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การจัดสภาพแวดล้ อมทีเ่ อื้อต่ อการเรียนรู้ ของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒ
ั น์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา-สตูล
The environment is conducive to learning Patongprathankiriwat School,
The Secondary Educational Service Area Office 16
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Abstract
This research was intended to study the environment is conducive to
learning Patongprathankiriwat School, The Secondary Educational Service Area
Office 16. According to the opinion of teachers 4 aspects. The building site, the
learning management, administrative and in a group of friends. Compare level
the environment is conducive to leaning Patongprathankiriwat School.
According to the opinion of teachers by gender, education, and teaching
experience, and To collect the problems and suggestions about the environment
is conducive to leaning Patongprathankiriwat School. The population used in
the study were teachers Patongprathankiriwat School, The Secondary
Educational Service Area Office 16, academic year 2014, 83 people. The
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instrument used for data collection was a questionnaire. Statistics used for data
analysis included percentages, means (), and standard deviations ().
The study revealed the following:
1. The teacher had the opinion on environment of learning
Patongprathankiriwat School, overall, at a high level.
2. A comparative study about the environment is conducive to
leaning Patongprathankiriwat School, by sex both overall and aspect 4 aspects.
The building site, the learning management, administrative and In a group of
friends. The male teacher at a high level, female teachers in the highest level.
Education overall, the building site, in a group of friends, teachers with a
bachelor's degree and master's degree, a review at the highest level. The
learning management, administrative teachers with a bachelor's degree a review
at the highest level. Teachers with higher education degree at a high level.
Teaching experience overall teachers' teaching experiences. There is difference
of opinion.
Keyword: environment, conducive to learning
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาระดับการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพะตงประธาน คีรีวฒั น์ ตามความคิดเห็นของครู ใน
4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัด การเรี ยนรู ้ ด้านการบริ หาร และด้าน
กลุ่มเพื่อน เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ย นพะตงประธานคี รี ว ฒ
ั น์ ตามความคิ ด เห็ น ของครู จ าแนก ตามเพศ
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วุ ฒิ การศึ ก ษา และประสบการณ์ การสอน และเพื่ อ รวบรวมปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพะตง
ประธานคีรีวฒั น์ ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ครู ผูส้ อน ของโรงเรี ยนพะ
ตงประธานคีรีวฒั น์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สงขลา-สตูล
ปี การศึ กษา 2557 จานวน 83 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถาม สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้แก่ ค่ าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
ผลการศึกษา พบว่า
1. ครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจัด สภาพแวดล้อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้
โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม
และรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัด การเรี ยนรู ้ ด้านการ
บริ ห าร ด้านกลุ่มเพื่อน ครู เพศชายมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมาก ส่ วนครู เพศ
หญิ ง มี ความเห็ น อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ระดับ การศึ กษา โดยภาพรวมและด้าน
อาคารสถานที่ ด้านกลุ่ ม เพื่ อ น ครู ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากที่ สุด ส่ วนด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้าน
การบริ หาร ครู ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ ว นครู ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู งกว่ า ปริ ญญาตรี มี ค วามคิ ด เห็ นอยู่ ใ นระดั บ มาก
ประสบการณ์การสอน พบว่าโดยภาพรวม ครู ที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่างกัน
คาสาคัญ: สภาพแวดล้อม, ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
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บทนา
การพัฒนาโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่จะต้องเสริ มสร้าง
ผูเ้ รี ย นให้ ไ ด้รั บ โอกาสที่ ค วรจะได้รั บ ในการพัฒ นาศัก ยภาพตามวัย ควรให้
