเภททีอ่ยูร่วมตวักนั
ใชถ้งัน้ําดบัเพลงิอกีทางหน่ึงดว้ย 
     3.4. 3 การฝึกหดัหนีเพลงิไหม ้ในปจัจุบนัมกีารก่อสรา้งอาคารเรยีนหลายชัน้ 
อาคารเรยีนระดบัมธัยมศกึษาสาํหรบัทีด่นิทีค่บัแคบ มาตรการก่อสรา้งอาคารสงูถงึ 9 ชัน้ เมือ่นกัเรยีน
จาํนวนมาก มหีอ้งดนิอยูห่า่งจากผวิดนิเช่นน้ี จงึควรใหม้กีารฝึกหดัหนีเพลงิ โดยใหค้วามรูว้า่เมื่อเกดิ
เพลงิไหม ้หา้มใชล้ฟิตอ์ยา่งเดด็ขาด เพราะลฟิตอ์าจตดิเมือ่เกดิไฟดบัขณะนัน้ จงึควรใชบ้นัไดหนีไฟ
ใหค้ล่องแคล่ว และทีส่าํคญัคอื เมื่อเกดิเพลงิไหมต้อ้งใหน้กัเรยีน ควบคุมสตสิมัปชญัญะใหด้อียา่ตระหนก
ตกใจมากเกนิไป อนัจะเกดิสภาพการโกลาหลชนิดทีค่วบคุมจาํนวนมากไมไ่ด ้ อนัจะทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลง
เสยีดแยง่กนัลงบนัไดทาํใหเ้กดิอนัตรายตามมาได ้
   การสรา้งจติสาํนึกใหแ้ก่นกัเรยีนในรปูการรกัษาความปลอดภยั จะเกดิประโยชน์ทัง้
ในระยะทีเ่ป็นนกัเรยีนและในระยะต่อไป เมือ่ออกไปทาํงานนกัเรยีนจะไดม้คีวามรูแ้ละจติสาํนึกทีจ่ะนําไป 
ใชใ้นการใหค้วามรูแ้ก่ผูอ้ื่น และใหค้วามชว่ยเหลอืแก่สงัคมตามสมควรแก่ฐานะ อนัจะทาํใหส้งัคมของเรา
มคีวามปลอดภยัโดยทัว่กนั 
  สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2542: 2 – 3) ไดก้ล่าวถงึ สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ตอ้งจดั
สภาพแวดลอ้มใหมุ้ง่สง่เสรมิ ทาํใหเ้กดิความเป็นเลศิทางวชิาการ เชน่ มกีารตกแต่งอาคารสถานที ่และ
บรเิวณใหด้ดู ีไมว่า่จะเป็นอาคารเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งสมดุทีท่นัสมยัในดา้นสื่อต่างๆ มศีกัยภาพ
ของการใหบ้รกิาร มคีวามพรอ้มในการทีจ่ะใหนิ้สตินกัศกึษาเขา้ไปใช ้ การสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้ใน
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การกระตุน้ สง่เสรมิ สนบัสนุนใหม้กีารหาความรูเ้พิม่เตมิ สรา้งนิสยัรกัการอ่านและรกัการคน้ควา้จาก
หอ้งสมดุ นอกจากน้ีตอ้งคาํนึงถงึการจดัโรงอาหาร หอพกั สถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจและเครื่องอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ เพราะสิง่เหล่าน้ีมสีว่นเสรมิสรา้งความเจรญิงอกงามและเกือ้กูลการเรยีนรูข้องนิสติ
นกัศกึษาอยูม่ากบรรยากาศทีร่ม่รืน่จะทาํใหนิ้สตินกัศกึษาสดชื่น กระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีน เป็นแรงจงูใจ
ใหนิ้สตินกัศกึษาอยากมาสถาบนั สิง่ทีต่ามมากค็อืนิสตินกัศกึษาจะเกดิความรกั ความหวงแหน ความภมูใิจ
ในสถาบนั นอกจากน้ีการจดัระเบยีบอาคารสถานทีท่ีถู่กหลกัสอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อยยอ่มแสดง
ถงึความสามารถทางการบรหิารสถาบนัอยา่งหน่ึง เพราะนอกจากจะพฒันานิสตินกัศกึษาแลว้ ยงัสง่เสรมิ
ประสทิธภิาพการทาํงานของบุคลากรในสถาบนัการศกึษานัน้ๆ ดว้ย 
 จากทีก่ล่าวมา สามารถสรปุไดว้า่ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ดา้นกายภาพ เป็น
การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นวตัถุ เป็นรปูธรรม ใหม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมต่างๆ ภายในสถานศกึษา 
โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมและความปลอดภยัดว้ย การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ดา้นกายภาพ 
สามารถจาํแนกออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 1) ดา้นภมูทิศัน์ 2) ดา้นอาคารสถานที ่และ 3) ดา้นความปลอดภยั 
ซึง่ 3 สว่นน้ีจะอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอนของผูเ้รยีนและพฒันาบุคลากรทางการศกึษา
โดยผลพลอยไดท้ีเ่กดิขึน้คอืผูเ้รยีนและบุคลากรเกดิความรกัความภาคภมูใิจและหวงแหนในสถานศกึษา 
 3.2 ด้านการบริหาร  
  กรมสามญัศกึษา (2536: 33) สรปุวา่ สภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิาร หมายถงึ การ
ดาํเนินการใดๆ ภายในโรงเรยีนใหก้ารปฏบิตังิานสาํเรจ็ดว้ยความรว่มมอืรว่มใจของบุคลากร สงัเกตไดจ้าก
การทาํงานอยา่งมรีะบบ ความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่ การชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัของบุคลากร บุคลากรยิม้แยม้
แจม่ใส เป็นมติรต่อกนั รกัใครก่ลมเกลยีวกนั การจดัสภาพแวดลอ้มการบรหิารเป็นการดาํเนินการของ
สถานศกึษา ใหก้ารปฏบิตังิานสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี ผูบ้รหิารและคร ู เป็นผูม้คีวามสาํคญัยิง่ต่อการสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม โดยเริม่ทีต่วัผูบ้รหิาร จะตอ้งเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีหเ้กดิขึน้ในระหวา่งครดูว้ยกนั 
ระหวา่งครกูบัผูบ้รหิาร ความสมัพนัธท์ีด่จีะไดร้บัการไวว้างใจจากคณะคร ูปฏบิตัต่ิอครเูหมอืนกบัเป็น
ผูร้ว่มงานทีด่ ี คอยใหค้าํแนะนําชว่ยเหลอื สรา้งขวญักาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่คณะคร ู โดยยดึหลกั 
การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม (Participation Management) ดงัน้ี 
   1. การสาํรวจสภาพปจัจุบนัและปญัหา จดัทาํขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ป็นปจัจุบนัแลว้
นําขอ้มลูมากาํหนดนโยบายหรอืแนวปฏบิตัขิองสถานศกึษา มกีารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดม้สีว่นรว่มและแสดงความคดิเหน็ในลกัษณะต่างๆ เชน่ การกาํหนดนโยบายการเสนอแผนงานโครงการ 
ซึง่อาจใชก้ระบวนการวางแผนเป็นทมีหรอืกจิกรรมขอ้เสนอแนะเป็นตน้ 
   2. สง่เสรมิใหบุ้คลากรของโรงเรยีนทาํงานรว่มกนัในลกัษณะต่างๆ เชน่ ในการประชุม
เชงิปฏบิตักิาร สง่เสรมิการรวมกลุ่มควิซ ีการนิเทศภายในเพือ่อภปิรายแกป้ญัหา หาขอ้ยตุแิละกาํหนด
เป็นแนวปฏบิตัริว่มกนั การมอบหมายงานหรอืหรอืการสัง่การเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาชดัเจน
เหมาะสมกบัความสามารถไมเ่กนิกาํลงั 
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   3. การสรา้งขวญัและกาํลงัใจ จดัสวสัดกิารใหบุ้คลากรหลายรปูแบบ เชน่ การมอบหมาย
งาน สง่เสรมิสนบัสนุนดา้นงบประมาณการจดัสวสัดกิารต่างๆ สง่เสรมิสนบัสนุนใหแ้สดงความสามารถ
ในรปูแบบต่างๆ การยกยอ่งชมเชยประกาศเกยีรตคิุณ การสนบัสนุนบุคลากรใหม้โีอกาสเพิม่พนูความรู ้
สง่เสรมิใหบุ้คลากรมกีารพบปะสงัสรรคใ์นโอกาสเทา่ทีค่วร สง่เสรมิใหช้ว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั 
   4. จดัระบบตอ้นรบัผูม้าเยอืนดว้ยบรรยากาศแหง่ความเป็นมติร สง่เสรมิใหบุ้คลากร
ปฏบิตัต่ิอกนัอยา่งมสีมัมาคารวะตามขนมธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมไทย ลกัษณะของการบรหิาร
ทีก่่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีด่นีัน้เริม่ตัง้แต่การกาํหนดนโยบาย ควรใหบุ้คลากรในสถานศกึษามสีว่นรว่ม
มกีารทาํขอ้มลูจากการสาํรวจสภาพปจัจุบนั และปญัหามากําหนดนโยบายในการแกป้ญัหาและพฒันา
งานของสถานศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2539: 107) ไดเ้น้นถงึการบรกิาร
ทางดา้นการศกึษาในหลกัการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละเป็นหวัใจการทาํงาน 
  นพรตัน์ สายลุน (2546: 63 – 65) ไดจ้าํแนกแนวปฏบิตัแิละตวัชีว้ดัการจดัสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรยีน ดา้นสภาพแวดลอ้มทางวชิาการ ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศการเรยีนการสอน ทัง้ในและนอก
หอ้งเรยีน ตลอดจนการจดับรกิารเพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนทางวชิาการต่างๆ ทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนไดร้บั
ความรู ้และประสบการณ์ใหม้ากทีส่ดุภายใตบ้รรยากาศทีม่ชีวีติชวีา เรยีนสนุก สอนสนุก ครรูกัเดก็ รกัเพือ่น 
ไมม่บีรรยากาศแหง่ความกลวั หวาดผวา วติกกงัวล ทุกคนพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ “อยากมาโรงเรยีน” 
เพือ่ใหเ้หน็ชดัเจนขึน้ จงึขอนําเครือ่งชีว้ดัและแนวทางปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้มทางวชิาการได้
ดงัน้ี 
   1. นกัเรยีนหน้าตาสดชื่น แจม่ใส มชีวีติชวีา มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตั ิ ในการจดั
สภาพแวดลอ้ม เชน่ สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนการสอน โดยครพูยายามจดักจิกรรม
ใหน้กัเรยีนไดก้ระทาํดว้ยตนเอง และมโีอกาสไดเ้รยีนรูใ้หม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํไดค้วามแตกต่างระหวา่ง
บุคคล บทบาทของครเูพื่อใหน้กัเรยีนไดส้มหวงั และมพีลงัในผลสาํเรจ็แหง่การเรยีนของตนเอง   
   2. นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้และสนุกสนานในการเรยีน มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัิ
ในการจดัสภาพแวดลอ้ม เช่น สง่เสรมิใหน้กัเรยีนคดิและทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่ม เพือ่สรา้งบรรยากาศ
ความรว่มมอื เป็นมติร ไวว้างใจและเอือ้อาทรต่อกนั มากกวา่การแขง่ขนัเอาตวัรอดตวัใครตวัมนั 
   3. การเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ และยอมรบัความคดิเหน็ซึง่กนั
และกนั มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ ครพูยายามใหค้วามรกัความเมตตา
และมมีนุษยธรรมกบันกัเรยีนทุกคนดว้ยความจรงิใจ เสยีสละ ใกลช้ดิ ผกูพนัทัง้เพื่อน พี ่บดิา มารดา 
มคีวามปรารถนาด ีรว่มทกุขร์ว่มสขุ ใกลช้ดิผกูพนักบันกัเรยีนอยา่งสมํ่าเสมอ สามารถหยัง่เขา้ไปใน
โลกแหง่ความรูส้กึของนกัเรยีนแต่ละคนได ้ขณะเดยีวกนัควรสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นตวัของตวัเอง 
   4. มคีวามผกูพนัและเป็นกนัเองระหวา่งครกูบันกัเรยีน ตวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใิน
การจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ ครคูวรแสดงพฤตกิรรมในดา้นคาํพดู กริยิาทา่ทาง สหีน้าทีย่ ิม้แยม้แจม่ใส
และมเีหตุผล มคีวามสมํ่าเสมอ นกัเรยีนจะไดรู้แ้ละเขา้ใจดวีา่ ครขูองเขามคีวามรกั และความจรงิใจต่อ
เขาเพยีงใด โดยไมส่ามารถปิดบงัอาํพรางไดเ้ลย สิง่เหล่าน้ีจะเป็นแมแ่บบของนกัเรยีน และมผีลดา้นจติใจ 
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หากครสูามารถครอบครองหวัใจของนกัเรยีนไดแ้ลว้ ความรูส้กึทีด่ต่ีอกนัจะสรา้งสรรคบ์รรยากาศการเรยีน
การสอนทีส่ดชื่น รกัผกูพนั เอือ้อาทร ใหอ้ภยัต่อกนัตลอดไป 
   5. โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลายใหน้กัเรยีนไดม้สีว่นรว่ม มตีวัชีว้ดั และ
แนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ เปลีย่นบรรยากาศการเรยีนการสอนจากการเรยีนในหอ้งแคบๆ 
ไปเรยีนตามรม่ไม ้สนาม หรอืสถานทีอ่ื่นๆ ทีจ่ะทาํใหม้ชีวีติชวีา และเกดิการเรยีนรู ้
   6. นักเรยีนคดิ และทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่ม มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตั ิ ในการจดั
สภาพแวดลอ้ม เชน่ พยายามใชส้ือ่การสอนและอุปกรณ์ทีจ่ะชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจบทเรยีน และเรยีน
ดว้ยความสนุกสนานยิง่ขึน้ 
   7. โรงเรยีนมกีารจดัหอ้งสมดุใหเ้ป็นโรงเรยีนสาํหรบันกัเรยีน มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัิ
ในการจดัสภาพแวดลอ้ม เช่น จดักจิกรรมทีห่ลากหลาย ใหน้กัเรยีนมโีอกาสทีจ่ะแสดงออกและเขา้รว่ม
ทุกคนตามความถนดัและความสนใจอยา่งต่อเน่ือง และเสร ีเชน่ ดนตร ีกฬีา ศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
ควรมสีนามและอุปกรณ์ใหน้กัเรยีน ไดฝึ้กซอ้ม เล่น และเขา้รว่มอยา่งอสิระซึง่มผีลทาํใหน้กัเรยีน ไดร้บั
การพฒันาใหม้คีวามสมบรูณ์ครบถว้น 
   8. จดักจิกรรมทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ เชน่ อภปิราย ตอบปญัหา นิทรรศการ 
เชญิวทิยากรมาบรรยายเป็นตน้ มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ ทาํทุกวถิทีาง
ใหน้กัเรยีนสามารถเป็นผูนํ้าตนได ้ อยา่สอนใหเ้ป็นเดก็ทีเ่ลีย้งไมไ่ด ้ คอยแต่ใหค้นอื่นชว่ยเหลอื หรอื
ตอ้งคอยประคบประหงมตลอดเวลา ปฏเิสธความคดิทีว่า่ นกัเรยีนตอ้งเรยีบ และเรยีบรอ้ยจงึจะเป็นเดก็ด ี
แต่เราตอ้งสรา้งนกัเรยีนทีม่คีวามกระฉบักระเฉง กระตอืรอืรน้ ฉลาด ทนัคน กลา้คดิกลา้ทาํ มคีวามเชื่อมัน่
ในตนเองสงูหรอืสถานทีอ่ื่นๆ ทีจ่ะทาํใหม้ชีวีติชวีา และเป็นผูท้ีม่คีวามกตญัญกูตเวท ีสภุาพ อ่อมน้อม 
ถ่อมตน เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ีสามารถปรบัตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
   9. ศกึษาพืน้ฐานของนกัเรยีน มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตั ิ ในการจดัสภาพแวดลอ้ม 
เชน่ บางวชิาทีน่กัเรยีนบางคนเหน็วา่ เป็นเรือ่งทีย่ากต่อการเขา้ใจ และน่าเบื่อหน่าย ครผููส้อนตอ้ง
พยายามเขา้ใจเดก็ พยายามดพูืน้ฐานของนกัเรยีน แลว้ทาํเรือ่งยากใหเ้ป็นเรือ่งงา่ยสรา้งบทเรยีนเกม
สนุกๆ ใหน้กัเรยีน ไดเ้ล่น คอยใหก้าํลงัใจ เรือ่งใดทีน่กัเรยีนไมเ่ขา้ใจ อาจจดักลุ่มสอนพเิศษให ้หรอื
เพือ่นๆ ทีเ่รยีนเก่งชว่ยสอน 
   10. จดัหอ้งสมดุใหเ้ป็นโรงเรยีน มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม 
เชน่ จดัหอ้งสมดุใหเ้ป็นโรงเรยีน โดยใหม้สีถานทีก่วา้งขวาง และมวีสัดุครภุณัฑเ์พยีงพอสาํหรบันกัเรยีน
ดว้ยตนเอง เปิดบรกิารใหน้กัเรยีนไดใ้ชม้ากทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเป็นแบบหอ้งสมดุโล่งในบรเิวณ ระเบยีง ใตถุ้น
อาคาร ซุม้ ศาลาหรอืใตร้ม่ไมด้ว้ยกไ็ด ้
  นรา สมประสงค ์และ เสร ีลาชโรจน์ (2546: 79) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้รหิารและภาวะผูนํ้าของ
ผูบ้รหิารและความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิารกบัผูป้ฏบิตังิานลว้นมผีลต่อการดาํเนินการต่างๆ ในองคก์ร 
ทัง้สิน้ ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษา จงึควรมคีวามระมดัระวงัเป็นอยา่งมากและควรเลอืกกลวธิใีนการบรหิาร
ทีด่แีละเหมาะสม เพือ่ทีจ่ะทาํใหบ้รรยากาศการบรหิารและบรรยากาศการปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งราบรืน่ 
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บุคคลทุกฝา่ยมคีวามสขุพอใจและมแีรงจงูใจในการทาํงานและบรรยากาศการบรหิารจะสง่ผลต่บรรยากาศ
การปฏบิตังิานในสถานศกึษา ดงัน้ี 
   1. ทุกคนทีอ่ยูใ่นสถานศกึษามคีวามพงึพอใจ ครอูาจารย ์คนงาน ภารโรง มคีวาม 
พงึพอใจในงานของตน นกัเรยีนนกัศกึษาพงึพอใจทีจ่ะเรยีนและศกึษาหาความรูป้ระสบการณ์และทกัษะ
ต่างๆ พงึพอใจทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ของสถานศกึษา ทาํใหก้ารจดัการศกึษาของสถานศกึษา
บรรลุเป้าหมาย 
   2. การดาํเนินการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มพีฤตกิรรมการทาํงานแบบรว่มมอื
