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บทคัดย่อ 

จากวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานีตามความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนก
ตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 10 คนและครูผู้สอนจ านวน 
168 คนรวมทั้งสิ้น จ านวน 178 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 
0.6–1.00 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที (t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) 

 ผลการวิจัย พบว่า  
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมีการ
จัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. บุ ค ล าก ร ในสถ านศึ กษ าที่ มี
ต าแหน่งต่ างกันมีความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานีโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 

3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดต่ างกั นมี ความคิ ด เห็ นต่ อการจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานีไม่แตกต่างกัน 
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ค าส าคัญ : การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
 
Abstract 
 This purpose of the research was 
to study and compare the environmental 
management contributed to learning of 
students in the basic educational institution 
under Udon Thani provincial administrative 
organization. The sample consists of 10 
educational institution administrators and 
168 teachers.The data were collected by 
questionnaires with rating scale and the 
reliability was 0.83. The data were presented 
in the form of mean, standard deviation and 
t-test (Independent samples). 
 The research revealed that: 
 1. The environmental management 
contributed to learning of students in basic 
educational institution, the overall and each 
aspect were at the high level. The highest 
operation was the environmental 
management in academic aspect. 
 2. The comparison of the 
environmental management contributed to 
learning of students in the basic educational 
institution as perceived by the educational 
institution administrators and teachers, the 
overall and each aspect were indifferent. 
 3. The comparison of the 
environmental management contributed to 

learning of students in the basic educational 
institution as perceived by personnel in the 
different size of educational institutions, the 
overall was indifferent. When considering 
each aspect found that the physical 
environment management was a statistically 
significant difference at .05. The opinion on 
personnel in small size school had higher 
than personnel in medium and large sizes 
schools. 
 
Keywords : The Environmental Management, 
Contributed to Learning of Students in Basic 
Educational Institution, under Udon Thani 
Provincial Administrative Organization 
 
บทน า 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
ครอบคลุมขยายไปสู่อารยะประเทศในโลก 
ปัจจุบันการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิด
ความ เจริญก้ าวหน้ าในด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชากรต้องปรับตัวในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ก้าวทันในกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตลอดเวลาและ
ต่อเนื่อง โดยปัจจัยส าคัญที่จะต้องเผชิญใน
การเปลี่ยนแปลง เพื่อความท้าทาย ดังกล่าวคือ 
คุณภาพของคน ซึ่งก่อให้เกิดการผลักดันใน
การก าหนดและจัดท าแผนพัฒนา การศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554 ) เพื่อ
การก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์ใหม่ทางด้าน การศึกษา
ของคนไทย สังคมไทยให้ความส าคัญต่อ
การศึกษามาช้านาน รัฐบาลและหน่วยงานที่ 
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เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้คาดหวังต่อผลของการ
จัดการศึกษาไว้ค่อนข้างสูงจากหลายๆ ฝ่าย 
และ มีความพยายามที่จะท าให้การศึกษาไปสู่
การบรรลุจุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้  จึงเป็น
สาเหตุส าคัญที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านการศึกษาครั้งส าคัญของประเทศไทยนั่น
คือการปฏิรูปการศึกษา เกษม วัฒนชัย (2545 : 
21) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาที่จะ
สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพของคนในทุกๆ 
ด้าน ระบบการจัดการศึกษาว่า ด้วยเหตุผล
และความจ าเป็นดังกล่าวประเทศไทยจึงได้
ก าหนดให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยใน
มาตราที่ 6 ระบุ ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
คว ามรู้ และคุณธรรม  มี จ ริ ย ธรรมและ 
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

นอกจากนี้ สังคมทุกวันนี้และใน
อนาคตเป็นสังคมฐานความรู้ที่ การเรียนรู้ 
ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยในการพัฒนา 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม และ
สร้างสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ
โดยยึดหลักการให้ทุกภาคทุกส่วนของสังคม
เข้ามา มีส่วนร่วมในการก าหนด และตัดสินใจ
ในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวกับตัวเอง และ
ชุมชนท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้สังคมทุก
ระดับได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความส าเร็จ 

อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนา
ประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2545 : 
3-4) ส านักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า การเรียนที่ท าให้
ผู้เรียนสร้างพลังทางความคิดของตนเองมาก
ที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
สร้างสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง สร้างสิ่งที่
เด็กชอบและสนใจ และเป็นส่วนประกอบที่
ส า คั ญส่ วนหนึ่ ง ข อ งบรร ย า ก า ศ  แ ละ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี เด็กจะเต็มใจ
มีส่วนร่วมในการท างาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ ใหม่ กับความรู้ เ ดิ ม  (ส านั ก ง าน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 
2543 : 68-69)  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม เติม  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 24 (5) ต้องส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพ แวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ ซึ่งหมายความถึงหน้าที่ในการ
จัดการเรียนการสอนของครู ตามนัยนี้ครูจึง
ไม่ใช่ผู้สอนหรือผู้บอกความรู้ดังอดีตที่ผ่าน
มา ครูจะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการจัด กระบวนการเรียนรู้ 
ความเกี่ยวข้องของระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่ ง เน้นให้ เกิ ด  การ เรี ยนรู้ สู่
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐาน
ทักษะในการปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดที่จะ
สามารถน าไปสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ในอนาคต และส่งผลในภาพรวมของประเทศ
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สถานศึกษาคือผู้ จุดประกายขั้นต้นที่ จะ
สนองตอบต่อความปรารถนาของทุกส่วน 
และทุกฝ่าย ด้วยการพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของระบบที่ก าลัง
ขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ (พิกุล สีหาพงษ์, 2546 
: 28)  

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้บรรลุ
เป้าหมายนี้ก็คือ สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ครู
สร้างขึ้นเพื่อให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้นั่นเอง 
ตัวบ่งชี้ความเอาใจใส่ของครูต่อเด็กประการ
หนึ่งก็คือ สภาพของ ห้องเรียน (บางครั้งเรียก
รวมๆ ว่า บรรยากาศของห้องเรียน) ทั้งๆ ที่มี
ก า ร เ รี ย กร้ อ ง ให้ ครู ปรั บปรุ ง ก า รสอน
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น แต่ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ยังสละเวลาที่มีจ ากัด
มาพัฒนาสภาพแวดล้อมด้วย ทั้งผู้ใหญ่และ
เด็กต่างก็ต้องใช้เวลาอยู่ที่สถานศึกษาวันละ
หลายๆ ชั่ วโมง จึงจ า เป็นที่จะต้องสร้าง
บรรยากาศที่สบายน่าอยู่ไปในห้องเรียนครั้ง
แรก  ห้องเรียนจะมีสภาพน่าเรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยหรือไม่นั้น สิ่งส าคัญอันดับแรกคือ 
การตรวจสอบห้องเรียนโดยถามความคิดเห็น
ของนักเรียน เช่น เมื่อเข้าไปในห้องเรียนครั้ง
แรก ห้องเรียนมี สภาพน่าเรียนหรือไม่ หรือ
ขาดการตกแต่ง ยุ่งเหยิง และไม่น่าสนใจ โต๊ะ 
เก้าอี้มีขนาดเหมาะสมหรือไม่ สื่อหรือ
อุปกรณ์วางไว้หยิบง่ายและเห็นได้ชัดเจน
หรือไม่ วิธีทดสอบก็คือ คุกเข่าลงบนพื้นห้อง
หลายจุดรวมทั้งตรงประตู และกวาดสายตา
ไปทั่วห้องสักครู่ ว่ามีอะไรที่จะต้อง ปรับปรุง
ได้อีกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก ใน

ท านอง เดียวกัน ควรสอบถามความเห็นของ
ผู้ใหญ่ว่าต้องการให้ห้องเรียนเป็นอย่างไร 
การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ความเรียบร้อย และ
แผนผังห้องแสดงประสิทธิภาพของผู้ จัด 
หรือไม่ เหมาะกับการเรียนการสอน ที่มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย หรือไม่ และ
อุปกรณ์ทันสมัยน่าใช้หรือไม่ห้องเรียนที่มี
ความพร้อม จะสามารถน าชื่อ เสียงมาสู่
สถานศึกษาและท าให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงานคนอื่นๆ 
สนใจสถานศึกษาด้วย (ชาญชัย อาจินสมาจาร 
2544 : 25)  

แ น ว คิ ด เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ข อ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แผนพัฒนาก ารศึ กษ าแห่ ง ช าติ  บุ คคล 
หน่วยงานและผู้น าประเทศ เป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้
เห็นถึงเจตนาในการพัฒนาคนด้วยการจัด
การศึกษาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกส่วน 
ทุกฝ่ายต่างให้ความส าคัญด้านบรรยากาศและ
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กซึ่งเป็นอนาคต
ของชาติได้มีกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
หรือ  เป็นสิ่ ง เอื้อที่ จะ เหนี่ ยวน าไปสู่การ
แสวงหาความรู้ อย่างมีความสุขของนักรเรียน 
ทั้งสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจ คือความเอาใจ
ใส่เอื้ออาทรงความอบอุ่นจากครูหรือความ
เป็นกัลยาณมิตรของสิ่งรอบข้างของนักเรียน 
ประสานกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
สถานศึกษาที่จะดึงดูดให้นักเรียนมีความ
สนใจอยากใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง เกิดความเป็นเจ้าของ จากการมี
ส่วนร่วมและภาคภูมิใจในสถาบัน การศึกษา
ขอ งตน เ อ ง  อั น จ ะน า ไ ปสู่ ก า รพั ฒน า 
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การศึกษาในยุคใหม่ที่พึ งปรารถนาของ
ปัจจุบัน พิกุล สีหาพงษ์ (2546 : 29)  