ความสาคัญ อย่างมากในการจัด สภาพแวดล้อ มทุ ก ๆ ด้าน ด้านที่ ส่ งผลต่ อการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนที่ ขาดการเอาใจใส่ ในด้านสภาพแวดล้อมหรื อ ไม่เห็น
ความส าคัญ ของการจั ด สภาพแวดล้อ มจะท าให้ บุ ค ลากร ทั้ งในและนอก
สถานศึ ก ษาขาดปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ ดี บรรยากาศน่ าเบื่ อ ขาดความอบอุ่ น และขาด
บรรยากาศที่เป็ นมิตร และขาดศรัทธาต่อโรงเรี ยน ทาให้ส่วนประกอบของคาว่า
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ขาดความสมบูรณ์ตามมาในที่สุด ผลการวิจยั ของ บุญทรง
สังข์ทอง (2537, น. 46) ชี้ให้เห็นสภาพบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยนว่า
มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งเป็ น
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึ กษา เขต 16 จังหวัดสงขลา เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาเปิ ดสอนมาตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2525 เป็ นต้นมา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่ องตลอดมา พร้อมทั้งมี การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
เพื่ อ ให้ เป็ นสถานศึ ก ษาอบอุ่ น น่ าอยู่ น่ าศึ ก ษาค้น คว้า และช่ ว ยให้ นัก เรี ยนมี
ความสามารถที่จะเรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมและการสร้างสภาพแวดล้อม
ใหม่ การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ทั้งในด้านการจัดแผน การเรี ยน ด้านการเรี ยน
การสอน ด้านการบริ หาร ด้านอาคารสถานที่ และด้านการจัดกิจกรรม โรงเรี ยนมี
อิสระในการจัดการศึกษา ทั้งในด้านการจัดแผนการเรี ยน ด้านการเรี ยนการสอน
ด้านการบริ ห าร ด้านอาคารสถานที่ และด้านการจัด กิ จ กรรม โดยอยู่ภ ายใต้
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ก ฎ ร ะ เบี ย บ ข อ ง ส านั ก ง าน ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก าร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ าน
กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นหลัก อย่างไรก็ตามโรงเรี ยนยังประสบปั ญหาความขาด
แคลนห้ อ งเรี ย น ปั ญ หาด้านปริ ม าณนัก เรี ย น ซึ่ งมี จ านวนมาก ดัง นั้น การจัด
สิ่ งแวดล้อมและความเป็ นอยูต่ ่าง ๆ ของโรงเรี ยนให้ถูกสุ ขลักษณะจึงจาเป็ นมาก
ประการหนึ่งของการจัดการศึกษาให้กบั แก่ผเู ้ รี ยน
สภาพปั ญ หาดัง กล่ าวข้า งต้น ผู ้วิจัย ในฐานะที่ เป็ นบุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษา ซึ่ งทาหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ผูท้ าหน้าที่ มีบทบาทในการ
ประสานงานกับฝ่ ายบริ หาร และคณะครู ทั้งเรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้ การดูแลอาคาร
สถานที่ การบริ หารงานและด้านกลุ่มเพื่อน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่ จะศึ กษาการ
จัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ โดย
การส ารวจความคิ ด เห็ นของครู จากเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของการจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการบริ หาร และด้านกลุ่มเพื่อน ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ น
สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายบริ หาร ได้นาไปวิเคราะห์ การวางแผน การ
จัดการศึ กษา กาหนดนโยบาย และรวมทั้งใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านการเป็ นประโยชน์ต่อครู และนักเรี ยน ในด้านการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ เป็ นประโยชน์ต่อบุคลากรในโรงเรี ยน นักเรี ยนและผูป้ กครอง ใน
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติต่อไป

48 ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ การจัด สภาพแวดล้อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ข อง
โรงเรี ยนพะตงประธาน คี รีวฒั น์ ตามความคิ ด เห็ น ของครู ใน 4 ด้าน คื อ ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการบริ หาร และด้านกลุ่มเพื่อน
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับการจัดสภาพแวดล้อม ที่ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพะตง ประธาน คีรีวฒั น์ ตามความคิดเห็ นของครู จาแนก ตามเพศ
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน
3. เพื่ อ ร วบ ร วม ปั ญ ห าแ ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ เกี่ ย วกั บ ก าร จั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผูส้ อน ของโรงเรี ยนพะตง
ประธานคี รีวฒั น์ สถานศึ กษาที่ เปิ ดสอนระดับ มัธ ยมศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1- 6 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล จานวนรวมทั้งสิ้ น
83 คน ปี การศึกษา 2557 (แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ, 2557, น. 9)
เครื่ องมือในการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของครู ที่ มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมต่อการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพะตงประธาน
คีรีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลาสตูล ในด้านต่างๆ 4 ด้าน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ติดต่อขอหนังสื อ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพะตงประธานคี รีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 16 จังหวัดสงขลา- สตูล เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ผูว้ ิจัย น าแบบสอบถาม พร้ อ มหนังสื อ ขอความร่ ว มมื อ มอบให้
ข้าราชการครู โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 16 จัง หวัด สงขลา-สตู ล เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม
3. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
4. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิธีการทางสถิตติ ่ างๆ ทีใ่ ช้
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั
จากการศึกษา พบว่าครู มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนพะตงประธานคี รีวฒั น์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากในทุกด้าน ดังนี้
ด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
หัวข้อการประเมิน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 3 อันดับแรก คือ มีสถานที่ ออกกาลัง
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กาย การเล่นกีฬาที่เหมาะสมมีการทาความสะอาดบริ เวณต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
อยูเ่ สมอ ห้องเรี ยนห้องดนตรี -นาฏศิลป์ มีความสะอาดเป็ นระเบี ยบ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ บริ เวณอาคารเรี ยนอาคารประกอบ
และห้องเรี ยน มี ความสะอาดเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย มี การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ใน
ห้องเรี ยนให้เพียงพอ และเหมาะสม และห้องน้ า ห้องส้วมสะอาดถูกสุ ขลักษณะ
ตามลาดับ
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละหัวข้อ การประเมิน พบว่าอยูใ่ นระดับมากในทุกข้อคาถาม เรี ยงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก คื อ มี การจัดการเรี ยนรู ้ โดยการปลูกฝั งคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรม มีการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบตรวจสอบได้ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มทักษะทางวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะทางวิชาการ
นิ ทรรศการ จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกห้องเรี ยนและมีระบบดูแล
การเขียนแผน การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามลาดับ
ด้านการบริ หาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาในแต่ละ
หัวข้อการประเมิน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก คือ มีระบบการพัฒนาครู เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และความก้าวหน้าของครู อย่าง
ต่อเนื่อง ผูบ้ ริ หารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความเป็ นกันเอง กับนักเรี ยนและบุคลากร
มีแผนพัฒนาและส่งเสริ มงานวิชาการให้กา้ วหน้าอย่างเป็ นรู ปธรรม ตามลาดับ อยู่
ในระดับปานกลาง เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการเปิ ดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงานมี การบริ หารงานเป็ นระบบที มและการเปิ ด
โอกาสให้ ผู ้เกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายภายในโรงเรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การ
บริ หารงาน ตามลาดับ
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ด้านกลุ่ม เพื่ อน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณาในแต่ล ะ
หัวข้อการประเมิน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก ในทุกข้อคาถาม เรี ยงลาดับจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก คื อ ส่ งเสริ มให้มีการจัดกิ จกรรมในห้องเรี ยนที่ ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ย นรู ้ ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่างผูเ้ รี ย น และส่ งเสริ ม การจัด กิ จ กรรมการ
ทางานเป็ นระบบทีม ตามลาดับ
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์
จากการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ จาแนกตามตัวแปรในการศึกษา
พบว่า
ตัวแปรเพศ โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่
ด้านการจัด การเรี ยนรู ้ ด้านการบริ หาร ด้านกลุ่มเพื่อน ครู เพศชายมีความคิดเห็ น
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนครู เพศหญิง มีความเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตัวแปรระดับการศึกษา โดยภาพรวม ด้านอาคารสถานที่ ด้านกลุ่มเพื่อน
ครู ที่มีการศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญ ญาตรี มี ความคิ ดเห็ น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการบริ หาร ครู ที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี ค วามคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ส่ ว นครู ที่ มี การศึ ก ษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ตัวแปรประสบการณ์การสอน พบว่าโดยภาพรวม ครู ที่มีประสบการณ์
การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน กล่าวคือ ครู ที่มีประสบการณ์การสอนต่ า
กว่า 15 ปี และสู งกว่า 25 ปี มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ส่ วนครู ที่ มี
ประสบการณ์การสอน 15 - 25 ปี มีความเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน พบว่าด้านอาคารสถานที่ พบว่าครู ที่มีประสบการณ์ การสอนต่างกัน มี
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ความคิดเห็ น ต่างกัน กล่าวคื อ ครู ที่มีประสบการณ์ การสอนต่ ากว่า 15 ปี ความ
คิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนครู ที่มีประสบการณ์การสอน 15 - 25 ปี และสู งกว่า
25 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านกลุ่มเพื่อน ครู ที่มีประสบการณ์การสอน
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน กล่าวคือ ครู ที่มีประสบการณ์การสอนที่ต่างกัน
ทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โรงเรี ยนพะ
ตงประธานคีรีวฒั น์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ด้านการบริ ห าร พบว่าครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนต่ างกัน มี ค วาม
คิดเห็ นต่างกัน ครู ที่มีประสบการณ์การสอนต่ากว่า 15 ปี และ 15 - 25 ปี มีความ
คิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนครู ที่มีประสบการณ์สูงกว่า 25 ปี มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปราย ดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นของครู ที่มีตอ่ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์
จากการศึ กษา พบว่าครู มีความคิดเห็ นต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านกลุ่มเพื่อน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริ หาร
ตามลาดับทั้งนี้เนื่องจาก
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ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
โรงเรี ย นได้ด าเนิ น การให้ ค รู จัด ท าแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ใ ห้
สอดคล้องจุดมุ่งหมายของ พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 22 กล่าวว่าการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่ สุดกระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดทาหรื อหาสื่ อที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและวิธีสอน จากนโยบายดังกล่าว ทางโรงเรี ยนพะตงประธาน
คีรีวฒั น์ ได้มีการดาเนิ นการเพี่อตอบสนองนโยบาย จึ งได้จดั โครงการอบรมให้
ความรู ้แก่ครู ในการจัดทาแผนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและให้ดาเนิ นการ
สอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดทาหรื อจัดหาสื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทุกกลุ่มสาระ โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการจัดอบรมเพี่อพัฒนาครู ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีมีการจัด การนิ เทศการสอนทั้งภายในและนอกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเน้นกระบวน การคิดมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการเปิ ดสอนรายวิชาเพิ่มเติม ทุกกลุ่มสาระเพื่อให้
ผู ้เรี ยนเลื อ กเรี ยนตามความถนั ด และสนใจส่ ว นการพั ฒ นาส่ ง เสริ มสร้ า ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนได้ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมพัฒนา
ผู ้เรี ย น เช่ น กิ จ กรรมในเครื่ อ งแบบ กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
กิ จ กรรมเสริ ม ทัก ษะทางวิช าการ มี ก ารสนับ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ส่ ง
นักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งในระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค
จนถึงระดับดับชาติ มี การวัดผล ประเมิ น ผลอย่างเป็ นระบบและตรวจสอบได้
โรงเรี ย นได้มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ร ะหว่างภาคเรี ย นและปลายภาคตาม
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ระเบียบการวัดผละประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิ การครู มีหลักฐานที่แสดงถึง
การวัดผลและประเมินผลของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
ด้านกลุ่มเพื่อน
มีการปฏิ บตั ิในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากโรงเรี ยนมี
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทั้งในและนอกห้องเรี ยนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการโครงการอบรม
สัมมนาภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และบู รณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การสร้างบรรยากาศในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นกันเอง และ
สนุ ก สนาน ซึ่ งท าให้ ผู ้เรี ย นสนใจและกระตื อ รื อ ร้ น อยากเรี ย นรู ้ ร วมทั้ง การ
แสดงออกถึงความรู ้สึกหรื อความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะครู ดว้ ยกัน หรื อระหว่าง
นักเรี ยนด้วยกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยนกับครู นอกจากนั้นทาง