สนบัสนุนซึง่กนัและกนั มคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั ความขดัแยง้ลดลง มพีฤตกิรรมเป็นไปในเชงิสรา้งสรรค ์
มบีรรยากาศมุง่ทีก่ารบรรลุเป้าหมาย 
   3. ระดบัแรงจงูใจ นัน่คอื มแีรงจงูใจทีต่อ้งการเหน็ความสาํเรจ็ของงานของตนเอง 
เหน็วา่ทีท่าํน่าสนใจและเป็นทีท่า้ทายใหล้งมอืทาํ มคีวามรบัผดิชอบตอ้งการเหน็ความกา้วหน้าในงาน
และการไดร้บัการยอมรบันบัถอื  
  ซึง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัจงูใจทีส่าํคญัในการทาํงานบรรยากาศการบรหิาร และการปฏบิตังิาน
ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาสามารถนําไปพจิารณาและเลอืกใชพ้จิารณาและเลอืกใชใ้หเ้หมาะสม ดงัน้ี 
   1. บรรยากาศเปิด เป็นบรรยากาศทีส่มาชกิในกลุ่มมขีวญักาํลงัใจดมีาก และคณะ
ครอูาจารยม์คีวามสามคัคชีว่ยเหลอืการงานเป็นอยา่งด ี ครมูงีานทาํพอเหมาะกบัความสามารถจงึทาํให้
ไดผ้ลงานทีด่ ี แต่ละคนมคีวามพงึพอใจในการทาํงานแกป้ญัหาต่างๆ รว่มกนั มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้
เป็นสมาชกิของโรงเรยีนนัน้ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารพบวา่ มบีทบาทในการบรหิารทีด่เีดน่ถอืเป็นแบบอยา่ง
ทีด่เีป็นทีเ่คารพและเป็นทีต่อ้งการของคณะอาจารย ์ นอกจากน้ียงัใหก้ารชว่ยเหลอืครใูหป้ฏบิตังิานได้
โดยสะดวก ผูบ้รหิารไมต่อ้งออกคาํสัง่ หรอืควบคุมหรอืนิเทศบ่อยนกั เพราะคณะครอูาจารยม์รีะเบยีบ
วนิยัด ีมคีวามสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารด ีกฎเกณฑแ์ละระเบยีบทีม่คีวามจาํเป็นสาํหรบัการอาํนวยการบรหิาร
และควบคุมคณะครอูาจารย ์ตามสถานการณ์ ผูบ้รหิารไมเ่น้นผลงานครอูาจารย ์แต่จะใชว้ธิสีรา้งลกัษณะ
ของการเป็นผูนํ้าและผูต้ามใหก้บัคณะครอูาจารย ์ ผลผลติของงานจงึด ี มคีุณภาพ บรรยากาศแบบน้ี
เป็นทีพ่งึประสงคข์องสมาชกิทีด่ ี
   2. บรรยากาศอสิระ เป็นบรรยากาศทีม่ลีกัษณะเด่นชดัตรงทีผู่บ้รหิารส่งเสรมิให้
คณะครอูาจารยม์คีวามอสิระในการสรา้งความสมัพนัธฉ์นัทม์ติร บรรยากาศแบบน้ีมแีนวโน้มทีค่ณะครู
อาจารย ์ ไดร้บัความพงึพอใจในความสมัพนัธฉ์นัทม์ติรมากกวา่ความพงึพอใจทีไ่ดจ้ากความสาํเรจ็ใน
การทาํงาน คณะครอูาจารยม์คีวามสามคัคแีละรว่มมอืในการทาํงานทีด่ ีผูบ้รหิารมวีธิกีาร กฎเกณฑ์
และระเบยีบต่างๆ พรอ้มทีจ่ะอาํนวยความสะดวกในการปฏบิตังิานใหค้ณะครอูาจารย ์ขวญักาํลงัใจของ
คณะครอูาจารยด์ ีแต่ยงัไมเ่ทา่กบับรรยากาศแบบเปิด เพราะไดร้บัความพงึพอใจในเรื่องความสมัพนัธ์
ฉนัทม์ติรมาก แต่ไดร้บัความพงึพอใจจากความสาํเรจ็ของงานน้อย ผูบ้รหิารงานถอืระเบยีบกฎเกณฑ ์
น้อยกวา่ตวับุคคลกบัคณะครอูาจารย ์มอีสิระในการเลอืกงานไดต้ามความสามารถผูบ้รหิาร จะแสดง
ความเมตตาปรานี และคอยใหค้วามชว่ยเหลอื คณะครอูาจารยเ์ป็นครัง้คราว สว่นใหญ่ จะใชว้ธิกีาร
ปฏบิตังิานหลกั และสรา้งแบบอยา่งในการทาํงานทีด่ ีผูบ้รหิารพยายามสง่เสรมิสวสัดภิาพต่อคณะครู
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อาจารย ์พฤตกิรรมของผูบ้รหิารในบรรยากาศแบบน้ี คอ่นขา้งจะเขม้งวดกวดขนัมากกวา่ผูบ้รหิารแบบ
บรรยากาศเปิด 
   3. บรรยากาศควบคุม เป็นบรรยากาศทีผู่บ้รหิารเน้นความสาํเรจ็ของผลงานเป็นหลกั 
ผูบ้รหิารจะควบคุม ตรวจตรา ออกคาํสัง่ หรอืนิเทศงานครอูาจารย ์จนคณะครอูาจารยไ์มม่เีวลาทีจ่ะสรา้ง
ความสมัพนัธฉ์นัทม์ติร แต่เน่ืองจากมผีลงานทีด่ ีจงึทาํใหค้ณะครอูาจารยม์คีวามภาคภมูใิจ ซึง่เป็นผล
พลอยได ้เลยทาํใหข้วญัและกาํลงัใจดขีึน้เลก็น้อย คณะครอูาจารยต์อ้งรว่มมอืกนัทาํงานตลอดเวลา จงึ 
ทาํใหค้วามสมัพนัธใ์นหมูค่ณะดขีึน้บา้ง แต่ความสมัพนัธฉ์นัทม์ติรมน้ีอย แต่จะกาํหนดระเบยีบ กฎเกณฑ์
และวธิกีารทาํใหค้ณะครอูาจารยท์าํงานตลอดเวลา ผูบ้รหิารจะไมส่นใจในความคดิและหลกัการ และ
เหตุผลของคนอื่น 
   4. บรรยากาศสนิทสนม เป็นบรรยากาศทีผู่บ้รหิารและคณะครอูาจารยม์คีวามสมัพนัธ์
ฉนัทม์ติรสหาย ผูบ้รหิารสนใจผลงานน้อย ละเลยคาํสัง่กฎเกณฑ ์ระเบยีบ หรอืการนิเทศ ทาํใหค้ณะ
ครอูาจารยข์าดความสามคัคใีนการทาํงาน คณะครอูาจารยไ์มค่อ่ยทาํงาน แต่มคีวามสมัพนัธก์นัดา้น
สว่นตวัด ีขวญัและกาํลงัใจอยูร่ะดบัปานกลาง เพราะไดจ้ากความสมัพนัธฉ์นัทม์ติร ผูบ้รหิารบรหิารงาน
อยา่งหละหลวม ปล่อยปะละเลย แต่พยายามแสดงใหเ้หน็วา่คณะครอูาจารยท์ุกคนเป็นสมาชกิในครอบครวั
เดยีวกนั ผูบ้รหิารใหค้วามกรณุาและปรานี และจะไมพ่ยายามทาํรา้ยจติใจของสมาชกิ การประเมนิผลงาน
หรอืการสัง่การ ทัง้ทางตรงและทางออ้มมน้ีอยมาก คณะครอูาจารยจ์ะคอยกระตุน้ผูบ้รหิารใหท้าํหน้าที่
เขม้แขง็ตลอดเวลา 
   5. บรรยากาศรวบอาํนาจ เป็นบรรยากาศทีผู่บ้รหิาร ใชว้ธิกีารออกคาํสัง่ควบคุม 
ตรวจตรา และนิเทศการปฏบิตังิานของคณะครอูาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิประดุจเงาตามตวัผูบ้รหิารพยายาม
สรา้งความสมัพนัธฉ์นัทม์ติรภายในกลุ่มครอูาจารย ์ ไมเ่คารพนบัถอืความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิาร 
คณะครอูาจารยแ์บ่งออกเป็นกลุ่มๆ และไมส่ามารถสรา้งความฉนัทม์ติร เน่ืองจากผูบ้รหิารไมส่ามารถ
ทีจ่ะบรหิารบุคคลใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยัได ้ ผูบ้รหิารชอบรบกวนเวลาปฏบิตังิานคณะครมูากกวา่ทีจ่ะ
อาํนวยความสะดวก ขวญัและกาํลงัใจของคณะครอูาจารยต์ํ่า เพราะขาดทัง้ความสมัพนัธฉ์นัทม์ติร และ
ความภาคภมูใิจในผลสาํเรจ็ของการทาํงาน ผูบ้รหิารทาํตวัเป็นผูรู้ด้ไีปเสยีทุกอยา่งทัง้ทีบ่างเรือ่งเพยีงรู้
งูๆ  ปลาๆ หรอืผดิๆ ถูกๆ ทาํใหค้ณะครอูาจารยเ์บื่อหน่ายและราํคาญ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารเป็นอยา่งมาก 
   6. บรรยากาศปิด เป็นบรรยากาศทีผู่บ้รหิารโดยขาดความรู ้ ไม่มสีมรรถภาพใน
การบรหิารงานบุคคล ครอูาจารยเ์สยีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน เพราะขาดความสามคัค ีขาดความสมัพนัธ์
ฉนัทม์ติร และความภาคภมูใิจในการทาํงาน ผูบ้รหิารไมอ่าํนวยความสะดวก ในการทาํงานใหค้รอูาจารย ์
ครอูาจารยถ์ูกควบคุมโดยระบบคดัลอก ผูบ้รหิารกบัครอูาจารยป์ฏบิตัติามโดยปราศจากเหตุผล เพราะ
มุง่สนองความพงึพอใจของตนเทา่นัน้ และผูบ้รหิารไมส่ามารถปฏบิตัตินและปฏบิตังิานใหเ้ป็นแบบอยา่ง
ทีด่แีก่บุคคลอื่น ขาดความเมตตากรณุา ขาดความรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละไมเ่คยแสดงพฤตกิรรมผูนํ้าทีด่ี
ใหป้รากฏ ครอูาจารยม์องผูบ้รหิารของตนวา่ เป็นผูบ้รหิารจอมปลอมบรรยากาศแบบน้ีเป็นบรรยากาศ
ทีไ่มพ่งึประสงคแ์ละตอ้งรบีแกไ้ขดว่น 
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  จากบรรยากาศ 6 แบบ สรปุไดว้า่ บรรยากาศแบบเปิดนบัวา่ เป็นบรรยากาศทีพ่งึประสงค์
มากทีส่ดุ สว่นบรรยากาศแบบปิด เป็นบรรยากาศทีไ่มพ่งึประสงคข์ององคก์รมากทีส่ดุ สถานศกึษาใดมี
บรรยากาศแบบน้ีตอ้งรบีแกไ้ขโดยดว่น 
  สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2542: 3) ไดก้ล่าวถงึ สภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิาร กเ็ป็นสิง่เรา้
ทีส่าํคญัประการหน่ึงทีจ่ะสง่ผลใหร้ะบบการบรหิารมปีระสทิธภิาพ เกดิความคล่องตวัในการดาํเนินภารกจิ
ต่างๆ นโยบายการบรหิารงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของสถาบนั ควรมกีารสือ่สาร
ใหนิ้สตินกัศกึษาทัว่ไปในสถาบนัไดร้บัทราบ เพราะเป็นสิง่ทีส่าํคญั และจาํเป็นสาํหรบันิสตินกัศกึษา
มาก นอกจากน้ี ควรใหนิ้สตินกัศกึษาไดม้สีว่นรว่มในการกาํหนดทศิทางเกีย่วกบัการพฒันาตวัเขาเอง
ดว้ยการบรหิารทีด่ตีอ้งมคีวามยดืหยุน่ ไมย่ดึตดิในรปูแบบจนมากเกนิไป รปูแบบการจดัองคก์รควร
จะมคีวามยดืหยุน่พอทีจ่ะปรบัเปลีย่นไดเ้สมอ 
 จากทีก่ล่าวมา สามารถสรปุไดว้า่ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ดา้นการบรหิาร เป็น
ระบบการบรหิารจดัการภายในสถานศกึษา โดยมกีระบวนการในการดาํเนินการต่างๆ ทีท่าํใหภ้ารกจิ
ต่างๆ บรรลุเป้าหมายไปไดด้ว้ยดนีัน้ตอ้งอาศยัความรว่มมอืรว่มใจ การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั จาก
บุคคลากรทุกคนในสถานศกึษาเพือ่สง่เสรมิใหก้ารปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปอยา่งมรีะบบทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย
และประสบผลสาํเรจ็ไดด้ว้ยดแีละมปีระสทิธภิาพ 
 3.3 ด้านวิชาการ  
  กรมสามญัศกึษา (2536: 33) สรปุวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ หมายถงึการเรยีน
การสอนทัง้ภายในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ตลอดจนการจดับรกิารเพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนทางวชิาการ
ต่างๆ ทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูป้ระสบการณ์ใหม้ากทีส่ดุภายใตบ้รรยากาศทีม่ชีวีติชวีา แจม่ใส น่า
เรยีนรู ้ เรยีนสนุก การจดัสภาพแวดลอ้มทางดา้นวชิาการ มคีวามสาํคญัต่อการปรบัสภาพแวดลอ้ม
ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนการสอน ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน ซึง่เป็นการกระตุน้ และยัว่ยทุีจ่ะชว่ยใหน้กัเรยีน
ไดร้บัความรู ้และประสบการณ์ใหม้ากทีส่ดุในการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
   1. พฤตกิรรมของคร ูครแูสดงพฤตกิรรมทัง้ในดา้นคาํพดู กริยิาทา่ทาง สหีน้าทีย่ ิม้แยม้
แจม่ใส ดว้ยความรกัความเมตตาอยา่งจรงิใจ และมเีหตุผลดว้ยความสมํ่าเสมอ เพราะนกัเรยีนอาจรูว้่า
ครมูคีวามรกั ความจรงิใจต่อเขาเพยีงใด โดยไมส่ามารถปิดบงัอาํพราง สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นแมแ่บบ
ของนกัเรยีน และมผีลทางดา้นจติใจต่อการแสดงความเคารพรกั ศรทัธาในตวัครขูองเขาดว้ยความจรงิใจ 
หากครสูามารถครองหวัใจของนกัเรยีนไดแ้ลว้ ความรูส้กึทีด่ต่ีอกนัจะสรา้งบรรยากาศการเรยีนการสอน
ทีส่ดชื่น ความรกั ความผกูพนั เอือ้อาทร ใหอ้ภยัต่อกนัตลอดไป ครคูวรใหค้วามรกั ความผกูพนั เป็น
ทัง้เพือ่น พี ่บดิา มารดา ทีม่คีวามปรารถนาด ีรว่มทุกข ์รว่มสขุ สามารถเขา้ไปในโลกแหง่ความคดิ 
ความรูส้กึของนกัเรยีนแต่ละคนได ้
   2. การจดักระบวนการเรยีนการสอน สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีน
การสอน โดยครพูยายามจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดก้ระทาํดว้ยตนเอง มโีอกาสเรยีนรูม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
ทาํได ้ ซึง่สิง่ทีล่มืไมไ่ดค้อื ตอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล บทบาทของครจูะเป็นผูค้อยให้
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ความชว่ยเหลอื แนะนํา ใหข้วญักาํลงัใจ เพือ่ใหน้กัเรยีนไดส้มหวงั และมพีลงัในผลสาํเรจ็แหง่การเรยีน
ของตนเอง และสง่เสรมิใหน้กัเรยีนคดิ และทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่ม เพือ่สรา้งบรรยากาศความรว่มมอื 
เป็นมติร ไวว้างใจและเอือ้อาทรต่อกนั 
   3. การจดัหอ้งเรยีนและวสัดุอุปกรณ์ เปลีย่นบรรยากาศการเรยีนการสอนจากการเรยีน
ภายในหอ้งเรยีนแคบๆ ไปเรยีนใตร้ม่ไม ้สนาม หรอืสถานทีอ่ื่นๆ ทีท่าํใหม้ชีวีติชวีา และเกดิการเรยีนรู้
มากขึน้ พยายามใชส้ือ่การสอน และอุปกรณ์ทีจ่ะชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจบทเรยีน และเรยีนดว้ยความสนุกสนาน
ยิง่ขึน้ วชิาบางวชิาทีน่กัเรยีนบางคนเหน็วา่เป็นเรือ่งทีย่ากต่อความเขา้ใจและเบื่อหน่าย ครผููส้อนตอ้ง
พยายามเขา้ใจเดก็ พยายามดพูืน้ฐานของนกัเรยีน แลว้ทาํเรือ่งยากใหเ้ป็นเรือ่งา่ย สรา้งบทเรยีน เกม
สนุกๆ ใหน้กัเรยีนไดเ้ล่น คอยใหก้าํลงัใจเรือ่งใดทีน่กัเรยีนไมเ่ขา้ใจ อาจจดักลุ่มสอนพเิศษใหห้รอืให้
เพือ่นๆ ทีเ่รยีนเก่งกวา่ชว่ยสอน 
   4. การจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการเรยีนการสอน โดยมกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย
ใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสแสดงออกและเขา้รว่มทุกคนตามความถนดั และความสนใจอยา่งต่อเน่ืองและ
เสร ีเชน่ ดนตร ีกฬีา ศาสนา และศลิปวฒันธรรม ควรมสีถานทีแ่ละอุปกรณ์ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กซอ้ม เล่น 
และเขา้รว่มอยา่งอสิระ ซึง่จะมผีลทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามสมบรูณ์ครบทุกดา้น จดั
หอ้งสมดุใหเ้ป็นโรงเรยีน โดยใหม้สีถานทีก่วา้งขวาง และมวีสัดุครภุณัฑอ์ยา่งเพยีงพอสาํหรบันกัเรยีน
ดว้ยตนเอง เปิดบรกิารใหน้กัเรยีนไดใ้ชม้ากทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเป็นแบบหอ้งโล่งในบรเิวณระเบยีง ใตถุ้นอาคาร 
ซุม้ศาลา หรอืใตร้ม่ไม ้กไ็ด ้จดัใหม้กีจิกรรมสง่เสรมิงานวชิาการในโอกาสต่างๆ เชน่ งานนิทรรศการ
ของโรงเรยีน สปัดาหห์อ้งสมดุ ฯลฯ เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดม้เีวทแีสดงออกทัง้ภายในโรงเรยีนและ
นอกโรงเรยีน 
  การจดัสภาพแวดลอ้มทางวชิาการ สง่เสรมิใหเ้กดิสภาพดงักล่าว ไดแ้ก่ การจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนทีต่รงตามจุดประสงค ์ สง่เสรมิความสามารถของแต่ละบุคคลใหน้กัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง
ของการเรยีนการสอน แลว้ดาํเนินกจิกรรมดว้ยความเป็นกนัเอง ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั สง่เสรมิการเรยีน
เป็นกลุ่ม ชว่ยกนัคดิชว่ยกนัทาํระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน โดย วชิยั วงษ์ใหญ่ (2537: 119) ไดก้ล่าวถงึ
องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลและสง่ผลทาํใหบ้รรยากาศในชัน้เรยีนมลีกัษณะทีส่ง่เสรมิ หรอืขดัขวางการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีน ครผููส้อนตอ้งคาํนึงถงึอยูต่ลอดเวลา ในการจดักระบวนการเรยีนการสอน ดงัน้ี 
   1. การรว่มมอืและการแขง่ขนัของผูเ้รยีน ประกอบดว้ย บรรยากาศทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
รว่มมอืกนัแกป้ญัหาการใชแ้รงเสรมิหรอืรางวลั 
   2. ลกัษณะพฤตกิรรมและบุคลกิภาพของผูส้อนจะมอีทิธพิลต่อการเรยีนของผูเ้รยีน  
   3. ความรว่มมอืระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน คาํนึงถงึวตัถุประสงคก์ารเรยีนเป็นหลกั
สาํคญั 
   4. ความรูส้กึและเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอกลุ่มเพือ่น ผูส้อน และโรงเรยีนจะมผีลกระทบ
ต่อการเรยีนรู ้
  ดงันัน้ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนไดม้ี
การพฒันาเสรมิสรา้งคุณลกัษณะคา่นิยมใหเ้ป็นไปในทศิทางทีพ่งึประสงค ์การเรยีนการสอนนัน้มอีงคป์ระกอบ
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ทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการเรยีนทีล่ะเอยีดอ่อน และมคีวามเทา่เทยีมกนักบัเน้ือหาวชิา และจุดประสงค์
