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  การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน วุฒกิารศกึษา และ
สญัชาต ิกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ครชูาวไทยและครชูาวต่างชาตเิครอืข่ายโรงเรยีน
นานาชาตเิวลลส์ จ านวน 132 คน เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบประเมนิค่า 5 
ระดบั ไดแ้ก่ แบบสอบถามระดบัการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .95 สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าท ี(t-test for Independent sample)  
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One  Way  ANOVA)  และเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยวธิกีาร
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

  ผลการวจิยัพบว่า 
 1.การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อพจิารณาเป็นด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ดงันี้ ด้านการจดัการเรยีนการสอน ด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน ด้านการจดักิจกรรมนักเรยีน ด้านการ
ใหบ้รกิาร และดา้นอาคารสถานที ่
 2.การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ตามความ
คดิเหน็ของคร ูจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้านอาคารสถานที่ และด้านการให้บรกิาร  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา พบว่า ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
และสูงกว่าปรญิญาตร ี มคีวามคดิเห็นต่อการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของ
นักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจดักจิกรรมนักเรยีน ด้านสงัคม
กลุ่มเพื่อน และดา้นการใหบ้รกิาร ครมูคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ส่วนด้านการจดัการเรยีนการสอนไม่แตกต่างกนั และเมื่อจ าแนกตามสญัชาติ พบว่า ครูชาวไทย 
และครชูาวต่างชาตมิคีวามคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  



ดา้นการจดัการเรยีนการสอน มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ส่วน
ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจดักิจกรรมนักเรยีน ด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บรกิารไม่
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 The purposes of this research were to study and compare of The environment 
conducive to learning at Wells International School Campuses under the office of The 
private education commission classified by teaching experience, qualifications and 
nationality. The samples consisted of 132 Thai teachers and foreign teachers of Wells 
International School Campuses. The instruments used for data collection were 5 point-rating 
scale questionnaires which contents concerning the asking of The environment conducive 
to learning at Wells International School Campuses level. The value of reliability was .95. 
Basic data analysis was done by percentage, mean and standard deviation. The test of 
hypothesis was done by using t-test for Independent sample and One-way ANOVA and 
Scheffe’s Method pair comparison. 
 The research results were as under mentioned: 
  1.The environment conducive to learning at Wells International School 
Campuses under the office of the private education commission were at high level. When 
considering in each individual aspect it was found were at high level as a whole with the 
highest ranking from higher to low were student activity aspect, social group with friends 
aspect, student activity aspect, service department aspect and buildings and classrooms 
aspect. 
  2.To compare The environment conducive to learning at Wells International 
School Campuses under the office of the private education commission, The opinion of 
teacher classified by teaching experience as a whole revealed no difference. In contrast, 
when considering in each individual aspect it was found that teachers with experience has 
different opinion about the environment conducive to learning related to buildings and 
classrooms aspect and service department aspect which were statistically significant 
difference at .05 level, classified by qualifications, It was found that teachers with bachelors 
and higher education degree have different opinions as a whole about the environment 
conducive learning which were statistically significant difference at .05 level. When 
considering individual aspect, it was found teachers have different opinion in terms of 
buildings and classrooms aspect, student activities aspect, social group with friend aspect 



and service department aspect which is statistically significant difference at .05 level. The 
aspect of teaching and learning aspect found no difference, classified by nationality, It was 
found that Thai teachers and foreign teachers have no different opinion toward the 
environment conducive to learning as a whole. Considering individual aspect, teaching and 
learning aspect has different opinion of statistically significant difference at .05 level and the 
aspect of buildings and classrooms aspect, student activity aspect, social group with friend 
aspect and service department aspect have no difference. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

           สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็สมบูรณ์ลงไดด้ว้ยความกรุณาของ อาจารย ์ ดร.สมชาย เทพแสง 
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์  ทีท่่านไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าใหค้ าปรกึษาแนะน า ในการจดัท าสาร
นิพนธ์ฉบบันี้ทุกขัน้ตอน ท าให้ผู้วจิยัได้รบัประสบการณ์ในการท างานวจิยั และรูถ้ึงคุณค่าของ
งานวจิยั อกีทัง้ท่านยงัเป็นแบบฉบบัของอาจารยท์ีทุ่่มเทใหก้บัศษิย์ ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว ้
ณ ทีน่ี้ 
  นอกจากนี้ผูว้จิยัขอขอบคุณกรรมการพจิารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ คอื รองศาสตราจารย ์
ดร.ทศันา แสวงศกัดิ ์ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ อาจารย ์ดร.สมชาย  เทพแสง เรอืเอก ดร.
อภธิรี ์ ทรงบณัฑติย ์และอาจารย ์ดร.ราชนัย ์ บุญธมิา ทีแ่นะแนวทางการจดัท าสารนิพนธจ์นท าให้
สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงดว้ยความสมบูรณ์ทีสุ่ด 
  ขอขอบคุณกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ ์คอื อาจารย ์ดร.สมชาย  เทพแสง ประธาน
กรรมการสอบสารนิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา แสวงศกัดิ ์และเรอืเอก ดร.อภธิรี ์ ทรงบณัฑติย ์ 
กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัท าสารนิพนธ์จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันี้
ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยความสมบรูณ์ทีสุ่ด  
  และขอขอบคุณอาจารย ์ดร.สรภคัรสรณ์  ฉัตรกมลทศัน์  เรอืเอก ดร.อภธิรี ์ ทรงบณัฑติย ์
อาจารยป์ราณ ี ศรใีส อาจารยจ์ณศิรา  กาลรา และอาจารยจ์นิตนา คงปรพีนัธุ ์ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ในการตรวจสอบแก้ไขและใหค้ าแนะน าในการสรา้งแบบสอบถาม ขอขอบคุณครเูครอืข่ายโรงเรยีน
นานาชาตเิวลล์ส ที่อ านวยความสะดวกเป็นกลุ่มตวัอย่างในการให้ความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม
เป็นอยา่งดยีิง่ และขอขอบคุณผูอ้ านวยการโรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่นสท์ีใ่หค้วามร่วมมอืในการ
ทดลองใชเ้ครือ่งมอืประกอบการวจิยัครัง้นี้ 
  นอกจากนัน้ ผู้วจิยัขอขอบคุณ คุณจาง  เย่า ล่าง ที่ให้การอุปถมัภ์ด้วยดมีาตลอด และ
ครอบครวับรบิูรณ์ ทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจผู้วจิยัตลอดมา  ตลอดจนเพื่อนนิสติปรญิญาโท  สาขาการบรหิาร
การศกึษา รุ่นที ่22 ทุกคน ทีเ่ป็นก าลงัใจ ช่วยเหลอื และคณาจารยท์ุกท่านทีช่่วยประสทิธิ ์ประสาท
วชิาความรูท้ ัง้หลายให้แนวทางการศกึษาและการด ารงชวีติอนัทรงคุณค่าแก่ผู้วจิยั   ขอขอบคุณทุก
ท่านทีก่ล่าวมา ประสบแต่ความสุข ความเจรญิตลอดไป 

 
              อนิทริา  บรบิรูณ์ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 
 การศกึษาเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัในการพฒันาคนให้มคีวามรู ้ความสามารถ เพื่อเป็น
ทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบนัระบบการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลง  
พฒันาอยา่งต่อเนื่องเพื่อใหท้นัต่อความเจรญิก้าวหน้า การศกึษาจงึกลายเป็นหวัใจหลกัทีส่ าคญัและ
เป็นการเตรยีมพื้นฐานที่จะน าไปสู่การพฒันาความพรอ้มของคุณภาพชวีติทัง้ต่อตนเอง ครอบครวั 
ชุมชน สิง่แวดลอ้ม โรงเรยีน สงัคมบา้นเมอืงและประเทศชาต ิซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2554-2559) กล่าวว่า เพื่อเตรยีมความพรอ้มคน สงัคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรบัตัวรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยใหม้คีุณภาพ มโีอกาสเขา้ถงึทรพัยากร 
และได้รบัประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นธรรม รวมทัง้สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกจิด้วยฐานความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม และความคดิสรา้งสรรค์ บนพื้นฐานการผลติและ
การบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับด้านการศึกษา เป้าหมายของแผนการศึกษา
แห่งชาต ิฉบบัปรบัปรุง (พ.ศ. 2552-2559) กล่าวว่า สงัคมไทยมสีภาพแวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยต่อการ
พฒันาคนอย่างมคีุณภาพและยัง่ยนื มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อการศกึษาและเรยีนรู ้  
มกีารบรหิารจดัการศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพมกีารกระจายอ านาจสู่โรงเรยีน เขตพืน้ที ่และองคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ มกีารระดมทรพัยากรและความรว่มมอืจากทุกภาคส่วน รวมทัง้ความร่วมมอืใน
ภูมภิาคและกบันานาชาตมิากขึน้ อนัจะน าไปสู่ความสามารถในการร่วมมอืและแข่งขนัของประเทศ 
และการอยูร่ว่มกนักบัพลโลกอยา่งสนัตสิุขมกีารพึง่พาอาศยัและเกื้อกูลกนั (ส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร.  2551: 4) 
 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 24 ระบุว่าการจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้โรงเรยีนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการ
ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้รสูามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนการสอนและสิง่อ านวย
ความสะดวกเพื่อก่อให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเรยีนรู้ ทัง้นี้ครูและนักเรยีนอาจเรยีนรู้ไปพร้อมจากสื่อการเรยีนและแหล่งวิทยากร
ประเภทต่างๆ (พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต.ิ  2542: 8) ดงันัน้โรงเรยีนจงึเป็นหน่วยงานที่
ส าคญัของการจดัการศกึษา เพราะมบีทบาทในดา้นต่างๆทีใ่ห้นักเรยีนไดร้บัความรู ้เป็นการบรกิาร
ทางการศกึษาซึง่แนวทางการศกึษาในปจัจุบนัไดใ้หโ้รงเรยีนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการให้
นักเรยีนทุกคนต้องไดร้บัการบรกิารทางการศกึษา จะเหน็ได้ว่าองค์ประกอบที่ส าคญัยิง่คอื การจดั
สภาพแวดลอ้มโรงเรยีน การสรา้งบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีด่จีะช่วยส่งเสรมิและปลูกฝงั
ให้นักเรยีนได้เป็นบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความเจรญิทัง้ทางร่างกาย และจติใจ