จากการศึกษาค้นคว้าประกอบกับ
สภาพปัจจุบันและการสัมผัสจริงของผู้ศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานีท าให้เกิดแนวคิดสอดคล้อง
ในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของสถานศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
หลาย ๆ ด้านให้มีขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะ
ครู นักเรียนและชุมชนจากสภาพปัญหา
ดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษา
ในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนี้
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมถึงการ
ปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัด
สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการ เรี ยนรู้ ของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จ าแนก
ตามต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของปัญหา 

1. ด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ เป็น
การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
ได้พัฒนามาจาก ธเนศ ข าเกิด (2541 : 47 – 
51) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  

- ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
- ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ  
- ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหาร

จัดการด้าน 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 

ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาและครู ผู้ สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี จ านวน 330 คน 

กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี จ านวน 178 คน 
 3. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความคิดเห็น
ของบุคลากรจ าแนกตาม ต าแหน่งและขนาด
ของสถานศึกษา 
 4. ด้านระยะเวลา ด าเนินการวิจัย
ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2558  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากร 

ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 18 
คน และ ครูผู้สอนจ านวน 312 คน  
 กลุ่มตัวอย่ างก าหนดขนาดโดยใช้
ตารางเครจซี่และมอร์แกนได้จ านวน 178 คน 
และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling)จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของ
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สถ า น ศึ ก ษ า ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาจ านวน 18 คนและครูผู้สอน
จ านวน 312 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ค าถามเกี่ ยวกับต าแหน่งและขนาดของ
สถานศึกษา และค าถามเกี่ ย วกับการจัด
สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการ เรี ยนรู้ ของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็น
ลักษณะค าถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวมรวม
ข้อมูลในการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างโดยส่ง
แบบสอบถามพร้ อมหนั งสื อขอคว าม
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิ จั ย จ า ก วิ ท ย า ลั ย น ค ร ร า ชสี ม า ไ ป ยั ง
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 178 ชุด 
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 178 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 วิ เคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลจาก
แบบสอบถาม เกี่ยวกับต าแหน่งและขนาด
ของสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามโดยหาความถี่ (Frequency) หา
ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
จ าแนกตามต าแหน่งโดยใช้สถิติทดสอบ t–
test (Independent Samples t-test) และจ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา  โดยใช้การ

วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สถิติ
ทดสอบ F – test (One way ANOVA)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากอันดับแรก คือ 
ด้ านการจั ดสภาพแวดล้อมทางวิ ชาการ 
รองลงมาคือ ด้ านการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารจัดการ และ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพตามล าดับ 

2. ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการ เรี ยนรู้ ของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบสภาพการจัด
สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการ เรี ยนรู้ ของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ
คิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้ านการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
มี คว ามคิ ด เห็นแตกต่ า งจ ากบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ครูมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมครูมีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า บุคลากรมีระดับการปฏิบัติ
ในเรื่องการจัดห้องน้ า ห้องส้วมให้เพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน การปรับปรุงอาคารให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมีสนามกีฬา
เพื่อออกก าลังกายเพียงพอ ใช้ประโยชน์ได้ทุก
ฤดูกาล พื้นที่ เรียบสะอาด ไม่มีเศษกระจก 
กระเบื้อง หิน และเศษไม้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2545 : 
106-107) พ บ ว่ า  ค รู เ ห็ น ว่ า ลั ก ษ ณ ะ
สภาพแวดล้อม ของสถานศึกษา ด้านอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ในบริเวณสถานศึกษา การถ่ายเท
อากาศ แสงสว่างในห้องเรียน การจัดป้าย
นิเทศ เอื้อต่อการเรียนรู้ ความดี ความสุข อยู่
ในระดับมาก  ตรงกับแนวทาง  การจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา
ของกรมวิชาการ (2545 : 17-19) ที่กล่าวว่า 
ห้องเรียน ห้องประกอบ ต้องมีแสงสว่าง
เพียงพอ มีการระบายอากาศจากธรรมชาติดี มี
การตกแต่งห้องเรียน ป้ายนิเทศ มุมกิจกรรม 
อาคารสถานที่  ต้ อ งจั ด ให้สวยงาม  ใช้
ประโยชน์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียน 