การเรยีน ผูส้อนจะตอ้งพจิารณาเลอืกใชส้ภาพแวดลอ้มในการเรยีน ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการเรยีนการสอนนัน้ คอื บรรยากาศ ทีย่กยอ่งและสง่เสรมิความสาํคญั
ของผูเ้รยีน มคีวามรูส้กึรว่มสมยัขจดัชอ่งวา่งระหวา่งกนัและกนั ใหค้วามเป็นอสิระ และใชค้วามสามารถ
ของผูเ้รยีนมาเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมทา่ทแีละพฤตกิรรมของผูส้อน จะตอ้งแสดงออกวา่ผูส้อนมี
ความปรารถนาด ียกยอ่งและนบัถอื สนใจปญัหาของผูเ้รยีนอยูต่ลอดเวลา จงึเป็นการสรา้งบรรยากาศ 
แหง่ความไวว้างใจซึง่กนัและกนั ทัง้น้ีจะตอ้งคาํนึงถงึความตอ้งการของผูเ้รยีนเป็นหลกั มากกวา่ความ
ตอ้งการของผูส้อน 
  นพรตัน์ สายลุน (2546: 66 – 68) ไดจ้าํแนกแนวปฏบิตัแิละตวัชีว้ดัการจดัสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรยีน ดา้นสภาพแวดลอ้มทางวชิาการ ไดแ้ก่ ระบบบรหิารจดัการภายในโรงเรยีนทีส่ง่เสรมิให้
บุคลากรปฏบิตังิานสาํเรจ็งานดว้ยความรว่มมอืรว่มใจกนัเพือ่ใหช้ดัเจนขึน้ จงึขอนําเครือ่งวดัและแนว
ปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้มทาวชิาการมกีจิกรรมและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 
   1. ผูบ้รหิารและคณะครใูนโรงเรยีนมสีว่นรว่มในการกาํหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิ
มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดม้สีว่นรว่ม
และแสดงความคดิเหน็ในลกัษณะต่างๆ 
   2. แนวปฏบิตัขิองโรงเรยีน มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ 
สาํรวจสภาพปจัจุบนัแลว้นําขอ้มลูดงักล่าวมาเป็นพืน้ฐานในการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงคโ์ครงการ
หรอืแนวปฏบิตัขิองโรงเรยีน 
   3. บุคลากรของโรงเรยีนยิม้แยม้แจ่มใสเป็นมติรต่อกนั มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใิน
การจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ สง่เสรมิใหบุ้คลากรในโรงเรยีนในลกัษณะต่างๆ ประชุมเชงิปฏบิตักิาร สง่เสรมิ
การรว่มกลุ่มควิซ ีการนิเทศภายใน เป็นตน้ 
   4. มกีารสง่เสรมิบุคลากรทาํงานรว่มกนัในลกัษณะต่าง  ๆอยา่งสมํ่าเสมอ เชน่ การนิเทศ
ภายใน การประชุมเพือ่แกป้ญัหาและหาขอ้ยตุไิปปฏบิตั ิมกีารจดัรปูแบบการตดิตามการชว่ยเหลอืปฏบิตังิาน
ของบุคลากร  มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพ เชน่ สง่เสรมิใหม้กีารประชุมในระดบัโรงเรยีน 
ระดบัหมวด ระดบังาน อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่การอภปิรายแกป้ญัหาขอ้ยตุ ิกบัความสามารถไมเ่กนิกาํลงั 
   5. มกีารยกยอ่ง ชมเชย หรอืประกาศเกยีรตคิณุ และเผยแพรผ่ลงานดเีดน่ของบุคลากร 
ตามวถิทีางประชาธปิไตย เชน่ การกําหนดนโยบาย มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม 
เชน่ มอบหมายงานหรอืการสัง่การใหเ้ป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา แจม่ชดั เหมาะสม กบัความสามารถ
ไมเ่กนิกาํลงั 
   6. มกีารสง่เสรมิพฒันาบุคลากรเพือ่เพิม่พนูความรู ้ และความกา้วหน้า มตีวัชีว้ดั
และแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม เชน่ สง่เสรมิสมัพนัธร์ะหวา่งบุคลากรในโรงเรยีนและสรา้งขวญั
กาํลงัใจใหบุ้คลากรหลายๆ รปูแบบ เชน่ มอบหมายงานใหแ้ลว้กต็ดิตามถามไถ่ใหค้วามชว่ยเหลอื สง่เสรมิ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ในการปฏบิตังิานอยา่งสมํ่าเสมอ จดัสวสัดกิารต่างๆ เชน่  
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สหกรณ์ ทุนการศกึษา ทีพ่กัอาศยั สาธารณูปโภค เป็นตน้ เมื่อมบุีคลากรใดหรอืมกีลุ่มบุคคลมผีลงาน
ดเีดน่ สง่เสรมิสนบัสนุนใหแ้สดงความสามารถต่างๆ เชน่ การเขยีนบทความ เป็นวทิยากร สง่เขา้ประกวด
ต่างๆ เป็นตน้ จดัใหก้ารยกยอ่ง ชมเชย ประกาศเกยีรตคิุณเผยแพรผ่ลงานของบุคลากรทีม่ผีลงานดเีดน่ 
สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดม้โีอกาสเพิม่พนูความรู ้เพือ่ความกา้วหน้า เชน่ การศกึษาต่อ การทาํผลงาน 
สง่เสรมิใหบุ้คลากรพบปะสงัสรรคก์นัในโอกาสอนัควร เชน่ การตอ้นรบัผูม้าใหมห่รอืผูจ้ากไป วนัสาํคญั
ต่างๆ การฉลองความสาํเรจ็ ฯลฯ สง่เสรมิใหบุ้คลากรในโรงเรยีนชว่ยเหลอืเกือ้กลู เมื่อมคีนหน่ึงคนใด
หรอืญาตพิีน้่องไดร้บัความเดอืดรอ้น เชน่ เจบ็ปว่ย หรอืมผีลงานฉลองต่างๆ เชน่ แต่งงาน เป็นตน้ 
และพากนัไปเยีย่มดงูาน หน่วยงานหรอืโรงเรยีนทีม่ผีลงานดเีดน่ ซึง่จะเป็นมลูเหตุจงูใจใหบุ้คลากร เกดิ
ความคดิในการพฒันาบรรยากาศของโรงเรยีน  
   7. บุคลากรไดม้โีอกาสพบปะสงัสรรคก์นั มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตั ิ ในการจดั
สภาพแวดลอ้ม เชน่ จดัระบบการตอ้นรบัแขกผูม้าเยอืน ดว้ยบรรยากาศแหง่ความเป็นมติรไมตร ี
   8. มกีารชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัระหวา่งบุคคลในโอกาสต่างๆ มตีวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัิ
ในการจดัสภาพแวดลอ้ม เช่น สง่เสรมิใหบุ้คลากรปฏบิตัตินต่อกนัอยา่งมสีมัมาคารวะตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมไทย เชน่ การไหว ้การทกัทาย การใชว้าจาสุภาพ 
   9. สง่เสรมิความมวีนิยัในตนเอง  มตีวัชีว้ดั และแนวปฏบิตัใินการจดัสภาพแวดลอ้ม 
เชน่ สง่เสรมิความมวีนิยัในตนเองของบุคลากรในโรงเรยีนทัง้ในเรื่องการตรงต่อเวลา การรกัษาความสะอาด  
ความรบัผดิชอบงานในหน้าที ่
  นรา สมประสงค ์และ เสร ีลาชโรจน์ (2546: 82) ไดเ้สนอแนวคดิสาํคญัเกีย่วกบัการจดั 
การสภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีนการสอนไว ้ดงัน้ี 
   1. สภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนนบัเป็นปจัจยัสาํคญัทีม่สีว่นสนบัสนุนการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนในหอ้งเรยีนการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนจะเน้นการจดัสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพ
และการจดัสภาพแวดลอ้มเชงิปฏสิมัพนัธ ์
   2. การจดัสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพ เน้นการจดัและการใชพ้ืน้ทีข่องหอ้งเรยีนให้
ไดป้ระโยชน์คุม้คา่ทีส่ดุ ในขณะเดยีวกนัตอ้งเน้นความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การจดัหอ้งเรยีนใหถู้ก
สุขลกัษณะและสวยงาม สภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพทีจ่ดัไดอ้ย่างมคีุณภาพ จะเป็นปจัจยัทีส่ง่เสรมิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ย 
   3. การจดัสภาพแวดลอ้มเชงิปฏสิมัพนัธ ์เน้นการจดับรรยากาศทีส่ง่เสรมิใหส้มาชกิ
ของหอ้งเรยีนแสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์ โดยครกูพ็ยายามหาแนวทางเพือ่ป้องกนัไมใ่หน้กัเรยีนแสดง
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคด์ว้ย 
  นรา สมประสงค ์และ เสร ีลาชโรจน์ (2546: 83) ไดก้ล่าวถงึ บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในการบรหิารสภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ของสถานศกึษา ดงัน้ี 
   1. การจดัการเรยีนการสอน ในการจดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสทิธภิาพ อาจตัง้คณะกรรมการวชิาการมารว่มปรกึษาหารอืถงึแนวปฏบิตั ิการประเมนิผลพรอ้ม
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ทัง้เสนอปญัหาและแนวทางแกไ้ข ใหค้รอูาจารยไ์ดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เชญิวทิยากรมาบรรยาย 
แนะนําวธิกีารสอนและนวตักรรมใหม่ๆ  มกีารจดัทาํแผนการสอนรายวชิา มกีารจดัตารางสอน/ตารางเรยีน 
การจดัครเูขา้สอนในแต่ละวชิาตามความเหมาะสม 
   2. การจดับรรยากาศทางวชิาการในโรงเรยีน มกีารจดับรกิารทางดา้นวชิาการ การจดั
บรรยากาศในหอ้งเรยีน 
   3. งานดา้นหลกัสตูร เอกสารประกอบการใชห้ลกัสตูร โดยโรงเรยีนรวบรวมเอกสาร
หลกัสตูรทุกประเภทใหค้รไูดศ้กึษาเพิม่เตมิ มกีารจดัทาํแผนการเรยีนหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร 
มกีารมอบหมายใหห้มวดวชิาจดัทาํแผนการสอน มสีมดุประเมนิผล จดัใหม้คีาบสอนแนะแนว สอนซ่อมเสรมิ
และมกีจิกรรมครบตามหลกัสตูร 
   4. การจดัแผนการเรยีน โรงเรยีนจดัแผนการเรยีนตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร
ใหห้ลากหลายเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และศกัยภาพของโรงเรยีน 
   5. การสอนซ่อมเสรมิ โรงเรยีนอาจจดัใหท้ัง้แบบทีเ่ป็นทางการตามความสะดวก
ของครแูละนกัเรยีนหรอือาจจดัแบบเป็นทางการ โดยแบ่งเดก็ตามระดบัสตปิญัญา เชน่ สอนเสรมิใหก้บั
นกัเรยีนทีต่ ัง้ใจเรยีน และจดัเสรมิประสบการณ์ใหก้บันกัเรยีนทีไ่มต่ัง้ใจเรยีน หรอืเชญิวทิยากรมาบรรยาย
ในรายวชิาหลกัเพือ่เตรยีมตวัสอบแขง่ขนั เป็นตน้ 
   6. การวดัและประเมนิผล ไดแ้ก่ การวดัและประเมนิผลตามหลกัสตูรตามระเบยีบ
ทีก่ระทรวงศกึษากาํหนด การจดัสอบคดัเลอืกเขา้เรยีนต่อ จดัสอบซ่อม การมอบรางวลัดเีดน่แก่นกัเรยีน
ประจาํปีการศกึษา การวเิคราะหข์อ้สอบ การลงทะเบยีนเรยีน การแจง้ผลการสอบ การประกาศรายชื่อ
นกัเรยีนทีไ่มม่สีทิธเิขา้สอบปลายภาค 
   7. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ไดแ้ก่ กจิกรรมลกูเสอืเนตรนาร ี กจิกรรมชุมนุม และ
กจิกรรมอื่นตามลกัษณะของกจิกรรม เสยีสละ บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม รูจ้กัทาํงานรว่มกนั 
มสีขุภาพแขง็แรง 
   8. การจดัแหล่งเรยีนรู ้เชน่ หอ้งสมดุ หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งปฏบิตักิาร แปลงสาธติ 
แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน สถานประกอบการ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ วดัและสถานทีร่าชการ เป็นตน้ 
  สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2542: 4) ไดก้ล่าวถงึ สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ (การเรยีนการสอน) 
ไดแ้ก่ การจดัหลกัสตูรการเรยีน การสอน พฤตกิรรมการสอนของอาจารย ์ รวมทัง้การใชส้ือ่ต่างๆ ใน
การสอน และปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีนและการสรา้งบรรยากาศทางวชิาการ หากทุกอยา่งที่
กล่าวมาเป็นไปในทางทีเ่หมาะสมกจ็ะสง่ผลใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูแ้ละสามารถ นําความรูไ้ปปฏบิตัไิด ้
สง่ผลใหนิ้สตินกัศกึษามคีวามสาํเรจ็ในการเรยีนและจะพฒันาทกัษะแนวคดิ แนวคดิและอุดมการณ์ต่างๆ 
ใหเ้กดิขึน้ในตนเองได ้
 จากทีก่ล่าวมา สามารถสรปุไดว้า่ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ดา้นวชิาการ เป็น การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีต่รงตามจุดประสงค ์สง่เสรมิความสามารถของแต่ละบุคคล และเป็นไปตาม
ความตอ้งการของชุมชน โดยสถานศกึษาจดักจิกรรมทีห่ลากหลายใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มทัง้ภายในหอ้งเรยีน
และนอกหอ้งเรยีน ตลอดจนการจดับรกิารเพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนทางวชิาการทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู้
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และไดร้บัประสบการณ์ใหม้ากทีส่ดุภายใตบ้รรยากาศทีม่ชีวีติชวีา แจม่ใสน่าเรยีนรูส้ง่เสรมิความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เรง่เรา้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ และการพฒันาตนเอง โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
ตลอดจนการจดับรกิารต่างๆ ทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอทาํใหผู้เ้รยีนปรบัตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 
4. ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัมุง่ศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ของโรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มกรงุเทพกลาง ตามความคดิเหน็ของครโูรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร 
กลุ่มกรงุเทพกลาง ผูว้จิยัไดศ้กึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิเหน็ของคร ู โดย พบวา่ เพศ และ
ประสบการณ์ในการสอน เป็นตวัแปรทีส่าํคญั ซึง่มผีลต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา อนัเป็น
สาเหตุสาํคญัทีท่าํใหค้รมูคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั ดงัรายละเอยีดจากงานวจิยัต่างๆ ดงัน้ี 
 เพศ  
  จากงานวจิยั เบญญาภา คงมาลยั (2551: 87 – 91) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของหวัหน้า
กลุ่มสาระการเรยีนรูต่้อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2550 ใน 5 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการเรยีน
การสอน ดา้นการบรหิาร ดา้นการบรกิาร และดา้นเน้ือหาหลกัสตูร ผลการวจิยัพบวา่ หวัหน้ากลุ่ม
สาระการเรยีนรูต่้อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบุร ี เขต 1 ปีการศกึษา 2550 มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางการศกึษา อยูใ่นระดบัมาก เมือ่เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา 
จาํแนกตามเพศ ในโรงเรยีนปจัจุบนั พบวา่ ครทูีม่เีพศต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 แตกต่างกนั
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สกัรนิทร ์บุญกวา้ง (2551: 58 – 60) ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัความพงึพอใจ
ของครตู่อการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อาํเภอวเิชยีรบุร ีสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 พบวา่ ครปูฏบิตักิารสอนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจดัสภาพ 
แวดลอ้มในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรวม รายดา้น 3 ดา้น คอื ดา้นบรหิารจดัการ ดา้นการเรยีน
การสอน และดา้นปฏสิมัพนัธข์องบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ประสบการณ์ในการสอน   
  จากผลวจิยัของ สพุล อนามยั (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน สงักดั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ี เขต 1 
ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ซึง่ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน
และสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน และ 2) สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ย บรรยากาศ
ในชัน้เรยีนและการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มดา้น
กายภาพ และสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก และจากการเปรยีบเทยีบการจดั 
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน จาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ทัง้โดยรวม