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการโครงการต่างๆ โดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างความเอื้อ อาทร
ความผูกพันเพื่อความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน เช่น
จัดทาโครงการออมทรัพย์เพี่อเป็ นสวัสดิการแก่บุคลากรภายในโรงเรี ยน กิจกรรม
สหกรณ์ โครงการเยี่ ย มบ้า นนัก เรี ย น โครงการทัศ นศึ ก ษาดู ง าน ร่ ว มกัน ท า
กิ จกรรมเป็ นที มหรื อเป็ นกลุ่มความสัมพันธ์ที่ดีในการทากิ จกรรม โรงเรี ยนได้
ดาเนิ นการจัดทาโครงการต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมกี ฬาสี การจัดกิ จกรรมงาน
วันกาเนิ ดโรงเรี ยน กิจกรรมวันวิชาการ ครู มีความภาคภูมิใจในโรงเรี ยน มีความ
รักสามัคคีในกลุ่มเพี่อนครู มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และมีความเป็ นมิตรต่อกันรัก
ใคร่ กลมเกลียวกัน
ด้านอาคารสถานที่
มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีการปฏิ บัติในระดับ
มาก เป็ นผลเนื่ อ ง มาจากโรงเรี ย นมี การจัด สภาพแวดล้อ มและการบริ ก ารที่
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ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนพัฒนาธรรมชาติเต็มศักยภาพโดยโรงเรี ยนได้เข้าร่ วมโครงการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตามนโยบายโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ และได้รับรางวัลเหรี ยญ
ทองระดับ ประเทศเป็ นที่ ยอมรั บ ในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการจัด การศึ ก ษา
อย่างไรก็ต ามการได้รับ การยกย่อ งในระดับ ประเทศส่ งผลให้โ รงเรี ย นพะตง
ประธานคีรีวฒั น์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยนมีอาคารสถานที่ เหมาะสม มัน่ คงแข็งแรง โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการ
จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการซ่ อมแซมอาคารเรี ยนและมีการตรวจสอบอยู่
เสมอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ โดยทางโรงเรี ยนได้
มอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรรับผิดชอบดู แลตกแต่งอาคารสถานที่ สวนหย่อม
พื้นที่ รับผิดชอบ มี การจัดกิ จกรรม 5 ส ทั้งภายในและนอกอาคาร รวมถึงพื้น ที่
รับผิดชอบโดยให้ครู นกั เรี ยนร่ วมรับผิดชอบดูและทาความสะอาดและมีกิจกรรม
การประกวดพื้ น ที่ 5 ส ทุ ก ภาคเรี ยน เพื่ อ กระตุ ้น ให้ โ ครงการดัง กล่ าวมี ค วาม
ต่อเนื่อง มีการส่งเสริ มสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยโดยการส่งเสริ มให้มีการ
จัดกิจกรรมแข่งกีฬาภายในและเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศโรงเรี ยนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันฟุตบอลชิ งถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ รายการ (นันยาง โกลหนู) อายุไม่เกิน 18 ปี ประจาปี 2557
นอกจากนี้ ได้จดั จัดบริ การน้ าดื่ ม ห้องน้ าห้องส้วมอย่างเพียงพอถูกสุ ขลักษณะ
รวมทั้งยังจัดให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ของนักเรี ยน ซึ่ งทางโรงเรี ยนดาเนิ นการจัดให้มี คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์ เน็ต
ความเร็ ว สู งอย่างเพี ย งพอ จัด ท าห้ อ งสมุ ด อิ เล็ ค ทรอนิ ค ส์ ที่ ทัน สมัย นัก เรี ย น
สามารถสื บ ค้น ด้วยตนเอง มี ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บัติการโดยจัดบุ คลากรภายใน
โรงเรี ยนที่เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลให้บริ การอย่างเป็ น
กันเองพร้อมอยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ดีและมีความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้งาน
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ด้านการบริ หาร
เป็ นการจัด สภาพแวดล้อ มที่ เอื้ อต่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี ก ารปฏิ บัติ ใน
ระดั บ มาก อี กด้ า น ห นึ่ ง เนื่ องมาจากโรงเรี ยน ได้ ศึ กษาและวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อ มของโรงเรี ย น เพี่ อ เข้าถึ งโอกาส ข้อจ ากัด จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ง โดย
ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พัน ธกิ จ ของโรงเรี ยนจากข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อ มของโรงเรี ย น โรงเรี ย นได้มี ก ารวางแผนพัฒ นางานโดยให้
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรในโรงเรี ยนมีอานาจ และมี
บทบาทในการก าหนดนโยบายของโรงเรี ย น จัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารประจาปี
งบประมาณ โรงเรี ยนดาเนิ นการให้บุคลกรในโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ มี การปฏิ บตั ิ การตามแผน มีการนิ เทศติ ดตามผล นาผลการ
ด าเนิ น งานไปใช้ในการตัด สิ น ใจ ปรั บ ปรุ งกิ จ กรรมทั้ง ทางด้านผลผลิ ต และ
ผลกระทบ จัดสวัสดิการและอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน มีความ
เป็ นประชาธิ ปไตย เพี่อเพิ่มโอกาสในการนาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการศึกษาซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของเลิศศักดิ์ คาปลิว (2551, น.