 2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการ ระดับการปฏิบัติของครูต่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  ใน
ภาพรวมครูมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า ครูมีระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุดเรื่องการส่งเสริมให้ครูมี
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและอารมณ์ขัน เป็น
ล าดับแรก รองลงมา การให้ความรักความ
เมตตาเข้าใจและเห็นใจนักเรียน และการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวีศิลป์ 
สารแสน (2543:124) พบว่าสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการทางการเรียนในห้องเรียน ด้าน
ครูผู้สอนกับความพึงพอใจของ นักเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ส าหรับประเด็นที่ครูมี
ทรรศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อม ทาง
วิชาการ มีทรรศนะอยู่ในระดับมาก 3 ระดับ
แรก คือ ครูให้การยกย่องชมเชยเมื่อนักเรียน
ท าดี ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และครูส่งเสริมให้นักเรียนคิด และท างาน
รวมกันเป็นกลุ่มนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้
ของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้น 
และปัจจัยที่ส าคัญใน การสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้
ว่า ครูต้องจัดกระบวนการเรียนรู้โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เ รี ย น กั บ ค รู มี ลั ก ษณะ  เ ป็ น
กัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูล มีการท า
กิจกรรมร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ สอน
ให้รู้จักคิด ท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและ
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ให้การยกย่องชมเชยเมื่อนักเรียนท าดี แนวคิด
เดียวกับของประดินันท์ อุปรมัย (2540 : 127-
152) ที่กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ว่าการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน มีการ
เสริมแรง เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
ชั้นเรียนหลายรูปแบบ เช่น การกล่าวยกย่อง
ชมเชย การให้รางวัล การส่งเสริมให้นักเรียน
ปรับตัวให้ เข้ากับเพื่อนๆ โดยให้ เด็กเก่ง
ช่วยเหลือเด็กอ่อนและส่งเสริมการท างาน
กลุ่ม  
 3. ด้ านก ารจั ดสภาพแวดล้ อม
ทางการบริหารจัดการ ระดับการปฏิบัติของ
ครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี ครูมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน ระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีระดับ
การปฏิบัติมากที่สุดคือส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์
ความก้าวหน้าในการจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน โดยล าดับที่ 2 คือเรื่อง เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในภายในโรงเรียน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศนีย์ วราห์ค า 
(2554 : 72) พบว่า ด้านการบริหาร เป็นการจัด
สภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านบริหารมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัด
ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครได้มี 
การวางแผนพัฒนางานที่เกิดจากการร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากร การบังคับบัญชาที่มีความ

เป็นกัน เอง  มี คว าม เป็นประชาธิปไตย 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร และ
ตัดสินใจภาวะผู้น าของผู้บริหารโดยใช้
หลักการบริหารแบบการมีส่วนรวมทั้ ง
บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีการท างานเป็นทีม มีการบริหารเชิง
การกลยุทธ์ มีแผนกลยุทธ์แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
และหลักการจัดการศึกษาของชาติมีการ
ปฏิบัติตามแผน มีการนิ เทศติดตามและ
ประเมินผล มีการประเมินโครงการ กิจกรรม
ทั้งด้านผลผลิตด้านผลกระทบ และน าข้อมูล
ผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับ เลิศศักดิ์ ค าปลิว 
(2551 : 20) พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนด้านการบริหารเป็นการด าเนินการ
ในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากร และจัดระบบ
ท างานการบังคับบัญชาที่มีความเป็นกันเอง มี
ความเป็นประชาธิปไตย บุคลากรในโรงเรียน
มีส่วนในการบริหารและตัดสินใจ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในทางวิชาการ 
 1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คว รศึ ก ษ าผลก า รวิ จั ย นี้  เ พื่ อน า ไป ใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ วางแผน และ
ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้
ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพให้มากที่สุดเพื่อส่งผลถึงคุณภาพของ
ผู้เรียนที่ดีที่สุด 
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 2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  2.1 สถานศึกษาควรจัดให้มี
ห้องส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รท า ววิ ท ย าศ าสตร์ ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็น
ต้น 
  2.2. สถานศึกษาควรส่งเสริม
ให้ครูได้ปฏิรูปการเรียนการสอนจากแบบเดิม

มาสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อและอุปกรณ์และ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
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