 

 

52 

และรายดา้นมกีารปฏบิตัแิตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยครทูีม่ปีระสบการณ์ใน
การสอนมาก มกีารปฏบิตัมิากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนน้อย สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ รุง่นภา 
คนเล (2553: 52 – 53) ไดศ้กึษาการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนบา้นสองสลงึ สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาระยอง เขต 2 พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การจดั
สภาพสิง่แวดลอ้มดา้นการจดัการเรยีนรูแ้ละดา้นการบรหิาร อยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นอาคารสถานที ่
อยูใ่นระดบัปานกลาง และจากการเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนบา้นสองสลงึ สงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั   
 จากผลการวจิยัทีนํ่าเสนอดงักล่าว สรปุไดว้า่ เพศของคร ูและประสบการณ์ในการสอนของคร ู 
มอีทิธพิลต่อการรบัรูเ้กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ดงันัน้ผูว้จิยัจงึกาํหนดเพศ และประสบการณ์
ในการสอน เป็นตวัแปรอสิระในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี 
 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูบางสว่นจากงานวจิยัทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ซึง่มทีัง้งานวจิยัในประเทศและงานวจิยัต่างประเทศ ไดร้วบรวม
นําเสนอ ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 งานวิจยัในประเทศ 
  จริาย ุคุณสบืพงษ์พนัธ ์ (2554: 59 – 62) ไดศ้กึษาเรื่อง ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนพงศส์ริวิทิยา จงัหวดัชลบุร ีใน 4 ดา้น คอื ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นการจดั 
การเรยีนการสอน ดา้นกลุ่มเพือ่น และดา้นการบรหิารงาน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และจาก
การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนพงศส์ริวิทิยา จงัหวดั
ชลบุร ีจาํแนกตามเพศ พบวา่ ไมแ่ตกต่างกนั โดยนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิมคีวามพงึพอใจโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นอาคารสถานทีท่ีน่กัเรยีนชาย มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อ
จาํแนกตามระดบัชัน้ของนกัเรยีน พบวา่ ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน
พงศส์ริวิทิยา จงัหวดัชลบุร ีโดยรวมดา้นอาคารสถานที ่ดา้นการจดัการเรยีนการสอน และดา้นการบรหิาร 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มเีพยีงดา้นเดยีวทีไ่มแ่ตกต่างคอื ดา้นกลุ่มเพื่อน 
  นนัทวนั มสุกิบุตร (2553: 59 – 61) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนของโรงเรยีนสวา่งบรบิรูณ์วทิยา จงัหวดัชลบุร ีใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม
ในหอ้งเรยีน สภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิาร สภาพแวดลอ้มดา้นกลุ่มเพือ่น และสภาพแวดลอ้มดา้น
อาคารสถานที ่พบวา่ โดยรวมและรายดา้น จากการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนของโรงเรยีนสวา่งบรบิรูณ์วทิยา จงัหวดัชลบุร ีจาํแนกตามเพศ พบวา่ โดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและจาํแนกตามชว่งชัน้ พบวา่ ความพงึพอใจต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  รุง่นภา คนเล (2553: 52-53) ไดศ้กึษาการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนบา้นสองสลงึ 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง เขต 2 พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ การจดัสภาพสิง่แวดลอ้มดา้นการจดัการเรยีนรูแ้ละดา้นการบรหิาร อยูใ่นระดบัมาก สว่น
ดา้นอาคารสถานที ่อยูใ่นระดบัปานกลาง และจากการเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน
บา้นสองสลงึ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง เขต 2 พบวา่ โดยรวมและรายดา้นจาํแนกตาม
เพศ ประสบการณ์และระดบัชว่งชัน้ แตกต่างกนั 
  ธารนา รตันะ (2552: 73 – 76) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนอนุบาลเซนตจ์อหน์ ในดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน และดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน พบวา่ ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ และผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ พบวา่ ผูป้กครองที่
เป็นเพศชายทีม่อีายสุงูกวา่ 45 ปี ผูป้กครองมวีุฒกิารศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีผูป้กครองทีม่อีาชพีทาํ
ธุรกจิสว่นตวั ผูป้กครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูกวา่ 30,000 บาท ผูป้กครองทีม่สีถานภาพบดิา และ
ผูป้กครองทีม่จีาํนวนของผูท้ีอ่ยูใ่นอุปการะในดา้นการศกึษา จาํนวน 1 คน มคีวามพงึพอใจสงูกวา่
กลุ่มอื่นๆ 
  พลูศกัดิ ์เผา่ภูร ี (2551: 76 – 80) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา
สงักดัเทศบาลในจงัหวดัอุบลราชธานี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นครแูละบุคลากร ดา้น
ความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีนกบัชุมชน ดา้นสือ่และอุปกรณ์ และดา้นงบประมาณ ตามความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารและครขูองโรงเรยีนเทศบาลสงักดัเทศบาลในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น 
  กมลสรรค ์บุญกวา้ง (2550: 72 – 75) ไดศ้กึษาเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 พบวา่ ครมูคีวามพงึพอใจต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 อยูใ่น
ระดบัมาก และจากการเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 ทีต่ัง้อยูใ่นและนอกเขตเทศบาล ไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นความ
ปลอดภยั ครมูคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่เปรยีบเทยีบความ
พงึพอใจของครตู่อการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
เพชรบรูณ์ เขต 3 ทีต่ัง้อยูใ่นและนอกเขตเทศบาล ไมแ่ตกต่างกนั 
  ปฏคิม พงษ์ประเสรฐิ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้ม
และการบรกิารในโรงเรยีนเทศบาล สงักดัเทศบาลเมอืงนครนายก ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้ม ซึง่ประกอบดว้ย การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนและการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 
2) ดา้นการบรกิาร ประกอบดว้ย การสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน ผลการวจิยั
พบวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารในภาพรวมและรายดา้นไดแ้ก่ การจดัสภาพแวดลอ้มภายใน
หอ้งเรยีน การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน การบรกิารสง่เสรมิสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูเ้รยีน มกีารปฏบิตัริะดบัมาก เมือ่ศกึษารายโรงเรยีนพบวา่ทุกดา้นมกีารปฏบิตัริะดบัมากเชน่เดยีวกนั 
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ยกเวน้โรงเรยีนแหง่ที ่3 มกีารปฏบิตัริะดบัปานกลาง 2 รายการคอื การจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีน 
และการรกัษาความปลอดภยัภายในอาคารเรยีน 
  บุปผา พณิวานิช (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ของ
โรงเรยีนนานาชาตนีิวา สงักดัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน พบวา่  การจดั
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 1) สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้ม
ภายในหอ้งเรยีนและสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง และ 
2) สภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย บรรยากาศการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้พบวา่ ครมูคีวามสนใจต่อนกัเรยีนทัง้ดา้นการเรยีนและดา้นความประพฤต ินกัเรยีน
ทีม่คีวามแตกต่างทางเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั โรงเรยีนใหค้วามสาํคญัต่อความสาํเรจ็
ของนกัเรยีน มรีะบบการสือ่สารทีด่ ีมกีารจดับรรยากาศการเรยีนรู ้และมกีารสง่เสรมิกจิกรรมการเรยีนรู ้
  อนุพลู เทศารนิทร ์ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มใน
สถานศกึษาทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโรงเรยีนเซกา อาํเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย ใน 2 ดา้น 
คอื สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและจติใจ โดยใชก้ารวจิยัปฏบิตักิาร 
(Action Research) 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การปฏบิตัติามแผน 
(Action) การสงัเกต (Observation) และการสะทอ้นผล (Reflection) ผลการศกึษาคน้ควา้พบวา่ สภาพ
ปจัจุบนัปญัหาในการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและจติใจโรงเรยีน
เซกา มปีญัหาคอื สภาพแวดลอ้มทางกายภาพมกีารจดัทีน่ัง่สาํหรบันกัเรยีน การจดัและการใชพ้ืน้ที่
หอ้งเรยีน การจดัและตกแต่งหอ้งเรยีน มกีารดาํเนินการไมถู่กตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรยีน 
และสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและจติใจ การปฏสิมัพนัธท์ีส่รา้งสรรค ์การเป็นตน้แบบทีด่ขีองคร ูครไูมม่ี
ปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบันกัเรยีน รวมทัง้ครไูมไ่ดจ้ดัประสบการณ์ในการสอดแทรกความรูแ้ก่นกัเรยีน ปญัหา
เหล่าน้ี ครไูมไ่ดร้บัการพฒันา ครปูฏบิตัไิมถู่กตอ้ง ไมท่ราบแนวทางในการพฒันา สภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ทาํใหน้กัเรยีนไมส่นใจกจิกรรมการเรยีนการสอนของคร ูไมเ่กดิการเรยีนรู้
ตามความสนใจของนกัเรยีน เมือ่พฒันาคร ูโดยใชก้ลยทุธ ์3 กลยทุธ ์คอื การศกึษาดงูาน การบรหิาร
แบบมสีว่นรว่ม และการนิเทศการสอน ทาํใหก้ลุ่มผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้ รว่มในการวางแผน รว่มในการ
ดาํเนินงาน รว่มในการตดิตามประเมนิผล เกดิความรูค้วามเขา้ใจ สามารถพฒันาตนเอง ทาํใหส้ภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและจติใจมกีารพฒันาดขีึน้ ผลการศกึษาคน้ควา้พบวา่ กลุ่ม
ผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้ จาํนวน 7 คน ไดแ้ก่ผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้ ครปูฏบิตักิารสอน จาํนวน 7 คน ไดม้ี
ความรูแ้ละเขา้ใจ สามารถจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มกีารจดัทีน่ัง่สาํหรบันกัเรยีนตามความพอใจ 
ไมย่ดึรปูแบบใดรปูแบบหน่ึง เกดิความสะดวกสบายในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การจดัพืน้ที่
และการใชพ้ืน้ทีห่อ้งเรยีนเหมาะสมไมเ่ป็นอุปสรรคในการเรยีนการสอน การจดัและตกแต่งหอ้งเรยีน 
มกีารจดัมุมวชิาการ มกีารจดัป้ายนิเทศแสดงผลงานนกัเรยีน - คร ูทัง้ในหอ้งและนอกหอ้งเรยีน หอ้งเรยีน
สะอาด เป็นระเบยีบสวยงาม มป้ีายนิเทศ ป้ายนิทรรศการ ป้ายแสดงผลงานนกัเรยีน - ครทูุกหอ้ง 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและจติใจ มปีฏสิมัพนัธท์ีส่รา้งสรรคร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน 3 ประการ คอื 
การสบสายตาเวลาพดูกบันกัเรยีน ใชค้าํพดูหรอืวาจาทีส่รา้งสรรค ์มเีหตุผล และมกีารสมัผสัทีอ่บอุน่
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กบันกัเรยีน การเป็นตน้แบบทีด่ ีมคีวามสภุาพนุ่มนวล มคีวามรบัผดิชอบ ตรงต่อเวลาและความมน้ํีาใจ
ต่อนกัเรยีนขณะทีอ่ยูต่่อหน้านกัเรยีน มกีารจดัประสบการณ์สอดแทรกการพฒันาดา้นจติใจแก่นกัเรยีน
ในหอ้งเรยีนทุกวนั ก่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน การดาํเนินการทัง้หมดที่
กล่าวมาขา้งตน้ มกีารพฒันาเป็นทีพ่อใจของผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้ทุกคนและผูใ้หข้อ้มลู  
  สพุล อนามยั (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน สงักดั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 1 ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ซึง่ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหอ้งเรยีน และ 2) สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ย บรรยากาศในชัน้เรยีนและ
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ และ
สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการมกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก และจากการเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจาํแนกตามขนาดโรงเรยีนเอกชน พบวา่ ทัง้ในภาพรวมและรายดา้นมกีาร
ปฏบิตัแิตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมือ่จาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน
พบวา่ ทัง้โดยรวมและรายดา้นมกีารปฏบิตัแิตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยครู
ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมากมกีารปฏบิตัมิากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนน้อย และเมื่อจาํแนก
ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้พบวา่ ในภาพรวมมกีารปฏบิตัไิมแ่ตกต่างกนั และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนมกีารปฏบิตัแิตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  บรรหาร เทยีมเมฆ (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง ศกึษาสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอบางน้ําเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ผลการวจิยั พบวา่ 1) สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถม 
ศกึษา อาํเภอบางน้ําเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยรวมและดา้นกายภาพ สภาพแวดลอ้มมคีวามเหมาะสม
อยูใ่นระดบัดมีาก สว่นดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ผล
การเปรยีบเทยีบสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษา
อาํเภอบางน้ําเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา จาํแนกตามสถานทีต่ัง้ของโรงเรยีน พบวา่ ดา้นกายภาพ ดา้น
การบรหิาร และดา้นวชิาการ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ (p<.05) โดยโรงเรยีนทีต่ ัง้
ในเขตเทศบาลจดัสภาพแวดลอ้มไดเ้หมาะสมกวา่โรงเรยีนทีต่ ัง้นอกเขตเทศบาล 
  พงศศ์ริ ิจนัทวิาสน์ (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
การเรยีนการสอนทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นจติพสิยัของนกัเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดัราชบุร ี
พบวา่ การจดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศการเรยีนการสอนของโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดัราชบุรี
อยูใ่นระดบัมาก พฤตกิรรมดา้นจติพสิยัของนกัเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาจงัหวดัราชบุรอียูใ่นระดบัมาก 
และการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการเรยีนการสอนสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นจติพสิยัของโรงเรยีน
ประถมศกึษาจงัหวดัราชบุร ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  ประสาท รอบรู ้(2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการจดัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนเกีย่วกบังาน
สขุภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัชัน้ประถมศกึษา โรงเรยีนเทศบาลบา้นสขุสาํราญ สงักดัเทศบาลเมอืงวารนิชาํราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศกึษาพบวา่ การจดัสิง่แวดลอ้มในหอ้งเรยีนก่อนการดาํเนินงาน ทางดา้น



 

 

56 

กายภาพ การจดัหอ้งเรยีนขาดความเอาใจใสเ่ทา่ทีค่วร และหลกัการจดับรรยากาศในหอ้งเรยีนทีถู่กตอ้ง 
ครแูละคน ต่างจดัหอ้งเรยีนตนเองตามความคดิของตน ดา้นปจัจยัเกือ้หนุน ขาดความต่อเน่ืองในการจดั
บรรยากาศสิง่แวดลอ้มในหอ้งเรยีน ตลอดจนการดแูล บาํรงุรกัษาสือ่ อุปกรณ์ในหอ้งเรยีน ในดา้นจติ
สงัคมการสรา้งสมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน โดยการจดัการเรยีนการสอนยงัไมด่พีอหรอืเตม็ความรู้
ความสามารถของครผููส้อน นกัเรยีนยงัตอ้งการหอ้งเรยีนทีส่ะอาดสวยงาม มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ปลอดภยัและตอ้งการความเอาใจใส ่ใหค้วามสนใจ การสรา้งความรกัความอบอุน่จากคร ูจากการวจิยั
ในภาคสนาม กลุ่มผูร้ว่มวจิยั ไดร้ว่มมอืกนัในการพฒันาสิง่แวดลอ้มในหอ้งเรยีน จดัการอบรมสมัมนา
การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน การศกึษาดงูานจากสายชัน้เรยีนอื่นเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ผลการดาํเนินงานและการเขา้รว่มประกวดบรรยากาศภูมทิศัน์โรงเรยีนในสงักดัทาํใหเ้กดิผลการพฒันา
สิง่แวดลอ้มและมผีลต่อนกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ไดส้มัผสั เกดิการเรยีนรูจ้ากสิง่แวดลอ้ม
ทีถู่กสขุลกัษณะ สง่ผลใหส้ิง่แวดลอ้มทางกายภาพในหอ้งเรยีนมคีวามสะอาด สวยงาม มคีวามเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย มคีวามพรอ้มและเหมาะสม ตลอดจนมคีวามปลอดภยัแก่นกัเรยีน และสิง่แวดลอ้มทางดา้น
จติสงัคมในหอ้งเรยีน ไดม้ปีฏสิมัพนัธท์ีด่ขีองครกูบันกัเรยีน  
  วษิณุ ผสมทรพัย ์ (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ
การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนสตัหบีวทิยาคม ผลการวจิยั พบวา่  1) ความพงึพอใจของนกัเรยีน
ทีม่ต่ีอการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนสตัหบีวทิยาคม อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีจาํแนกตามความคดิเหน็
ของนกัเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นกายภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ดา้นบรหิารและดา้นวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก  2) ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ผีลต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรยีนสตัหบีวทิยาคม อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี จาํแนกตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และความคดิเหน็ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย โดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  3) ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ผีลต่อการจดั 
สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนสตัหบีวทิยาคม อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีจาํแนกตามความคดิเหน็ของ
นกัเรยีนเพศชาย โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และความคดิเหน็ของนกัเรยีนเพศหญงิโดยรวม
และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
  สพุชิยั วจิติรโสภา (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อ
การจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาอาํเภอพระแสงจงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี พบวา่ ความคดิเหน็ของครใูนการจดัสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการจดัการเรยีนการสอน 
ในดา้นบุคลากรมสีว่นรว่ม ทกุกจิกรรมมกีารปฏบิตัมิาก ดา้นนกัเรยีนมสีว่นรว่ม กจิกรรมทีม่กีารปฏบิตัมิาก 
ไดแ้ก่ ตดิตามการใชร้ะเบยีบการแต่งกาย ดา้นอาคารสถานที ่ กจิกรรมทีป่ฏบิตัมิาก ไดแ้ก่ จดัใหม้ี
การถ่ายเทอากาศ กจิกรรมทีม่ปีญัหา คอื ดา้นอาคารสถานที ่ไดแ้ก่ การจดัหอ้งดนตรใีนทีท่ีเ่หมาะสม 
จดัใหม้โีรงฝึกงาน จดัทาํรัง้โรงเรยีน จดัทาํทอ่ระบายน้ํา ดา้นการใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่ม ปญัหาทีพ่บคอื 
ประกวดป้ายคาํขวญัเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม จดัตัง้ชุมนุมสภาพแวดลอ้ม และบทบาทในการเสนอแนวคดิ
การอนุรกัษ์ 
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  สรุยิงค ์ธรรมกรณุา (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน
ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัพงังา พบวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน
สว่นใหญ่ดาํเนินการ คอื ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนทีถู่กสขุลกัษณะ โรงเรยีนดาํเนินการ
ศกึษาสภาพปจัจุบนั ความตอ้งการและความพรอ้มในการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน ดา้นการสรา้ง
จติสาํนึกในการอนุรกัษ์พฒันาสภาพแวดลอ้ม โรงเรยีนดาํเนินการจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหบุ้คคลในโรงเรยีน
เกดิความตระหนัก มจีติสาํนึกในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้ม ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
สภาพแวดลอ้มศกึษา โรงเรยีนดาํเนินการจดักจิกรรมปลกูไมย้นืตน้ ไมด้อกไมป้ระดบัและจดักจิกรรม
บาํเพญ็ประโยชน์ในวนัสาํคญั ดา้นการเป็นผูนํ้าและความรว่มมอืกบัชมุชนโรงเรยีนไดร้ว่มมอืกบัชมุชน 
หน่วยงานในการรณรงคด์า้นสภาพแวดลอ้ม 
  นัฐาพร ดุษด ี (2545: บทคดัย่อ) การศกึษาสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนประถมศกึษา 
สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสระแกว้ พบวา่ 1) สภาพการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน
ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานประถมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ ทัง้ 3 ดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัดมีาก เรยีงตามลาํดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิาร ดา้นกายภาพ และดา้นวชิาการ 2) ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการจดัสภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดั สาํนกังานประถมศกึษา จงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามขนาดของโรงเรยีน 
รายดา้นและโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิดาํรง ออ่มน่วม (2543: บทคดัยอ่) ได้
ศกึษาการจดัการสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีนประถมศกึษาเอกชน กรงุเทพมหานคร ผลการวจิยั พบวา่ 
โรงเรยีนมกีารศกึษาสภาพดา้นการจดัสิง่แวดลอ้มใหถู้กสขุลกัษณะ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปจัจุบนัของ
โรงเรยีน โดยการประชุมปรกึษาหารอืในรปูคณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํแผนงาน แต่สว่นใหญ่จดัทาํ
เป็นผลงานเฉพาะกจิ เป็นการจดักจิกรรมเสรจ็สิน้เป็นงานๆ ยงัขาดการจดัการจดัทาํแผนงานระยะยาว 
จงึขาดความต่อเน่ืองในการปฏบิตั ิแต่ในสภาพของการจดั เตรยีมบรเิวณ อาคารสถานที ่การทาํความสะอาด 
ปลกูตน้ไม ้และการตดิตัง้ระบบสาธารณูปโภค ยงัมน้ีอย  
  คาํจนัทร ์อปัการตัน์ (2542: 77 – 79) ไดศ้กึษาบทบาทของผูบ้รหิารในการจดัสิง่แวดลอ้ม 
ทีส่นบัสนุนต่อการปฏบิตังิานของครผููส้อนโรงเรยีนมธัยมศกึษา กรมสามญัศกึษา เขต 9 โดยแบ่งเป็น 
3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นวชิาการ และดา้นบรหิารจดัการ ผลการวจิยัพบวา่  
   1. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารเกีย่วกบับทบาททีป่ฏบิตัจิรงิในการจดัสิง่แวดลอ้ม ของ
ผูบ้รหิารทีส่นบัสนุนต่อการปฏบิตังิานของครผููส้อน โดยรวมทัง้สามดา้นพบวา่ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง  
   2. ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารเกีย่วกบับทบาททีพ่งึประสงคใ์นการจดัสิง่แวดลอ้มของ
ผูบ้รหิารทีส่นบัสนุนต่อการปฏบิตังิานของครผููส้อน โดยรวมทัง้สามดา้นพบวา่ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ  
   3. ความคดิเหน็ของครผููส้อนเกีย่วกบับทบาททีป่ฏบิตัจิรงิในการจดัสิง่แวดลอ้มของ
ผูบ้รหิารทีส่นบัสนุนต่อการปฏบิตังิานของครผููส้อน โดยรวมทัง้สามดา้น พบวา่ มคีวามคดิเหน็อยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ  
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   4. ความคดิเหน็ของครผููส้อนเกีย่วกบับทบาททีพ่งึประสงคใ์นการจดัสิง่แวดลอ้มของ
ผูบ้รหิารทีส่นบัสนุนต่อการปฏบิตังิานของครผููส้อน โดยรวมทัง้สามดา้น พบวา่ มคีวามคดิเหน็อยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ  
   5. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และครผููส้อนเกีย่วกบับทบาทที่
ปฏบิตัจิรงิในการจดัสิง่แวดลอ้มของผูบ้รหิาร ทีส่นบัสนุนการปฏบิตังิานของครผููส้อน โดยรวมทัง้สามดา้น
แตกต่างกนั โดยมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05  
   6. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร และครผููส้อนเกีย่วกบับทบาทที่
พงึประสงคใ์นการจดัสิง่แวดลอ้มของผูบ้รหิาร ทีส่นบัสนุนการปฏบิตังิานของครผููส้อน โดยรวมทัง้สามดา้น
แตกต่างกนั โดยมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
  สมศร ีศกัดิร์ุง่พงศากุล (2542: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน
ประถมศกึษา ในสงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดันนทบุร ีพบวา่ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรยีน กจิกรรมทีจ่ดัมาก ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนหรอืโครงการระยะ 1 ปี การทาํความสะอาด การปลกู
ไมด้อกไมป้ระดบั ดา้นการสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์ และพฒันาสภาพแวดลอ้มใหบุ้คลากร โดย
การประชาสมัพนัธก์จิกรรมดา้นสภาพแวดลอ้มทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน ดา้นการเรยีนการสอน
สภาพแวดลอ้มศกึษา มกีารเตรยีมสือ่และอุปกรณ์การเรยีน รวมทัง้การหาเอกสารและการจดัหาหลกัสตูร
สภาพแวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีน ดา้นการเป็นผูนํ้าและความรว่มมอืกบัชุมชน มกีารจดัประชุม อบรม 
ใหค้าํแนะนําแก่ชุมชนในเรื่องการจดัสภาพแวดลอ้มและรกัษาความสะอาด 
  อรณุี ราชพฒัน์ (2542: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มและกจิกรรม
เสรมิหลกัสตูรของโรงเรยีนในโครงการปฏริปูการศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัเลย 
พบวา่ นโยบายการดาํเนินงานเรือ่งการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน เน้นการจดับรเิวณและสภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรยีนใหส้ะอาด รม่รื่น สวยงาม โดยการจดัสวนหยอ่ม ปลกูไมด้อกไมป้ระดบั และไมย้นืตน้ ใน
เรือ่งนโยบายการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร โรงเรยีนเน้นการใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม 
ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตั ิและใหชุ้มชนเขา้รว่มกจิกรรมกบัโรงเรยีน การจดัสภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัอาคารเรยีน 
อาคารประกอบ การจดัการสขุาภบิาล และการจดับรเิวณโรงเรยีน ดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัการจดั 
การสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน คอื ความรม่รืน่ สวยงาม และสะดวกสบาย ความปลอดภยัจากอุบตัเิหตุ 
ความปลอดภยัจากโรคตดิต่อ และความเหมาะสมกบัการพฒันาการทางรา่งกาย การจดักจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูรของโรงเรยีนดาํเนินการโดยจดันกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ และให้
นกัเรยีนไดท้าํงานรว่มกบัครแูละชุมชน โดยครสูว่นใหญ่เป็นผูว้างแผนและดาํเนินการทาํกจิกรรม 
  อุดมศกัดิ ์มนิุกานนท ์(2540: บทคดัยอ่) ไดป้ระเมนิโครงการเรือ่ง การพฒันาบรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้ม โรงเรยีนแมจ่นัวทิยาคม จงัหวดัเชยีงราย ปีการศกึษา 2538 – 2539 โดยประเมนิ
ความคดิเหน็ก่อนและหลงัการดาํเนินการพฒันาตามทศันะของคร ูลกูจา้งประจาํ และนกัเรยีนในโรงเรยีน 
พบวา่ คร ู ลกูจา้งประจาํ และนกัเรยีน เหน็วา่ ก่อนการดาํเนินงานมกีารพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แต่ภายหลงัดาํเนินงานโครงการแลว้มกีารพฒันาอยูใ่นระดบัมาก แต่ครแูละลกูจางประจาํ เหน็วา่ ในสว่น
ทีเ่กีย่วกบัการตกแต่งพืน้ทีโ่รงเรยีนไดส้วยงามอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สาํหรบันกัเรยีน เหน็วา่ การจดัหอ้ง