2 

สอดคลอ้งกบัโปสเตอร ์(Poster.  1999: 8-10) การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนใหม้คีวามสวยงาม 
สะดวกสบาย มกีารพฒันาสิง่แวดลอ้มที่อยู่รอบๆจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมใหเ้อื้อต่อ
การเรยีนรู ้เน้นใหโ้รงเรยีนดแูลรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มกีารพฒันาการเรยีน
การสอน โดยอาศยัความร่วมมอืกบัองค์การการบรหิารงานโรงเรยีน มกีารปฏบิตัริวมทัง้การสรา้ง
ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผู้ปกครองและชุมชน การตอบสนองความต้องการของนักเรยีน การให้บรกิาร
นกัเรยีนทีส่ะดวก รวดเรว็ และการตดิต่อสื่อสารทีช่ดัเจนโดยใชช้่องทางทีห่ลากหลายและสอดคลอ้ง
กบัแบลน็ฟอรด์ (Blanford.  2006: 41-42) การจดัสภาพแวดลอ้มนับว่ามคีวามส าคญัต่อการบรหิาร
โรงเรยีนให้เกดิคุณภาพ ท าใหบ้รรลุผลส าเรจ็ซึ่งประกอบไปด้วย การจดัอาคารสถานที่ การจดัการ
เรยีนการสอน การจดับรรยากาศแห่งการเรยีนรู้เชิงบวก การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกในด้าน     
การเรยีน การพฒันาหลกัสูตร การจดัชุมชนแห่งการเรยีนรู ้การสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีน
กบันกัเรยีน นกัเรยีนกบัคร ูและนกัเรยีนกบัชุมชน 
 กระทรวงศกึษาธกิาร  (2545: 50 – 53) กล่าวว่า บทบาทของผู้เกี่ยวขอ้งกบัการน า
หลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้น าในการน าหลักสูตรไปใช้ในการ
ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูซ้ึง่
ความส าเรจ็ของการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่เน้นนักเรยีน และการบรหิารที่เน้นโรงเรยีนเป็นส าคญั 
อยูท่ีผ่ลการด าเนินงานระดบัชาต ิรฐัด าเนินการส่งเสรมิสนับสนุนใหม้กีารระดมทรพัยากรเพื่อการจดั
การศกึษา การเพิม่ช่องทางและโอกาสการเรยีนรูด้ว้ยตนเองแก่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบทัง้การศกึษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั โดยสนับสนุนทัง้ด้านวชิาการและด้าน
งบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ก ากบัตดิตามให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล ระดบักระทรวงและเขตพื้นที่การศกึษา มกีารตดิตามก ากบั สนับสนุนให้โรงเรยีน
และหน่วยงานที่รบัผดิชอบทัง้การศกึษาในระบบ และการศกึษานอกระบบ มแีผนพฒันาหน่วยงาน  
มจี านวนนักเรยีนเข้าเรยีนครบตามเกณฑ ์มอีาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวกตามเกณฑ ์     
มสีิง่แวดลอ้มที่ด ีบรรยากาศร่มรื่น มสีภาพเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูท้ีป่ลอดภยั มคีวามก้าวหน้า
ล ้าสมยั และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง และระดบัโรงเรยีนมหีลกัสูตรแบบบูรณาการที่สอดคลอ้งกบั
ทอ้งถิน่ มกีารบรหิารวชิาการทีส่นับสนุนให้เอื้อต่อการจดักระบวนการเรยีนรู ้มกีารประเมนิผลการ
เรยีนรูต้ามสภาพจรงินักเรยีนมรีะบบการบรหิารจดัการแหล่งเรยีนรู ้และเทคโนโลยกีารสื่อสารและ
สารสนเทศ มรีะบบการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา มรีะบบบรหิารการเงนิงบประมาณที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ และมรีะบบประกนัคุณภาพการศกึษา (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา.  2555: ออนไลน์) สอดคล้องมาตรฐานการศกึษาของชาตมิาตรฐานที ่