99-55) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมีตวั แปรตาม คือ ศึกษาการ
จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน 6 ด้านคือ ด้านการบริ หาร ด้านบุคลากร ด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านสื่ อการสอน และตัวแปรต้น คือ
เพศและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งครู 224 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 40 คน
พบว่าการจัดสภาพ แวดล้อมในโรงเรี ยน ด้านการบริ หาร เป็ นการดาเนิ นการใน
โรงเรี ยนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยความมื อร่ วมใจของบุคลากร และจัดระบบ
การบัง คับ บัญ ชาที่ มี ค วามเป็ นกัน เอง มี ค วามเป็ นประชาธิ ป ไตย บุ ค ลากรใน
โรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการบริ หารและตัดสิ นใจ
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2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์ จาแนกตามตัวแปรในการศึกษา
พบว่า
ตัวแปรเพศ โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่
ด้านการจัด การเรี ยนรู ้ ด้านการบริ หาร ด้านกลุ่มเพื่อน ครู เพศชาย มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนครู เพศหญิงมีความเห็น อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
ครู เพศหญิง เป็ นเพศที่มีความละเอียดอ่อนสามารถสังเกตและให้ความสาคัญกับ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ได้มากกว่าครู เพศชาย
ตัวแปรระดับการศึกษา โดยภาพรวมและด้านอาคารสถานที่ ด้านกลุ่ม
เพื่อน ครู ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากครู ที่จบการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี และสู ง
กว่าระดับปริ ญญาตรี มี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมี ประสบการณ์ จากการได้ไป
ศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ วนด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ ด้านการบริ หาร ครู ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความเห็นอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด ส่ วนครู ที่มี การศึ กษาสู งกว่าปริ ญ ญาตรี มี ความเห็ นอยู่ในระดับ มาก
ทั้งนี้ เนื่ องจากครู ที่จบในระดับปริ ญญาตรี ได้นาความรู ้มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
และด้านการบริ หาร ซึ่งทาให้มีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู ้และการบริ หาร
ส่วนครู ที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จะนาเอาประสบการณ์การจัดการ
เรี ยนรู ้และการบริ หารรู ปแบบใหม่มาปรับใช้ให้เข้ากับการจัดการเรี ยนรู ้และการ
บริ หารที่ใช้ในปั จจุบนั จึงเกิดข้อแตกต่างเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศที่ เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
ตัวแปรประสบการณ์การสอน ครู ที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่างกัน ครู ที่มีประสบการณ์การสอนต่ากว่า 15 ปี และสูงกว่า 25 ปี มี
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ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่วนครู ที่มีประสบการณ์การสอน 15 - 25 ปี มี
ความเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านอาคารสถานที่ครู
ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ า งกัน กล่ า วคื อ ครู ที่ มี
ประสบการณ์ การสอนต่ ากว่า 15 ปี ความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มาก ส่ วนครู ที่ มี
ประสบการณ์การสอน 15 - 25 ปี และสูงกว่า 25 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุ ด ด้านการจัด การเรี ยนรู ้ แ ละด้านกลุ่ ม เพื่ อ นครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอน
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน กล่าวคือ ครู ที่มีประสบการณ์การสอนที่ต่างกัน
ทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็ นต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้โรงเรี ยน
พะตงประธานคี รี ว ฒ
ั น์ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ด้า นการบริ ห าร พบว่าครู ที่ มี
ประสบการณ์ การสอนต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่างกัน ครู ที่ มีประสบการณ์ การ
สอนต่ า กว่า 15 ปี และ 15 - 25 ปี มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มาก ส่ ว นครู ที่ มี
ประสบการณ์ สู งกว่า 25 ปี มี ความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด สอดคล้องกับ
การศึกษาของทรรศนี ย ์ วราห์คา (2554, น. 70) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอท้อต่อการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สังกัดสานักงานเขตภาษี
เจริ ญ กรุ งเทพมหานคร พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่ามีความเห็ น
ต่อการปฏิบตั ิงานมากกว่าครู ที่มีประสบการณ์ต่ากว่า
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ส่ งเสริ มดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ท าหรื อจั ด หาสื่ อและเทคโนโลยี
สอดคล้องกับบทเรี ยนและเหมาะกับสมกับผูเ้ รี ยน
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2. การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายภายในโรงเรี ยนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงาน
3. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การศึ ก ษาการจั ด สภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ยน ควรศึ ก ษา
เปรี ยบเที ย บกับ โรงเรี ย นในสังกัด เดี ยวกัน และมี บ ริ บ ทใกล้เคี ยงกัน เพื่ อ เป็ น
สารสนเทศในการนามาพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม ของโรงเรี ยนต่อไป
2. การจัด สภาพแวดล้อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องโรงเรี ย นพะตง
ประธานคีรีวฒั น์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัด
สงขลา-สตูล
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