 

 

59 

ใหม้คีวามสะอาด เป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย มแีสงสวา่งเพยีงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ตกแต่งสวยงาม 
และเอือ้ต่อการเรยีนการสอน มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
  มารส์เดน็ (Marsden.  2006: 116 – A) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน
ในดา้นความปลอดภยัทางสิง่แวดลอ้ม และความมรีะเบยีบของเดก็ยากจนในโรงเรยีนทางทศิใต ้ของ
แคลฟิอเนีย โดยทาํการเกบ็ตวัอยา่งในกลุม่นกัเรยีนจาํนวน 256 คน ใน 10 โรงเรยีน ซึง่พบวา่ สิง่
อาํนวยความสะดวกในโรงเรยีน สิง่แวดลอ้มในหอ้งเรยีน ความสะดวกในโรงเรยีน มคีวามสมัพนัธก์นั
กบัความสาํเรจ็ของนกัเรยีนอยา่งมนียัสาํคญั ซึง่สิง่อาํนวยความสะดวกในโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างลบ
กบัความสาํเรจ็ของนกัเรยีน แต่พฤตกิรรมของนกัเรยีนทีย่ากจน มบีทบาททีส่าํคญัในการสนบัสนุนใน
การรกัษาระเบยีบวนิยัอยา่งด ี
  มารช์ (Marc.  2005: Abstract) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของสิง่ก่อสรา้งภายในบรเิวณ
โรงเรยีนต่อประสบการณ์การเล่นของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา จากการศกึษาพบวา่ เวลาในการเล่น 
และการเล่นในพืน้ทีท่ีไ่มไ่ดจ้ดัไวเ้ฉพาะสาํหรบัเล่นในการพฒันาเดก็ หรอืมกีารจาํกดัการใชพ้ืน้ทีส่าํหรบั
เล่น และเวลาเล่นในทางลบเมือ่สภาพแวดลอ้มทางจติวทิยาในโรงเรยีนเปลีย่นไปในทางทีน่กัเรยีนไมช่อบ 
  คทัจา และ แฮมมารส์ตรอม (Kataj; & Hammarstrom.  2003: Abstract) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทางจติวทิยาในโรงเรยีนทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันา ดา้นสขุภาพของนกัเรยีน 
พบวา่ มกีารพฒันาทางดา้นสขุภาพ และการรบัรูคุ้ณคา่ของตน 
  เฮท็ และ เมนเดลล ์ (Heath; & Mendell.  2002: Abstract) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัอทิธพิล
ของสภาพแวดลอ้มภายในอาคารทีม่ต่ีอพฤตกิรรมของนกัเรยีน เพือ่ยนืยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพ
ของสภาพแวดลอ้มภายในอาคารทีม่ต่ีอพฤตกิรรมของนกัเรยีน จากการศกึษามขีอ้ยนืยนัวา่ คุณภาพ
ของสภาพแวดลอ้มทีด่ ีรวมถงึการระบายอากาศและแสงสวา่งจะลดพฤตกิรรมดา้นการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
ไดด้ว้ย 
  เบอรเ์ทนเซน (Bertelsen. 1999: 2858 – A) ไดศ้กึษาธรรมชาตกิารสอนและการเรยีนรู้
ของเดก็ในการจดัการศกึษาพเิศษระดบัประถมศกึษา ในสภาพแวดลอ้มทีเ่น้นเดก็เป็นศนูยก์ลาง ผูร้ว่มวจิยั
ไดแ้ก่ นกัเรยีนการศกึษาพเิศษ 1 คน ครกูารศกึษาพเิศษ 1 คน ครอูนุบาล 1 คน และครปูระจาํชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 – 2 อกี 1 คน ผลการศกึษาพบวา่ 
   1. ความเชื่อของครปูระถมศกึษา มคีวามสอดคลอ้งและชีนํ้าการปฏบิตักิารสอนของ
ตนทาํใหค้รสูามารถสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มและตรงกบัความตอ้งการต่างๆ ทางวชิาการของนกัเรยีนได ้
   2. เมือ่ครปูระถมศกึษา ครกูารศกึษาพเิศษ และครอูนุบาล นํากจิกรรมการเรยีนรู้
หนงัสอืไปใชใ้นสภาพแวดลอ้มและวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม ทาํใหน้กัเรยีนการศกึษาพเิศษ ไดเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งกระตอืรอืรน้ นกัเรยีนการศกึษาพเิศษจะมเีรยีนรูไ้ดช้า้ในทุกกจิกรรม แต่สามารถ
เรยีนรูว้ธิกีารอา่น และการเขยีนในเบือ้งตน้ได ้
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   3. นกัเรยีนการศกึษาพเิศษ มคีวามเขา้ใจธรรมเนียมของสงัคมในชัน้เรยีน ซึง่สามารถ
มคีวามสมัพนัธก์บัครแูละนกัเรยีนคนอื่นๆ ไดม้ากขึน้ 
   4. เน่ืองจากคณะครใูนโรงเรยีนประถมศกึษา ในเมอืงปรงิคลอยูใ่นระหวา่งการปฏริปู
การศกึษา จงึเป็นการงา่ยทีค่รจูะเขา้ไปมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาพเิศษทัง้หมด 
   5. จากปรชัญาการศกึษาและการปฏบิตักิารสอนของครกูารศกึษาพเิศษ เน้นการทาํงาน
รว่มกบัผูอ้ื่น จงึสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งสะดวกและประสบความสาํเรจ็มากขึน้ 
   6. การประชุมวางแผนรว่ม ทาํใหเ้กดิการเน้นดา้นทีส่อดคลอ้งกบับทบาทของตน
ทีค่รอบคลุมถงึสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาทัง้หมด ประชากร นกัเรยีนและสภาพชัน้เรยีนดว้ย 
  คใีจ (Kijai. 1987: 38) ทีไ่ดศ้กึษาคุณลกัษณะของสถานศกึษาทีป่ระสบความสาํเรจ็จาก
ปจัจยัพืน้ฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่ บรรยากาศของสถานศกึษา ภาพพจน์ของสถานศกึษา ความเป็นผูนํ้า
ทางวชิาการของผูบ้รหิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความสาํเรจ็ของสถานศกึษาสงูกวา่ปจัจยัดา้นอื่น 
 จากการศกึษาเอกสารงานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม
ในสถานศกึษา พบวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการเรยีนการสอนมผีลต่อการจดัการเรยีน
การสอนและสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นจติพสิยัของผูเ้รยีน นอกจากน้ีการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา
ควรจดัใหถู้กสุขลกัษณะ มคีวามสะอาด มคีวามปลอดภยัจากอุบตัเิหตุ มคีวามปลอดภยัจากโรคตดิต่อ 
มคีวามเหมาะสมกบัการพฒันาทางดา้นรา่งกายของเดก็ และสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พฒันาสภาพแวดลอ้ม 
สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาทีด่ยีอ่มมสีว่นสง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมคีวามพอใจและศกึษาในสถาบนันัน้
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การวจิยัเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตราชเทว ีผูว้จิยัมวีธิกีารดาํเนินการวจิยัและนําเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 
  1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
  5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
   
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยัครัง้น้ีไดศ้กึษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 ประชากร  
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครโูรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขต
ราชเทว ีปีการศกึษา 2555 จาํนวน 134 คน ประกอบดว้ย 1) โรงเรยีนกิง่เพชร 2) โรงเรยีนวดัดสิหงสาราม 
3) โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม  4) โรงเรยีนวดัพระยายงั  
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครโูรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขต
ราชเทว ีปีการศกึษา 2555 จาํนวน 97 คน ไดต้ามขัน้ตอน ดงัน้ี  
  1. กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดของเครจซี ่และ มอรแ์กน 
(Krejcie; & Morgan.  1970: 608) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 97 คน     
  2. ทาํการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใชโ้รงเรยีนเป็นชัน้จาก
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 4 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนกิง่เพชร 
โรงเรยีนวดัดสิหงสาราม โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม โรงเรยีนวดัพระยายงั มคีรจูาํนวน 134 คน 
แลว้เทยีบสดัสว่นไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 97 คน ดงัปรากฏจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งใน ตาราง 1 
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ตาราง 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

โรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตราชเทว ี ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
     

1. โรงเรยีนกิง่เพชร 37  29  
2. โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม 39  26  
3. โรงเรยีนวดัดสิหงสาราม                                   40  32  
4. โรงเรยีนวดัพระยายงั 18  10  
     

รวม 134  97  
     

 
2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มลูทัว่ไปลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของ
โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร เขตราชเทว ี แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร 
และดา้นวชิาการ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale)  
 การสร้างเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  ขัน้ตอนการสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืผูว้จิยัดาํเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. กาํหนดจุดมุง่หมายการสรา้งแบบสอบถามเพือ่สอบถามครใูนโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีใหค้รอบคลุมขอบขา่ยเน้ือหา ตามนิยามศพัทเ์ฉพาะและกรอบแนวคดิ เกีย่วกบั
การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
  2. ศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิหลกัการจากเอกสารตําราและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม
ในสถานศกึษา จาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ 
เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งขอบเขตของการวจิยั รวมทัง้วธิกีารสรา้งแบบสอบถามแบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 
  3. เขยีนนิยามศพัทจ์ากแนวทางการศกึษาเกีย่วขอ้ง เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง โดยนํามาเขยีน
นิยามตามลกัษณะทีต่อ้งการวดั 
  4. สรา้งแบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดั 
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้น 
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วชิาการ ซึง่แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มลู
ทัว่ไปลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาโรงเรยีน
สงักดักรงุเทพมหานคร สงักดัสาํนกังานเขตราชเทว ี3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และ
ดา้นวชิาการ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 
  5. นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ เสนอคณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ ์ เพือ่พจิารณา
ความถูกตอ้ง ครบถว้นตามขอบเขตทีก่าํหนด และตรวจสาํนวนภาษาทีใ่ชใ้นแบบสอบถามแลว้นําไป
แกไ้ขปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ 
  6. นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ทา่น ชว่ยตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเน้ือหา และลงความเหน็วา่  แบบสอบถามแต่ละขอ้สามารถสอบถามไดต้รงตามเน้ือหา
ทีว่ดัหรอืไม ่สาํหรบัรายละเอยีดทีใ่หต้รวจ ไดแ้ก่ ตรวจสอบความชดัเจน และความครอบคลุมนิยาม
ตวัแปร ตรวจสอบขอ้คาํถามแต่ละขอ้วา่ วดัตามนิยามหรอืไม ่จากนัน้นําผลการตอบของผูเ้ชีย่วชาญ
ไปหาคา่ดชันีความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาหรอืคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ผลปรากฏวา่ ขอ้คาํถามไดใ้ชทุ้กขอ้โดยมคีา่สมัประสทิธิค์วามสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.00 
  7. ประมวลความเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมดทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม แลว้นํามาปรบัปรงุ 
จากนัน้นําเสนอใหค้ณะกรรมการควบคมุสารนิพนธพ์จิารณาอกีครัง้ 
  8. นําแบบสอบถามทีต่รวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ไปทดลองใช้
(Try Out) กบัครใูนโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สงักดัสาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน  30 คน ที่
คุณภาพของแบบสอบถามแต่ไมใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่งเพือ่เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจภาษา คาํชีแ้จงต่างๆ 
ของแบบสอบถามและวเิคราะหล์ะขอ้ 
  9. นําแบบสอบถามทีผ่า่นการคดัเลอืกแลว้แต่ละตอน มาหาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
โดยวธิสีมัประสทิธแ์อลฟา่ (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมัน่  .981 
  10. จดัทาํแบบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์ นําไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัขอหนังสอืจากบณัทติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูอ้าํนวยการ
โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานเขตราชเทว ี จาํนวน 4 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนกิง่เพชร โรงเรยีนวดั
ทศันารณุสุนทรกิาราม โรงเรยีนวดัดสิหงสาราม และโรงเรยีนวดัพระยายงั เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูจากคร ูทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างไดช้่วยตอบแบบสอบถาม 
  2. ผูว้จิยัสง่แบบสอบถามจาํนวน 97 ชุด ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามพรอ้มนดัหมาย
วนัเกบ็รวบรวมขอ้มลูกลบัคนื โดยผูว้จิยัตดิตามเกบ็แบบสอบถาม พรอ้มนดัหมายวนัเกบ็รวบรวมขอ้มลู
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กลบัคนืโดยผูว้จิยัตดิตามเกบ็แบบสอบถามยงัโรงเรยีนนัน้ๆ ดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามกลบัคนื 97 ฉบบั 
คดิเป็นรอ้ยละ100 
 
4. การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมูล 
 ผูว้จิยันําขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามมาทาํการจดัคดัเลอืกแลว้บนัทกึขอ้มลู เพือ่คาํนวณ 
หาค่าสถติดิว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์แปลผลแลว้นําเสนอรปูตารางประกอบความเรยีง 
 4.1 การจดักระทาํข้อมูล 
  1. นําแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนื ทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
จากนัน้นําไปคดิคาํนวณหาเปอรเ์ซน็ตข์องแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะสมบรูณ์ 
  2. ทาํการตรวจใหค้ะแนน ตามเกณฑท์ีก่าํหนด ดงัน้ี 
   ถา้ตอบในชอ่งมากทีส่ดุ ให ้ 5 คะแนน 
   ถา้ตอบในชอ่งมาก  ให ้ 4 คะแนน 
   ถา้ตอบในชอ่งปานกลาง ให ้ 3 คะแนน 
   ถา้ตอบในชอ่งน้อย  ให ้ 2 คะแนน 
   ถา้ตอบในชอ่งน้อยทีส่ดุ ให ้ 1 คะแนน 
 4.2 การวิเคราะหข้์อมลู 
   ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูดว้ยคอมพวิเตอร ์
ดงัน้ี 
  1. ผูว้จิยันําขอ้มลูในแบบสอบถามตอนที ่1 ซึง่เป็นขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถามนํามาวเิคราะหด์ว้ยสถติริอ้ยละ (Percentage) 
  2. ผูว้จิยันําขอ้มลูในแบบสอบถามตอนที ่2 เกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
ของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีมาวเิคราะหข์อ้มลู โดยการหาคา่คะแนนเฉลีย่ 
( ) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั กาํหนดเกณฑใ์น
การแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรสีะอาด, และ บุญสง่ นิลแกว้.  2535: 23 – 24) 
   คะแนนเฉลีย่  4.50 – 5.00  หมายถงึ    ระดบัปฏบิตั ิ มากทีส่ดุ 
   คะแนนเฉลีย่  3.50 – 4.49  หมายถงึ ระดบัปฏบิตั ิ มาก   
   คะแนนเฉลีย่  2.50 – 3.49  หมายถงึ   ระดบัปฏบิตั ิ ปานกลาง 
   คะแนนเฉลีย่  1.50 – 2.49  หมายถงึ     ระดบัปฏบิตั ิ น้อย 
   คะแนนเฉลีย่  1.00- 1.49   หมายถงึ ระดบัปฏบิตั ิ น้อยทีส่ดุ 
  3. ผูว้จิยัทดสอบสมมตุฐิาน โดยเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา จาํแนก
ตาม เพศ และประสบการณ์ในการสอนดว้ยคา่ท ีและวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว 
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5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูเพือ่การวจิยั สาํหรบัวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติ ิดงัต่อไปน้ี 
 1. สถติพิืน้ฐาน 
  1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) 
  1.2 คา่เฉลีย่ (Mean) 
  1.3 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครือ่งมอื ไดแ้ก่ 
  2.1 หาคา่ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาโดยใชก้ารวเิคราะห ์ IOC (Index of item-Objective 
Congruence) 
  2.2 หาคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 เปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตราชเทว ีจาํแนกตามเพศ สถติทิีใ่ชโ้ดยทดสอบคา่ท ี(t – test แบบ independent samples)  
  3.2 เปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังาน
เขตราชเทว ีจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
ทางเดยีวOne-way ANOVA (One-way Analysis of Variance) ในกรณทีีพ่บความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิทาํการทดสอบเป็นรายคูโ่ดยวธิกีารของเชฟเฟ ่(Scheffe‘s test) 
 
               

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้วตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
  1. เพือ่ศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร                    
สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ  
  2. เพือ่เปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรุงเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีโดยจาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน โดยกาํหนดสญัลกัษณ์ ในการนําเสนอ
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
    แทน คา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) 
 S.D. แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df  แทน ระดบัชัน้แบ่งความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน คา่ผลรวมกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คา่เฉลีย่ผลรวมกาํลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 F  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F – distribution  
 t  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t – distribution 
 P  แทน คา่ความน่าจะเป็น 
 *  แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา โดยการแจกแจง
ความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ 
 ตอนท่ี 2  การวเิคราะหก์ารจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ  ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ โดยการวเิคราะห์
หาคา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 3 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน  สงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีโดยใชส้ถติ ิt-test ทดสอบตวัแปรเพศ 
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 ตอนท่ี 4 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี โดยใชส้ถติ ิ One-Way ANOVA (One-way Analysis of 
Variance) ทดสอบตวัแปรประสบการณ์ในการสอน  
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษาโดยการแจกแจง
ความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ ปรากฎผลดงัตาราง 2 ดงัน้ี 
 
ตาราง 2 จาํนวนและคา่รอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา 
 

ตวัแปรทีศ่กึษา จาํนวน รอ้ยละ 
     

เพศ     
    ชาย  18  18.6  
    หญงิ 79  81.4  
     

รวม 97  100.0  
      
     

ประสบการณ์ในการสอน     
    น้อยกวา่ 5 ปี   30  30.9  
    มากกวา่ 5 – 10 ปี 31  32.0  
    มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 36  37.1  
     

รวม 97  100.0  
     

 
 จากตาราง 2 พบวา่ ครโูรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีปีการศกึษา 2555  
ทัง้หมดจาํนวน 97 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 79 คนคดิเป็นรอ้ยละ 81.4 มปีระสบการณ์ใน
การสอน มากกวา่ 10 ปี ขึน้ไป จาํนวน 36 คน คนคดิเป็นรอ้ยละ 37.1 
 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหก์ารจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร
สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ โดยการวเิคราะห์
หาคา่เฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลปรากฏ ดงัน้ี  
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ตาราง 3 คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานการจดัสภาพแวดลอ้ม ในสถานศกึษาของโรงเรยีน  
     สงักดักรงุเทพมหานครสาํนกังานเขตราชเทว ีโดยรวมและรายดา้น 
 

ระดบัการปฏบิตั ิการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน 
สงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี   S.D. แปลผล 

    

ดา้นกายภาพ   3.69 .51 มาก 
ดา้นการบรหิาร 3.83 .56 มาก 
ดา้นวชิาการ   4.10 .53 มาก 
    

รวม 3.88   .50 มาก 
    

 
 จากตาราง 3  แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัสภาพแวดลอ้ม ในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.88,  S.D. = .50) และเมือ่
พจิารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากโดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ  ( = 4.10, 
S.D. = .53) ดา้นการบรหิาร (  =  3.83, S.D. =  .56 )และ ดา้นกายภาพ (  = 3.69, S.D. = .51)  
ตามลาํดบั 
 
ตาราง 4 คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน  
     สงักดักรงุเทพมหานครสาํนกังานเขตราชเทว ีดา้นกายภาพ โดยรวมและรายขอ้ 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ดา้นกายภาพ 

  S.D. แปลผล 
    

1. มกีารแสดงแผนผงัเกีย่วกบัสถานทีต่่างๆ ภายในสถานศกึษาอยา่ง
ชดัเจน 3.52 .73 มาก 
2. มกีารจดัสภาพแวดลอ้มบรเิวณสถานศกึษาทีส่ะอาดรม่รืน่สวยงาม 3.63 .76 มาก 
3. มกีารจดับรเิวณการจราจร เชน่ทางเทา้ ถนนสาํหรบัรถยนต ์
รถจกัรยานยนต ์และทีจ่อดรถเป็นสดัสว่น 3.54 .86 มาก 
4. มกีารจดัทาํทางเดนิระหวา่งอาคารเรยีน สะดวก และปลอดภยั 3.77 .77 มาก 
5. มกีารรกัษาสภาพแวดลอ้มบรเิวณสถานศกึษาเชน่ สนามหญา้ มตีน้ไม้
สวนหยอ่มสาํหรบัพกัผอ่นหยอ่นใจ ดงูดงาม มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 3.27 .90 ปานกลาง 
6. มกีารจดัสถานทีเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  3.70 .75 มาก 
7. มอีาคารเรยีนและอาคารประกอบทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้าน 3.85 .74 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ดา้นกายภาพ 

  S.D. แปลผล 
    

8. มกีารจดัหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนการสอน 3.95 .69 มาก 
9. มกีารจดัแหล่งเรยีนรูท้ีใ่ชส้าํหรบัการคน้ควา้ เชน่ หอ้งสมดุ  
สวนวทิยาศาสตร ์สวนเกษตร  3.67 .82 มาก 
10. มกีารบาํรงุรกัษาอาคารสถานทีใ่หม้สีภาพทีใ่ชง้านไดด้ตีลอดเวลา  3.56 .77 มาก 
11. มกีารเตรยีมความพรอ้มเกีย่วกบัความปลอดภยั เชน่ ป้ายบอกทาง
หนีไฟ ถงัดบัเพลงิ เป็นตน้ 3.84 .75 มาก 
12. มทีางออกฉุกเฉินหรอืทางหนีไฟ 3.53 .91 มาก 
13. มกีารจดัทีน่ัง่เล่น ทีพ่กัผอ่น เพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน  3.34 .84 ปานกลาง 
14. มกีารจดัหอ้งน้ําทีถู่กสขุลกัษณะและเพยีงพอกบันกัเรยีน  3.13 .90 ปานกลาง 
15. มกีารจดัหอ้งอาหารทีถู่กสขุลกัษณะ สะอาด ปลอดภยั และเพยีงพอ
กบันกัเรยีน 3.66 .82 มาก 
16. มกีารจดัหอ้งเรยีนสะอาดเรยีบรอ้ยและตกแต่งอยา่งเหมาะสม 3.98 .62 มาก 
17. มกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้แีสงสวา่งตามเกณฑม์าตรฐาน 4.21 .49 มาก 
18. มกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้กีารจดัมมุกจิกรรม หรอืมมุเสรมิ 
การเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  3.82 .70 มาก 
19. มกีารใชป้้ายนิเทศในหอ้งเรยีนตดิตามขา่วสารและผลงาน 
ของนกัเรยีน  3.77 .78 มาก 
20. มกีารตกแต่งภายในหอ้งเรยีนไมม่เีสยีงรบกวนจากภายนอก 
ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีนการสอน  3.55 .70 มาก 
21. มกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้วีสัดุและอุปกรณ์การสอนทีใ่ชง้าน 
ไดอ้ยา่งพอเพยีง  3.80 .62 มาก 
22.มกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้โีต๊ะและเกา้อีส้ภาพด ีเพยีงพอ 
กบัจาํนวนนกัเรยีน  4.05 .71 มาก 
23. มกีารจดัหอ้งเรยีนใหส้ามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบใหเ้หมาะสมกบั
กจิกรรมการเรยีนการสอน  3.96 .62 มาก 
    

รวม 3.69 .51 มาก 
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 จากตาราง 4 แสดงใหเ้หน็วา่ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร

สาํนกังานเขตราชเทว ีดา้นกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา เป็นรายขอ้พบวา่ สว่นใหญ่

อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นมตีน้ไมส้วนหยอ่มสาํหรบัพกัผอ่นหยอ่นใจ ดงูดงาม มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย  

มกีารจดัทีน่ัง่เล่น ทีพ่กัผอ่น เพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน และมกีารจดัหอ้งน้ําทีถู่กสขุลกัษณะและเพยีงพอ

กบันกัเรยีน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยสามลาํดบั ไดแ้ก่ มกีารจดัหอ้งเรยีน

ใหม้แีสงสวา่งตามเกณฑม์าตรฐาน ( = 4.21, S.D. = .49) มกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้โีต๊ะและเกา้อีส้ภาพด ี

เพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน ( = 4.05, S.D. = .71) และมกีารจดัหอ้งเรยีนสะอาดเรยีบรอ้ยและตกแต่ง

อยา่งเหมาะสม ( = 3.98, S.D. = .62) ตามลาํดบั 

 
ตาราง 5 คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน  
     สงักดักรงุเทพมหานครสาํนกังานเขตราชเทว ีดา้นการบรหิารโดยรวมและรายขอ้ 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ดา้นการบรหิาร 

  S.D. แปลผล 
    

1. มกีารจดัองคก์รและโครงสรา้งการบรหิารทีแ่สดงการมอบหมายงาน
และผูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจน                4.01 .66 มาก 
2. มกีารกาํหนดแนวปฏบิตัขิองบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายในสถานศกึษา
อยา่งชดัเจน 3.93 .79 มาก 
3. มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศในการบรหิารงานในสถานศกึษาทีถู่กตอ้ง
ครบถว้นทนัต่อการใชง้าน  3.85 .61 มาก 
4. มกีารฝึกอบรมพฒันาบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 4.04 .62 มาก 
5. มกีารจดังบประมาณสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก 
ในการจดักจิกรรมต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ  3.67 .80 มาก 
6. มกีารสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นมติรทีด่แีละมคีวามสามคัค ี
กลมเกลยีวภายในสถานศกึษา 3.96 .69 มาก 
7. มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรในสถานศกึษา มสีว่นรว่มใน 
การกาํหนดกฎเกณฑ ์กตกิา ในการปฏบิตังิาน 3.95 .58 มาก 
8. มกีารสง่เสรมิใหค้ร ูนกัเรยีน และชุมชน มสีว่นรว่ม 
ในการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 3.87 .71 มาก 
9. มกีารจดักจิกรรมสิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิใหค้ร ูนกัเรยีนมคีวามรกั 
ความผกูพนั ความสามคัค ีและความภมูใิจในสถานศกึษา 3.92 .75 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ดา้นการบรหิาร 

  S.D. แปลผล 
    

10. มกีารจดักจิกรรมสิง่แวดลอ้มและสถานการณ์ทีส่รา้ง 
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งคร ูนกัเรยีน และชุมชน                   3.80 .74 มาก 
11. มกีารเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชม มสีว่นรว่มเสนอแนวทางในการ
บรหิาร  3.73 .81 มาก 
12. มกีารเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเสนอแนะแนวทางในการบรหิาร       3.51 .83 มาก 
13. มกีารจดัสรรงบประมาณในโรงเรยีนอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม  3.68 .82 มาก 
14. มกีารจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม  
ความรกั ความสามคัค ี 3.95 .67 มาก 
15. มกีารจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัสภาพและปญัหาของโรงเรยีน  3.66 .81 มาก 
    

รวม 3.83 .56 มาก 
    

 

 จากตาราง 5 แสดงใหเ้หน็วา่ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร

สาํนกังานเขตราชเทว ีดา้นการบรหิารโดยรวม และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย

สามลาํดบัดงัน้ี มกีารฝึกอบรมพฒันาบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศกึษาอยา่งต่อเน่ือง ( = 4.04, S.D. =  .62) 

มกีารจดัองคก์รและโครงสรา้งการบรหิารทีแ่สดงการมอบหมายงานและผูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจน ( = 4.01, 

S.D. =  .66) และมกีารสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นมติรทีด่แีละมคีวามสามคัคกีลมเกลยีวภายในสถานศกึษา              

(  = 3.96, S.D. =  .69) ตามลาํดบั 
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ตาราง 6 คา่เฉลีย่ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน  
     สงักดักรงุเทพมหานครสาํนกังานเขตราชเทว ีดา้นวชิาการโดยรวมและรายขอ้ 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ดา้นวชิาการ  

  S.D. แปลผล 
    

1. มกีารซกัถามนกัเรยีนในการเรยีนเพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมกีารแสดง
ความคดิเหน็ และเสนอแนวคดิ  3.87 .79 มาก 
2. มกีารใหน้กัเรยีนมกีารแสดงความคดิเหน็ การแสดงออกในชัน้เรยีน 4.05 .68 มาก 
3. มกีารจดับรรยากาศการเรยีนการสอนอยา่งอบอุน่ และเป็นมติร   4.13 .65 มาก 
4. มกีารสง่เสรมินกัเรยีนใหใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ที ่        4.02 .59 มาก 
5. มกีารสง่เสรมิวธิกีารแบบประชาธปิไตยสูก่ารปฏบิตัใินหอ้งเรยีน 4.13 .60 มาก 
6. มกีารสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเคารพในสทิธขิองผูอ้ื่นโดยการรบัฟงั 

ความคดิเหน็ของเพือ่นรว่มชัน้  4.16 .57 มาก 
7. มกีารสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆในชัน้เรยีน    4.32 .53 มาก 
8. มกีารสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทาํงานและรว่มทาํกจิกรรมกลุ่ม  4.22 .54 มาก 
9. มกีารเสรมิแรงนกัเรยีนในการเรยีน เชน่ การใหร้างวลัหรอืชมเชย ทีม่ี
สว่นชว่ยเหลอืในกจิกรรมของกลุ่ม 4.29 .64 มาก 
10. มกีารสอดสอ่งดแูลนกัเรยีนทีม่กีารเรยีนรูช้า้ อยา่งเป็นพเิศษ  4.01 .74 มาก 
11. มกีารจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่ป็นมาตรฐาน สอดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการของนกัเรยีน ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ 4.15 .66 มาก 
12. มกีารจดักจิกรรมกระตุน้ใหน้กัเรยีนรูจ้กั คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ
คดิสรา้งสรรค ์       4.08 .64 มาก 
13. มกีารพฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการสอน โดยเน้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง 4.15 .63 มาก 
14. มกีารดาํเนินการเรยีนการสอนตามแผนการสอนทีก่าํหนดไว ้

ของสาระการเรยีนรูก้ลุ่มวชิา/รายวชิา 4.20 .62 มาก 
15. มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิสนบัสนุนใหน้กัเรยีนคดิแกป้ญัหา
ดว้ยตนเอง 4.11 .59 มาก 
16. มกีารสอนซ่อมเสรมิโดยคาํนึงถงึการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้
ความสามารถตามความถนดัของตนเอง 4.01 .70 มาก 
17. มกีารสง่เสรมิและพฒันาครใูนการใชส้ิง่แวดลอ้ม อยา่งหลากหลาย 3.88 .68 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ระดบัการปฏบิตั ิ
ดา้นวชิาการ  

  S.D. แปลผล 
    

18. มกีารสง่เสรมิใหค้รทูาํวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่แกป้ญัหาหรอืสง่เสรมิ

ศกัยภาพของนกัเรยีน  4.16 .67 มาก 
19. มกีารจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิและจาก

แหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  4.04 .72 มาก 
20. มกีารวดัผลและประเมนิผลโดยเน้นการประเมนินกัเรยีนตามสภาพจรงิ 4.13 .74 มาก 
    

รวม 4.10 .53 มาก 
    

 

 จากตาราง 6 แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดั

กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีดา้นวชิาการโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10,  S.D. = .53) 

เมือ่พจิารณารายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยสามลาํดบั ไดแ้ก่ มกีารสง่เสรมิ

ใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆในชัน้เรยีน (  = 4.32, S.D. = .53 ) มกีารเสรมิแรงนกัเรยีน

ในการเรยีน เชน่การใหร้างวลัหรอืชมเชย ทีม่สีว่นชว่ยเหลอืในกจิกรรมของกลุ่ม (  = 4.29, S.D. = .64) 

และ มกีารสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทาํงานและรว่มทาํกจิกรรมกลุ่ม ( = 4.22, S.D = .54) ตามลาํดบั 
 

 ตอนท่ี 3 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีโดยใชส้ถติ ิt-test ตามตวัแปรเพศ 
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ตาราง 7  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร  
     สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามตวัแปรเพศ 
 

ชาย (n = 18) หญงิ (n = 79) การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา
ของโรงเรยีน สงักดักรุงเทพมหานคร    S.D.   S.D. 

t P 

       

ดา้นกายภาพ 3.47 .38 3.75 .53 -2.070 .041* 
ดา้นการบรหิาร  3.57 .54 3.89 .55 -2.248 .027* 
ดา้นวชิาการ 3.96 .35 4.13 .56 -1.704 .096 
       

รวม 3.66 .38 3.92 .51 -2.015 .047* 
       

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
  จากตาราง 7 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดั

กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามตวัแปรเพศ พบวา่ ครโูรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 

สาํนกังานเขตราชเทว ีปีการศกึษา 2555 ทีม่เีพศต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของ

โรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้น

กายภาพ และดา้นการบรหิารแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สาํหรบัดา้นวชิาการ 

ไมพ่บความแตกต่าง   

 

 ตอนท่ี 4 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีโดยใชส้ถติ ิOne-Way ANOVA (One-way Analysis of Variance) 
ตามตวัแปรประสบการณ์ในการสอน  
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ตาราง 8  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร  
     สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามตวัแปรประสบการณ์ในการสอน 
 

การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน    
สงักดักรุงเทพมหานคร แหล่งของความแปรปรวน 

df SS MS F P 

       

ดา้นกายภาพ ระหวา่งกลุ่ม 2 .006 .003 .011 .989 

 ภายในกลุ่ม   94 25 .550 .272  

 รวม 96 25 .556   
        

       

ดา้นการบรหิาร ระหวา่งกลุ่ม 2 .135 .067 .207 .813 

 ภายในกลุ่ม 94 30 .515 .325  

 รวม 96 30 .650   
        

       

ดา้นวชิาการ ระหวา่งกลุ่ม 2 .322 .161 .554 .577 

 ภายในกลุ่ม   94 27 .301 .290  

 รวม 96 27 .623   
        

       

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 2 .017 .009 .034 .967 

 ภายในกลุ่ม    94 24 .046 .256  

 รวม 96 24 .064   
       

                         
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 จากตาราง 8 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามตวัแปรประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์
ในการสอนต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครสาํนกังาน
เขตราชเทว ีโดยรวม และรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  



บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวจิยัเรือ่ง การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีผูว้จิยัสรปุผลการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้วตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1. เพือ่ศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังาน 
เขตราชเทว ีจาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ  
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีโดยจาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน  
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั  
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครโูรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี
ปีการศกึษา 2555 โดยการกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ เครจซี ่และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan.  1970: 608) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 97 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัคา่โดยผา่นขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 
จาํนวน 5 ทา่น ดว้ยการหาคา่ความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
มคีา่ระหวา่ง .60 – 1.00 หลงัจากนัน้นําไปทดลองใชก้บัครโูรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร สงักดั
สาํนกังานเขตราชเทว ีทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพือ่หาคา่ความเชื่อมัน่ โดยหาคา่สมัประสทิธิ ์
แอลฟาของคอนบาค ผลการวเิคราะหม์คีา่ความเชื่อมัน่ .981 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัขอเกบ็รวบรวม
แบบสอบถามดว้ยตนเองและสามารถเกบ็ขอ้มลูไดร้อ้ยละ 100 การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
สาํเรจ็รปูวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานใชค้า่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมตุฐิานใชก้ารวเิคราะห ์t-test และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way ANOVA)  
 
สรปุผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัสามารถสรปุผลการวจิยัจากแบบสอบถามได ้ดงัน้ี 
 1. การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานครสาํนกังานเขต 
ราชเทว ีโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัการปฏบิตัมิาก 
 2. ผลวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามเพศ พบวา่ ครทูีม่เีพศต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา
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ของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีโดยรวมแตกต่างกนั เมือ่พจิารณารายดา้น
พบวา่ ดา้นกายภาพ และดา้นการบรหิารแตกต่างกนั สาํหรบัดา้นวชิาการ ไมพ่บความแตกต่าง   
 3. ผลวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนต่างกนั 
มกีารจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครสาํนกังานเขตราชเทว ี โดยรวม 
และรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
 
การอภิปรายผล 
 1. การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานครสาํนกังานเขต 
ราชเทว ีโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  1.1 องคป์ระกอบต่างๆ ภายในโรงเรยีนทีจ่ะสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองในทุกๆ ดา้น อนัไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีส่วยงาม รม่รืน่เป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ี
มคีวามปลอดภยั มวีสัดุอุปกรณ์เสรมิสรา้งการพฒันาการ และเสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย มสีิง่ยัว่ยุ
ใหเ้กดิการเรยีนรู ้และไมม่มีลภาวะซึง่เป็นสิง่ทีช่ว่ยกระตุน้สง่เสรมิ สนบัสนุนใหน้กัเรยีนสามารถพฒันา
ตนเอง ใหไ้ปสูจุ่ดมุง่หมายตามทีโ่รงเรยีนหรอืสถานศกึษานัน้ๆ กาํหนด ซึง่สภาพแวดลอ้มทีด่จีะเป็น
สว่นประกอบสาํคญัสว่นหน่ึงทีจ่ะสง่ผลใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการ มคีวามปลอดภยั มแีรงจงูใจและเกดิความสขุ 
ความเตม็ใจในการแสวงหาความรู ้ ซึง่ตรงกนัขา้ม โรงเรยีนทีข่าดการเอาใจใสใ่นดา้นสภาพแวดลอ้ม
ไมเ่หน็ความสาํคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม จะทาํใหบุ้คลากรทัง้ในและนอกสถานศกึษาขาดปฏสิมัพนัธ์
ทีด่มีบีรรยากาศทีน่่าเบื่อขาดความอบอุ่นและบรรยากาศทีเ่ป็นมติร และขาดศรทัธาต่อโรงเรยีน ทาํให้
สว่นประกอบของคาํวา่องคก์รแหง่การเรยีนรูข้าดความสมบรูณ์ตามมาในทีส่ดุ นอกจากน้ีขอ้คน้พบยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญญาภา คงมาลยั (2551: 87 – 91) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของหวัหน้า
กลุ่มสาระการเรยีนรูต่้อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2550 ใน 5 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการเรยีน
การสอน ดา้นการบรหิาร ดา้นการบรกิาร และดา้นเน้ือหาหลกัสตูร ผลการวจิยัพบวา่ หวัหน้ากลุม่สาระ
การเรยีนรูต่้อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2550 มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา 
อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมนึก สรุะกุล (2549: 61 – 63) ไดศ้กึษาการจดัสภาพแวดลอ้ม
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 3 จาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ 
ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ ตามความคดิเหน็ของครสูงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 3 
พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และงานวจิยั
ของ กมลสรรค ์บุญกวา้ง (2550: 72 – 75) ไดศ้กึษาเรื่อง การจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 พบวา่ การจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 อยูใ่นระดบัมาก ครมูคีวามพงึพอใจต่อ
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การจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3 
อยูใ่นระดบัมาก 
  1.2 ผลวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้ม ในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดั 
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามเพศ พบวา่ เพศต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้ม
ในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีโดยรวมแตกต่างกนั เมือ่พจิารณา
รายดา้นพบวา่ ดา้นกายภาพ และดา้นการบรหิารแตกต่างกนั สาํหรบัดา้นวชิาการ ไมพ่บความแตกต่าง
ทีเ่ป็นเชน่น้ี เพราะครเูพศชาย และครเูพศหญงิ มกีารมุง่เน้นการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของ
โรงเรยีนแตกต่างกนั ครเูพศหญงิอาจจะเน้นการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนดา้นบรหิาร 
ในขณะทีค่รเูพศชายจะมุง่เน้นการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนในดา้นกายภาพ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สกัรนิทร ์บุญกวา้ง (2551: 58 – 60) ไดศ้กึษาวจิยัเกีย่วกบัความพงึพอใจของครตู่อการจดั
สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อาํเภอวเิชยีรบุร ีสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ์ 
เขต 3 พบวา่ ครปูฏบิตักิารสอนทีม่เีพศต่างกนั และมวีุฒกิารศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการจดั
สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยรวมและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมโดยรวมและเป็นรายดา้น 
3 ดา้น คอื ดา้นบรหิารจดัการ ดา้นการเรยีนการสอน และดา้นปฏสิมัพนัธข์องบุคคลแตกต่างกนัอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 3. ผลวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนต่างกนั 
มกีารจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครสาํนกังานเขตราชเทว ี โดยรวม 
และรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ทีเ่ป็นเชน่น้ีเพราะว่า ครโูรงเรยีน สงักดักรุงเทพมหานครสาํนกังานเขตราชเทว ี
มีความคิดเห็นท่ีจะพฒันาและสนับสนุนให้เกิดการปรบัเปล่ียน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรยีนในอนาคต คล้ายๆ กนั 
โดยเฉพาะการจดัสภาพแวดลอ้ม ดา้นกายภาพ การบรหิาร และวชิาการ ซึง่มสีว่นสาํคญั อยา่งมากต่อ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ เบญญาภา คงมาลยั (2551: 87 – 91) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้
ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สพุรรณบุร ีเขต 1 ปีการศกึษา 2550 ใน 5 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นการบรหิาร 
ดา้นการบรกิารและดา้นเน้ือหาหลกัสตูร ผลการวจิยัเมือ่เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางการศกึษา จาํแนกตามประสบการณ์การสอนในโรงเรยีนปจัจุบนั พบวา่ ประสบการณ์การสอนใน
โรงเรยีนปจัจุบนั มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัแบ่งเป็นขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั และขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยั 
ครัง้ต่อไป ดงัน้ี  
 1.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
  1.1 จากขอ้คน้พบของการวจิยั แสดงใหเ้หน็ว่า ดา้นกายภาพมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด จงึควร
สนบัสนุนใหม้กีารจดับรเิวณโรงเรยีน มกีารตกแต่งอาคารเรยีน อาคารประกอบ ใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย 
สวยงาม รวมทัง้มกีารซ่อมบาํรงุรกัษาใหม้สีภาพใชก้ารไดด้อียูเ่สมอ 
  1.2 จากขอ้คน้พบของการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ เพศมผีลต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา
ของโรงเรยีน สงักดักรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีสถานศกึษาจงึสมควรมุง่เน้นความสาํคญั
ในเรือ่งความแตกต่างทางดา้นเพศโดยเฉพาะ ควรใหจ้ดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาตามความถนดั 
และความสามารถของแต่ละเพศ ตลอดจนควรจดัใหม้สีว่นรว่มจากสมาชกิในสถานศกึษา ทัง้การตกแต่ง 
การบาํรงุรกัษา เพื่อเป็นศนูยร์วมจติใจของสมาชกิในสถานศกึษาตลอดไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารวจิยัการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร
ในดา้นต่างๆ ใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป  
  2.2 ควรศกึษาจากกลุ่มประชากรในระดบัอื่นๆและเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอื่น  ๆเพือ่เป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาในโอกาสต่อไป 
  2.3 ควรใชว้จิยัในรปูแบบต่างๆ เชน่ การหาความสมัพนัธ ์การศกึษาเป็นรายกรณ ีเป็นตน้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

81 

บรรณานุกรม 
 
กมลสรรค ์บุญกวา้ง.  (2550).  การจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขต 
 พื้นทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3.  วทิยานิพนธศ์กึษาศาสตรมหาบณัฑติ (แขนงวชิาบรหิาร  
 การศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช.  ถ่ายเอกสาร. 
กรมสามญัศกึษา.  (2531).  เรือ่ง ทศิทางในการจดัการศกึษาของกรมสามญัศกึษา.  ประกาศกรมสามญัศกึษา.  
 กรงุเทพฯ: กรมสามญัศกึษา. 
------------ .  (2536).  การจดับรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนของกรมสามญัศกึษา.  กรงุเทพฯ:  
 กรมสามญัศกึษา.  ถ่ายเอกสาร. 
------------ .  (2538).  คูม่อืผูบ้รหิารโรงเรยีนชุดพฒันาการผูบ้รหิารโรงเรยีน การสรา้งบรรยากาศการเรยีน 
 การสอน.  กรงุเทพฯ: หน่วยศกึษานิเทศก ์สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ 
กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2538).  คูม่อืผูบ้รหิารโรงเรยีนชุดพฒันาการผูบ้รหิารโรงเรยีนการสรา้งบรรยากาศ 
 การเรยีนการสอน.  กรงุเทพฯ: หน่วยการศกึษานิเทศก ์สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา 
 แหง่ชาต.ิ  
กฤษณา เสนาวงษ์.  (2544).  ความคดิเหน็ของนกัศกึษาเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาสงักดั 
 กรมอาชวีศกึษา.  ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ (สาขาหลกัสตูรและการสอนอาชวีศกึษา).  
 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
 ถ่ายเอกสาร. 
กญัญา  สวุรรณแสง.  (2536).  บุคลกิภาพและการปรบัตวั.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: รวมสาสน์ 
เกรยีงศกัดิ ์จรญัยานนท;์ และ นคร ศรวีจิารณ์.  (2537).  ประมวลสาระชุดวชิาการบรหิารทรพัยากร. 
 การศกึษาบณัฑติศกึษา (สาขาวชิาศกึษาศาสตร)์.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั  
 สโุขทยัธรรมาธริาช.  
คาํจนัทร ์อปัการตัน์.  (2542).  บทบาทของผูบ้รหิารในการจดัสิง่แวดลอ้มทีส่นบัสนุนต่อการปฏบิตังิาน 
 ของครผููส้อนโรงเรยีนมธัยมศกึษา กรมสามญัศกึษาเขตการศกึษา 9. วทิยานิพนธศ์กึษา 
 ศาสตรมหาบณัฑติ(สาขาบรหิารการศกึษา)กรงุเทพฯ:บณัฑติวทิยาลมัหาวทิยาลยัสโุขทยั 
 ธรรมาธริาช.  ถ่ายเอกสาร. 
คาํตนัวชิยั คาํจร.  (2548).  ความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการบรหิารกจิกรรมพฒันานกัเรยีนในสถานศกึษา 
 เอกชนขัน้พื้นฐานสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษานนทบุรเีขต 2. สารนิพนธ ์กศ.ม. 
 (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
 ถ่ายเอกสาร. 
จริาย ุคุณสบืพงษ์พนัธ.์  (2554).  ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 
 พงศส์ริวิทิยา จงัหวดัชลบุร.ี  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). ชลบุร:ี  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา.  ถ่ายเอกสาร. 

 



 
 

82 

จุฑารตัน์ ทองทพิย.์  (2549).  การศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการจดัการศกึษาในโรงเรยีน 
 เตรยีมทหาร.  สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
ฉนัทลกัษณ์ จนัทรศ์ร.ี  (2547).  สภาพแวดลอ้มทางวชิาการของหลกัสตูรนานาชาต ิคณะพาณชิยศาสตร ์
 และการบญัช.ี  วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การอุดมศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
เฉลมิพล พนัธบ์วั.  (2549).  ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมดา้นแรงจงูใจและการตดิต่อสือ่สารกบับทบาท 
 ของผูบ้รหิารในการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนกังานเขต 
 พื้นทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.(การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: 
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร 
ชาตร ีแกว้มา.  (2542).  การศกึษาปญัหาการบรหิารอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
 สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดัสกลนคร.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  
 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  ถ่ายเอกสาร. 
ชศูร ีวงศร์ตันะ.  (2544).  เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั.  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรงุเทพฯ: เทพเนรมติการพมิพ.์ 
ดาํรง อ่อนน่วม.  (2543).  การจดัสิง่แวดลอ้มโรงเรยีนประถมศกึษาเอกชน.  วทิยานิพนธศ์กึษาศาสตร 
 มหาบณัฑติ.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  ถ่ายเอกสาร. 
ทว ีสนุทรตุร.  (2539).  การบรหิารคุณภาพและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน : บรหิารสมัพนัธ ์ครัง้ที ่23.  
 นครปฐม: ม.ป.พ. 
ทองคณู หงษ์พนัธุ.์  (2540).  สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน ครทูีพ่ดูไมไ่ด.้  คูม่อืการพฒันาสถานศกึษา 
 ดา้นอาคารสถานทีต่ามนโยบายการปฏริปูการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร. กรงุเทพฯ: ม.ป.พ. 
ธงชยั สนัตวิงษ์.  (2538).  องคก์าร ทฤษฎ ีและการออกแบบ.  พมิพค์รัง้ที ่8.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพ ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
ธเนศ ขาํเกดิ.  (2533).  การจดับรรยากาศสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน.  สารพฒันาหลกัสตูร.  96(1): 35 – 37. 
------------ .  (2553).  การพฒันาบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน โดยใชเ้ทคนิคการวางแผน 
 เป็นทมี.  กรงุเทพฯ: หน่วยศกึษานิเทศก ์กรมสามญัศกึษา. 
ธารนา รตันะ.  (2552).  ศกึษาความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 
 อนุบาลเซนตจ์อหน์.  วทิยานิพนธ ์ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา).   
 กรงุเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์.  ถ่ายเอกสาร. 
นพรตัน์ สายลุน.  (2546).  การดาํเนินงานเพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนของผูเ้รยีน 
 โรงเรยีนบา้นกราม อาํเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ.  การศกึษาคน้ควา้อสิระ การศกึษา 
 มหาบณัฑติ.  มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  ถ่ายเอกสาร. 
 
 



 
 

83 

นรา สมประสงค;์ และ เสร ีลาชโรจน์.  (2546).  การบรหิารสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาในประมวลสาระ 
 ชุดวชิาการจดัการศกึษา หน่วยที ่9 สาขาวชิาศกึษาศาสตร.์ นนทบุร:ี มหาวทิยาลยั  
 สโุขทยัธรรมาธริาช.  
นฐัญาพร ดุษด.ี  (2545).  การศกึษาสภาพการจดัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังาน 
 ประถมศกึษาจงัหวดัสระแกว้. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). ชลบุร:ี  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา.  ถ่ายเอกสาร. 
นนัทวนั มสุกิบุตร.  (2553).  ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนของ 
 โรงเรยีนสวา่งบรบิรูณ์วทิยา จงัหวดัชลบุร.ี  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).   
 ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา.  ถ่ายเอกสาร. 
นิตยา ใจดาบ.  (2530).  สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
 ในโรงเรยีนรฐับาล กรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์ค.ม. (การบรหิารการศกึษา). 
 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  ถ่ายเอกสาร. 
บรรหาร เทยีมเมฆ.  (2546).  ศกึษาสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั 
 สาํนกังานการประศกึษาอาํเภอบางน้ําเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. 
 (การบรหิารการศกึษา).  ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา.  ถ่ายเอกสาร. 
บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  (2545).  ประมวลสาระชุดวชิา การพฒันาเครือ่งมอืสาํหรบัการประเมนิ 
 การศกึษา หน่วยที3่.  นนทบุร:ี สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมมาธริาช. 
 ถ่ายเอกสาร. 
บุญทรง สงัขท์อง.  (2537).  การวเิคราะหต์วัแปรจาํแนกโรงเรยีนประถมศกึษาทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
 ทางการเรยีนคณติศาสตรส์งูและตํา่ เขตการศกึษา 5.  วทิยานิพนธ ์ค.ด. (การบรหิารการศกึษา).   
 กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จุฬางกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
บุปผา พณิวานิช.  (2550).  การศกึษาสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องโรงเรยีนนานาชาตนีิวา  
 สงักดัสาํนกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน.  สารนิพนธ ์กศ.ม.  
 (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
 ถ่ายเอกสาร. 
เบญญาภา คงมาลยั.  (2551).  ความคดิเหน็ของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูต่้อการจดัสภาพแวดลอ้ม 
 ทางการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1  
 ปีการศกึษา 2550.  วทิยานิพนธ ์ปรญิญาการศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวชิาการบรหิาร 
 การศกึษา).  กรงุเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์. ถ่ายเอกสาร. 
ปฏคิม พงษ์ประเสรฐิ.  (2550).  การศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารในโรงเรยีนเทศบาล 
 สงักดัเทศบาลเมอืงนครนายก.  สารนิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ:  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
 



 
 

84 

ประสงค ์วงศาโรจน์.  (2541).  สภาพแวดลอ้มวทิยาลยัพลศกึษา จงัหวดัสมทุรสาครในทศันะของ 
 ผูบ้รหิารอาจารยแ์ละนกัศกึษา.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การอุดมศกึษา).  กรงุเทพฯ:  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
ประสาท รอบรู.้  (2546).  การพฒันางานสขุภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  โรงเรยีน 
 เทศบาลบา้นสขุสาํราญ สงักดัเทศบาลอาํเภอเมอืงวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี.  
 การศกึษาคน้ควา้อสิระ กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  มหาสารคาม: บณัฑติวทิยาลยั  
 มหาวทิยาลยั มหาสารคาม.  ถ่ายเอกสาร. 
พนสั หนันาคนิทร.์  (2532).  ผูบ้รหิารในฐานะตวัแทนของหน่วยงาน. ใน  บรหิารสมัพนัธค์รัง้ที ่6. 
 พษิณุโลก: โรงพมิพต์ระกลูไทย. 
พระมหาอาํนวย ครองบุญ.  (2547).  การศกึษาสภาพและความตอ้งการพฒันาสิง่แวดลอ้มทางการเรยีน 
 ของนกัเรยีนศนูยพ์ระพทุธศาสนาวนัอาทติยใ์นจงัหวดัชลบุร.ี  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. 
 (การบรหิารการศกึษา).  ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา.  ถ่ายเอกสาร. 
พนัธณยี ์วหิคโต.  (2537).  สภาพการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มทกัษะ (ภาษาไทยและคณติศาสตร)์ ของ 
 ครดูเีดน่ระดบัจงัหวดัในโรงเรยีนประถมศกึษา.  วารสารการวจิยัทางการศกึษา.  24(4): 45 
พลูศกัดิ ์เผา่ภรู.ี  (2551).  การจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลในจงัหวดัอุบลราชธานี.  
 วทิยานิพนธ ์ปรญิญาครศุาสตรบณัฑติ. (การบรหิารการศกึษา).  อุบลราชธานี:  
 บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.  ถ่ายเอกสาร. 
ภานุมาศ กติศิรวีรพนัธุ.์  (2542).  การดาํเนินการจดักจิกรรมรกัษาสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
 สงักดักรมสามญัศกึษา จงัหวดันครพนม. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). 
 มหาสารคาม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  ถ่ายเอกสาร. 
ราตร ีลภะวงศ.์  (2548).  การศกึษาสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนอรญัประเทศ  
 จงัหวดัสระแกว้.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั  
 มหาวทิยาลยับรูพา.  ถ่ายเอกสาร. 
รุง่นภา คนเล.  (2553).  การศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนบา้นสองสลงึ สงักดัสาํนกังาน 
 เขตพื้นทีก่ารศกึษาระยอง เขต 2. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา).  ชลบุร:ี  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา.  ถ่ายเอกสาร. 
โรงเรยีนกิง่เพชร.  (2554). ขอ้มลูสารสนเทศโรงเรยีนกิง่เพชร ปีการศกึษา 2554.  ถ่ายเอกสาร. 
โรงเรยีนวดัดสิหงสาราม.  (2554).  ขอ้มลูสารสนเทศโรงเรยีนวดัดสิหงสาราม ปีการศกึษา 2554. 
 ถ่ายเอกสาร. 
โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม.  (2554).  ขอ้มลูสารสนเทศโรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม  
 ปีการศกึษา 2554.  ถ่ายเอกสาร 
โรงเรยีนวดัพระยายงั.  (2554).  ขอ้มลูสารสนเทศโรงเรยีนวดัพระยายงั ปีการศกึษา 2554. ถ่ายเอกสาร. 
 



 
 

85 

ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  (2539).  เทคนิคการวดัผลการเรยีนรู.้  กรงุเทพฯ: ชมรมเดก็. 
------------ .  (2543).  การวดัดา้นจติพสิยั.  กรงุเทพฯ: ชมรมเดก็. 
วชิยั วงษใ์หญ่.  (2537).  กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนภาคปฏบิตั.ิ กรงุเทพฯ:  
 สรุวียิาสาสน์. 
วษิณุ ผสมทรพัย.์  (2546).  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนสตัหบีวทิยาคม.  
 ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา.  
 ถ่ายเอกสาร. 
ศรสีมร พุม่สะอาด.  (2535).  รปูแบบการพฒันาคุณภาพโรงเรยีน.  วจิยัสนเทศ.  12(141): 67. 
ศริลิกัษณ์ สวุรรณวงศ.์  (2538).  ทฤษฎแีละเทคนิคการสุม่ตวัอยา่ง.  กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์ 
ศุภาพร ผวิงาม.  (2549).  การจดัการสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน อาํเภอดา่นชา้ง จงัหวดั 
 สพุรรณบุร.ี  สารนิพนธ ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ:  
 บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร.  ถ่ายเอกสาร. 
สมนึก สรุะกุล.  (2549).  ศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขต 
 พื้นทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 3.  วทิยานิพนธ ์ครศุาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา).  
 กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร.์  ถ่ายเอกสาร. 
สมหวงั พธิยิานุวฒัน์.  (2529).  การกาํกบัและประเมนิโครงการ.  พมิพค์รัง้ที ่2. กรงุเทพฯ: กองนโยบาย 
 และแผนการศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร.ี 
สกัรนิทร ์บุญกวา้ง.  (2551).  การศกึษาความพงึพอใจของครตู่อการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
 ขัน้พื้นฐาน อาํเภอวเิชยีรบุร ีสงักดัสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 3.  ปรญิญานิพนธ ์
 กศ.ม. (วทิยาศาสตร)์.  มหาสารคาม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  ถ่ายเอกสาร. 
สาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร.  (2554).  รายงานการจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2553.  
 กรงุเทพฯ: โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย. 
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ  (2541).  การเรยีนรูท้กัษะชวีติ.  กรงุเทพฯ:  
 สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  (2548).  แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของสาํนกังานคณะ  
 กรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2548 – 2551.  กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพเ์สมาธรรม. 
------------ .  (2549).  แนวทางการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานเพือ่การประกนั 
 คุณภาพภายในของสถานศกึษา.  กรงุเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 
------------ .  (2549).  มาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว. 
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  (2544).  มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประเมนิคณุภาพ 
 ภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน.  กรงุเทพฯ: จุดทอง. 
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการคร.ู  (2554).  คูม่อืตรวจสอบและประเมนิสถานศกึษา.  กรงุเทพฯ:  
 



 
 

86 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา. (2549).  มาตรฐาน ตวับ่งชี้และเกณฑ ์
 การพจิารณา.  กรงุเทพฯ: จุดทอง. 
สาํเนาว ์ขจรศลิป์.  (2533).  หลกัการกจิกรรมนกัศกึษา.  กรงุเทพฯ: กองกจิการนิสติมหาวทิยาลยั  
 ธรรมศาสตร.์ 
สทุธวิรรณ ตนัตริจนาวงศ.์  (2546).  สิง่แวดลอ้มในสถานศกึษา.  ใน  ประมวลสาระชุดวชิาบรบิทการศกึษา 
  หน่วยที ่12 สาขาวชิาศกึษาศาสตร.์  นนทบุร:ี มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
สพุล อนามยั.  (2549).  การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนสงักดั  
 สาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 1.  สารนิพนธ ์การศกึษามหาบณัฑติ (การบรหิาร 
 การศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
สวุพร ตัง้สมวรพงษ;์ และ วนิยั วรีะวฒันานนท.์ (2542).  การประยกุตใ์ชภ้มูปิญัญาและทรพัยากรธรรมชาต ิ
 ทอ้งถิน่ในการพฒันาสิง่แวดลอ้มการศกึษาและเศรฐกจิชุมชน จงัหวดันครนายก.  งานวจิยั 
 กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 
สวุรรณรตัน์ พนาศร.ี  (2544).  สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา  
 จงัหวดันครพนม ตามทศันะของครอูาจารยแ์ละนกัเรยีน.  นครพนม: โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม.  
อนุพลู เทศารนิทร.์  (2550).  การพฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
 โรงเรยีนเซกา อาํเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิาร การศกึษา).   
 มหาสารคาม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  ถ่ายเอกสาร. 
อรพนัธุ ์ประสทิธริตัน์.  (2533).  รายงานการวจิยัเรือ่งการศกึษาสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนของ นิสติ 
 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
 บางเขน. 
------------ .  (2545).  สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้สารานุกรมศกึษาศาสตร ์คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยั  
 ศรนีครนิทรวโิรฒ.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
อรรณพ คุณพนัธ.์  (2521).  การสรา้งแบบสาํรวจจาํแนกสภาพแวดลอ้มมหาวทิยาลยัไทย.  วทิยานิพนธ ์ 
 ค.ม. (วจิยัการศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ถ่ายเอกสาร. 
Cronbach, L.J.  (1990).  Superior and Subordinte, Perception and Expectation of the Leader  
 Behavior of Instruction : A Survey of the North Carolina Community Colleges System.  
 Dissertation Abstracts International.  45(5). 
Hoy, Wayne K.; & Cecil, G. Miskel.  (1991).  Educational Administration : Theory, Research,  
 and Practice.  New York: McGraw-Hill. 
Kijai, J. J. (1987).  School Effectiveness Characteristics and School Incentive Reward. 
 Dissertation Abstracts International.  48(4): 329 – A. 
Krejcie, R.V.; & Morgan, D.W.  (1970).  Determining Sampling Size for Research Activities.  
 Educational and Psychological Measurement.  30(3): 608. 



 
 

87 

Marsden, Dale Brendt.  (2006, July).  Relations Between Teacher Perceptions of Safe and  
 Orderly Environment and Student Achievement Among Ten Better-performing,  
 High-poverty Schools in One Southern California Elementary School District.  
 Dissertation Abstracts International.  67(1): 116 – A.   
Person, J. L.  (1993).  An Examination of the Relationship Between Participative Management  
 and Perceived Institutional Effectiveness in North Carolina Community Colleges.  
 Dissertation Abstracts International.  53 (9): 3071 – A. 
Webster, N.  (1958).  New Collegiate Dictionary : A Merriam – Webster.  2nd ed.  Springfield  
 Mass: G & C Merriam. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  90 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์เรอืโท ดร.ไพบลูย ์ ออ่นมัง่  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
            อาจารยป์ระจาํ  
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
นายสทิธชิยั  ลิว่เวหา         ศกึษาธกิาร 
            เขตราชเทว ี
 
นายสรุพศั  ชาตธิรรมรกัษา                ผูอ้าํนวยการ 
            โรงเรยีนวดัสสีกุ 
 
นางสาวนวลลออ  โตกลม                                ผูอ้าํนวยการ 
            โรงเรยีนวดัทศันารณุสนุทรกิาราม  
 
วา่ทีร่อ้ยตร ีวเิชยีร  อนิทจนัทร ์      ผูอ้าํนวยการ 
            โรงเรยีนกิง่เพชร 
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        - แบบสอบถาม 
        - การหาค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบสอบถาม  
เรือ่ง การจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสงักดักรงุเทพมหานคร   

สาํนักงานเขตราชเทวี 
 
คาํช้ีแจง: 
 แบบสอบถามมวีตัถุประสงค์ที่จะศกึษาการจดัสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาของโรงเรยีน   
สงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดั 
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ 

 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 คาํช้ีแจง: โปรดเขยีนเครือ่งหมาย   ลงใน   แต่ละขอ้ใหค้รบทุกขอ้ ตามสภาพความเป็นจรงิ 
ของทา่น 
                           
1. เพศ 
  ชาย 
  หญงิ 
 
2. ประสบการณ์ในการสอน  
  น้อยกวา่ 5 ปี   
  มากกวา่ 5 – 10 ปี  
  มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร  
สาํนกังานเขตราชเทว ีจาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการบรหิาร และดา้นวชิาการ 
 
 คาํช้ีแจง: โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้และพจิารณาวา่ทา่นมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัความเหมาะสม
ใด  แลว้เตมิเครือ่งหมาย    ลงในชอ่งวา่ง 
 
  คะแนน  5 หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาระดบัมากทีส่ดุ 
  คะแนน  4 หมายถงึ   การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาระดบัมาก 
  คะแนน  3 หมายถงึ   การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาระดบัปานกลาง 
  คะแนน  2 หมายถงึ   การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาระดบัน้อย 
  คะแนน  1 หมายถงึ   การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาระดบัน้อยทีส่ดุ 
 
 1. ด้านกายภาพ หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเป็นการจดัสภาพทาง ดา้น
อาคารสถานที ่บรเิวณรอบ  ๆโรงเรยีน เป็นสิง่ทีส่ามารถมองเหน็ได ้การปรบัปรงุตกแต่งหอ้งเรยีน อาคารเรยีน 
อาคารประกอบ ตลอดจนบรเิวณโรงเรยีนและวสัดุอุปกรณ์ทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน 
 

ระดบัการปฏบิตั ิการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน 
สงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านกายภาพ       
1. มกีารแสดงแผนผงัเกีย่วกบัสถานทีต่่างๆ ภายใน   
สถานศกึษาอยา่งชดัเจน        

     

2. มกีารจดัสภาพแวดลอ้มบรเิวณสถานศกึษาทีส่ะอาด
รม่รืน่สวยงาม 

     

3. มกีารจดับรเิวณการจราจร เชน่ ทางเทา้ ถนนสาํหรบั
รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และทีจ่อดรถเป็นสดัสว่น 

     

4. มกีารจดัทาํทางเดนิระหวา่งอาคารเรยีน สะดวก และ
ปลอดภยั 

     

5. มกีารรกัษาสภาพแวดลอ้มบรเิวณสถานศกึษา เชน่ 
สนามหญา้  มตีน้ไมส้วนหยอ่มสาํหรบัพกัผอ่นหยอ่นใจ  
ดงูดงาม มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 

     

6. มกีารจดัสถานทีเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรยีน 
การสอน 
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ระดบัการปฏบิตั ิการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน 
สงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านกายภาพ (ต่อ)      
7. มอีาคารเรยีนและอาคารประกอบทีเ่หมาะสมกบั
ลกัษณะการใชง้าน 

     

8. มกีารจดัหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร ทีเ่อือ้ต่อการเรยีน
การสอน 

     

9. มกีารจดัแหล่งเรยีนรูท้ีใ่ชส้าํหรบัการคน้ควา้ เชน่ 
หอ้งสมดุ สวนวทิยาศาสตร ์สวนเกษตร  

     

10. มกีารบาํรงุรกัษาอาคารสถานที ่ใหม้สีภาพทีใ่ชง้าน
ไดด้ตีลอดเวลา 

     

11. มกีารเตรยีมความพรอ้มเกีย่วกบัความปลอดภยั 
เชน่ ป้ายบอกทางหนีไฟ ถงัดบัเพลงิ เป็นตน้ 

     

12. มทีางออกฉุกเฉินหรอืทางหนีไฟ      
13. มกีารจดัทีน่ัง่เล่น ทีพ่กัผอ่น เพยีงพอกบัจาํนวน
นกัเรยีน 

     

14. มกีารจดัหอ้งน้ําทีถู่กสขุลกัษณะและเพยีงพอกบั
นกัเรยีน 

     

15. มกีารจดัหอ้งอาหารทีถู่กสขุลกัษณะ สะอาด 
ปลอดภยั และเพยีงพอกบันกัเรยีน 

     

16. มกีารจดัหอ้งเรยีนสะอาดเรยีบรอ้ยและตกแต่งอยา่ง
เหมาะสม 

     
 

17. มกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้แีสงสวา่งตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

     

18. มกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้กีารจดัมมุกจิกรรม หรอืมมุ
เสรมิการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 

     

19. มกีารใชป้้ายนิเทศในหอ้งเรยีนตดิตามขา่วสารและ
ผลงานของนกัเรยีน 

     

20. มกีารตกแต่งภายในหอ้งเรยีนไมม่เีสยีงรบกวนจาก
ภายนอกทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีนการสอน 

     

21. มกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้วีสัดุและอุปกรณ์การสอนที่
ใชง้านไดอ้ยา่งพอเพยีง 
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ระดบัการปฏบิตั ิการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน 
สงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านกายภาพ (ต่อ)      
22. มกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้โีต๊ะและเกา้อีส้ภาพด ี
เพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรยีน 

     

23. มกีารจดัหอ้งเรยีนใหส้ามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบให้
เหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนการสอน 

     

   
 2. ด้านการบริหาร หมายถงึ การจดับรรยากาศ เพื่อสง่เสรมิใหก้ารปฏบิตังิานสาํเรจ็ดว้ย
ความรว่มมอืรว่มใจของบุคลากร ซึง่สงัเกตไดจ้ากการทาํงานอยา่งมรีะบบ การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัของ
บุคลากรที่จะทําภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เช่น การส่งเสรมิสนับสนุน ปรบัปรุง พฒันา
โรงเรยีนดว้ยความรว่มมอืรว่มใจของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ระดบัการปฏบิตั ิการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีน 
สงักดักรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านการบริหาร      
1. มกีารจดัองคก์รและโครงสรา้งการบรหิารทีแ่สดง 
การมอบหมายงานและผูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจน         

     

2. มกีารกาํหนดแนวปฏบิตัขิองบุคลากรทีไ่ดร้บั
มอบหมายในสถานศกึษาอยา่งชดัเจน 

     

3. มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศในการบรหิารงานใน
สถานศกึษาทีถู่กตอ้งครบถว้นทนัต่อการใชง้าน 

     

4. มกีารฝึกอบรมพฒันาบุคลากรทุกฝา่ยในสถานศกึษา
อยา่งต่อเน่ือง 

     

5. มกีารจดังบประมาณสนบัสนุนและอาํนวยความ
สะดวกในการจดักจิกรรมต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

     

6. มกีารสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นมติรทีด่แีละมคีวาม
สามคัคกีลมเกลยีวภายในสถานศกึษา 

     

7. มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรในสถานศกึษา มสีว่นรว่ม
ในการกาํหนดกฎเกณฑ ์กตกิา ในการปฏบิตังิาน 

     

8. มกีารสง่เสรมิใหค้ร ูนกัเรยีน และชุมชน มสีว่นรว่ม
ในการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
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ระดบัการปฏบิตั ิการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านการบริหาร (ต่อ)      
9. มกีารจดักจิกรรมสิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิใหค้ร ูนกัเรยีน 
มคีวามรกัความผกูพนั ความสามคัค ีและความภมูใิจใน
สถานศกึษา 

     

10. มกีารจดักจิกรรมสิง่แวดลอ้มและสถานการณ์ที่
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งคร ูนกัเรยีน และชุมชน 

     

11. มกีารเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง ชุมชม มสีว่นรว่ม
เสนอแนวทางในการบรหิาร 

     

12. มกีารเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเสนอแนะแนวทางใน
การบรหิาร 

     

13. มกีารจดัสรรงบประมาณในโรงเรยีนอยา่งเพยีงพอ
และเหมาะสม 

     

14. มกีารจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
ความรกั ความสามคัค ี 

     

15. มกีารจดัทาํขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัสภาพและ
ปญัหาของโรงเรยีน 
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 3. ด้านวิชาการ หมายถงึ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้ภายในหอ้งเรยีน และ
นอกหอ้งเรยีน ตลอดจนการจดับรกิารเพื่อสง่เสรมิ สนบัสนุนทางวชิาการทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู ้
ประสบการณ์ใหม้ากทีส่ดุภายใตบ้รรยากาศทีม่ชีวีติชวีา แจม่ใส น่าเรยีนรู ้สง่เสรมิความสามารถของ
แต่ละบุคคล เรง่เรา้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเอง โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง ตลอดจน
การจดับรกิารต่างๆ ทางวชิาการ 
 

ระดบัการปฏบิตั ิการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านวิชาการ      
1. มกีารซกัถามนกัเรยีนในการเรยีนเพือ่สง่เสรมิให้
นกัเรยีนมกีารแสดงความคดิเหน็ และเสนอแนวคดิ  

     

2. มกีารใหน้กัเรยีนมกีารแสดงความคดิเหน็ การ
แสดงออกในชัน้เรยีน 

     

3. มกีารจดับรรยากาศการเรยีนการสอนอยา่งอบอุน่ 
และ เป็นมติร 

     

4. มกีารสง่เสรมินกัเรยีนใหใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอยา่ง
เตม็ที ่

     

5. มกีารสง่เสรมิวธิกีารแบบประชาธปิไตยสูก่ารปฏบิตัิ
ในหอ้งเรยีน 

     

6. มกีารสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเคารพในสทิธขิองผูอ้ื่นโดย
การรบัฟงัความคดิเหน็ของเพือ่นรว่มชัน้ 

     

7. มกีารสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ 
ในชัน้เรยีน 

     

8. มกีารสง่เสรมิใหน้กัเรยีนทาํงานและรว่มทาํกจิกรรมกลุม่      
9. มกีารเสรมิแรงนกัเรยีนในการเรยีน เชน่ การให้
รางวลัหรอืชมเชย ทีม่สีว่นชว่ยเหลอืในกจิกรรมของ
กลุ่ม 

     

10. มกีารสอดสอ่งดแูลนกัเรยีนทีม่กีารเรยีนรูช้า้ อยา่ง
เป็นพเิศษ 

     

11. มกีารจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่ป็นมาตรฐาน 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรยีน ชุมชน สงัคม 
และสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่        

     

 



  98 

ระดบัการปฏบิตั ิการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร สาํนกังานเขตราชเทว ี มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 

ด้านวิชาการ (ต่อ)      
12. มกีารจดักจิกรรมกระตุน้ใหน้กัเรยีนรูจ้กั คดิ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และคดิสรา้งสรรค ์

     

13. มกีารพฒันาครใูหม้คีวามสามารถในการสอน โดย
เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

     

14. มกีารดาํเนินการเรยีนการสอนตามแผนการสอนที่
กาํหนดไวข้องสาระการเรยีนรูก้ลุ่มวชิา/รายวชิา 

     

15. มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิสนบัสนุนให้
นกัเรยีนคดิแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 

     

16.  มกีารสอนซ่อมเสรมิโดยคาํนึงถงึการสง่เสรมิใหน้กัเรยีน
มคีวามรูค้วามสามารถตามความถนดัของตนเอง 

     

17. มกีารสง่เสรมิและพฒันาครใูนการใชส้ิง่แวดลอ้ม 
อยา่งหลากหลาย  

     

18. มกีารสง่เสรมิใหค้รทูาํวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่แกป้ญัหา
หรอืสง่เสรมิศกัยภาพของนกัเรยีน  

     

19. มกีารจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิและจากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

     

20. มกีารวดัผลและประเมนิผลโดยเน้นการประเมนิ
นกัเรยีนตามสภาพจรงิ 
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ตาราง 9 สรปุคา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารวดั (IOC) ตามความเหน็ของ 
     ผูเ้ชีย่วชาญ 5 ทา่น ดา้นกายภาพ (แบบสอบถามสาํหรบัคร)ู 
 

คะแนนผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ที ่

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 
รวม IOC สรปุ 

         

1 1 1 0 1 1 4 0.8 นําไปใช ้
2 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
3 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
4 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
5 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
6 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
7 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
8 1 0 -1 1 1 2 0.4 ปรบัปรงุคาํถาม 

9 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
10 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
11 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
12 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
13 1 0 -1 1 1 2 0.4 ปรบัปรงุคาํถาม 

14 -1 1 -1 1 1 1 0.2 ตดัทิง้ 
15 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
16 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
17 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
18 -1 1 -1 1 1 1 0.2 ตดัทิง้ 
19 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
20 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
21 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
22 1 0 -1 1 1 2 0.4 ปรบัปรงุคาํถาม 

23 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
24 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
25 -1 1 -1 1 1 1 0.2 ตดัทิง้ 
26 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
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ตาราง 10  สรปุคา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารวดั (IOC) ตามความเหน็ 
     ของผูเ้ชีย่วชาญ  5 ทา่น ดา้นบรหิาร (แบบสอบถามสาํหรบัคร)ู 
 

คะแนนผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ที ่

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 
รวม IOC สรปุ 

         

1 1 1 0 1 1 4 0.8 นําไปใช ้
2 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
3 1 0 -1 1 1 2 0.4 ปรบัปรงุคาํถาม 

4 -1 1 -1 1 1 1 0.2 ตดัทิง้ 
5 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
6 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
7 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
8 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
9 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
10 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
11 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
12 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
13 1 0 -1 1 1 2 0.4 ปรบัปรงุคาํถาม 

14 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
15 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
16 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
17 -1 1 -1 1 1 1 0.2 ตดัทิง้ 
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ตาราง 11 สรปุคา่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัจุดประสงคก์ารวดั (IOC) ตามความเหน็ของ 
     ผูเ้ชีย่วชาญ 5 ทา่น ดา้นวชิาการ (แบบสอบถามสาํหรบัคร)ู 
 

คะแนนผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้ที ่

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 
รวม IOC สรปุ 

         

1 1 1 0 1 1 4 0.8 นําไปใช ้
2 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
3 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
4 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
5 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
6 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
7 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
8 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
9 1 0 -1 1 1 2 0.4 ปรบัปรงุคาํถาม 

10 1 1 1 0 1 4 0.8 นําไปใช ้
11 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
12 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
13 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
14 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
15 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
16 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
17 -1 1 -1 1 1 1 0.2 ตดัทิง้ 
18 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
19 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
20 -1 1 -1 1 1 1 0.2 ตดัทิง้ 
21 1 0 -1 1 1 2 0.4 ปรบัปรงุคาํถาม 

22 1 1 1 1 1 5 1 นําไปใช ้
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