3.3 การจดัการศกึษา การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นนักเรยีน และการบรหิารทีเ่น้นโรงเรยีนเป็นส าคญั การ
จดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นนักเรยีนเป็นส าคญั คอื นักเรยีนเหน็แบบอย่างทีด่ ีไดฝึ้กการคดิ และได้
เรยีนจากประสบการณ์ตรงทีห่ลากหลาย จดักจิกรรมพฒันานกัเรยีนไดเ้รยีนตรงตามความสนใจ และ
มคีวามสุขในการเรยีน ครรููจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล ครูเตรยีมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้
สากลกับภูมิปญัญาไทย ครูจ ัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ จ ัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
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หลากหลาย และการพฒันาความคดิใหน้ักเรยีนคดิเป็นระบบทีส่รา้งสรรค ์ซึง่ความส าเรจ็ของการจดั
กระบวนการเรยีนรูท้ีน่ักเรยีนเป็นส าคญั ขึน้อยู่กบัปจัจยัด้านบุคคล (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  2555: ออนไลน์) 
 ในการจดัการชัน้เรยีนที่มปีระสทิธภิาพนัน้ ครูมวีสิยัทศัน์มองเหน็บรรยากาศในห้องเรยีน
ตามแบบที่ต้องการจะพฒันาให้เกิดขึ้น เป็นการตัง้เป้าหมายเพื่อให้นักเรยีนได้เรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล
หรอืกลุ่ม เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนส าเรจ็และเกดิประสทิธภิาพ การสื่อความหมายระหว่างบุคคล
และการจดัการชัน้เรยีน ซึง่ครอบคลุมไปถงึฝ่ายบรหิารและครทูี่มต่ีอนักเรยีน วธิกีารสอนที่ใช้ส่งเสรมิ
และการแสดงออกของนักเรยีนดงัทีสุ่วพร ตัง้สมวรพงษ์  (2542: 77) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มดา้นการ
เรยีนการสอน ได้แก่ การจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอน พฤตกิรรมการสอนของครู รวมทัง้การใช้สื่อ
ต่างๆในการสอนและปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบันักเรยีนต้องสอดคลอ้งกนัอย่างเหมาะสม ซึง่จะส่งผลให้
นักเรยีนได้รบัความรูแ้ละสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ส่งผลใหน้ักเรยีนประสบความส าเรจ็ในด้านการเรยีน 
และยงัพฒันาทกัษะแนวคดิ และอุดมการณ์ต่างๆใหเ้กดิขึน้ในตนเองได ้
 โรงเรยีนเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ที่จะต้องส่งเสรมิสร้างนักเรยีนให้ได้รบัโอกาสและ
ไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพของนักเรยีน โรงเรยีนนานาชาตกิ็เป็นองค์การทางสงัคมองคก์าร
หนึ่งที่มภีาระหน้าที่ให้บรกิารทางการศกึษา มกีารจดัการเรยีนการสอนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของสงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่
ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษาของโรงเรยีนใหไ้ดร้บัการพฒันาและรบัรองมาตรฐานคุณภาพ
การศกึษาทัง้ของต่างประเทศและต้องไดร้บัการประเมนิจากส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน)  การประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนนานาชาตเิน้นใน
เรื่องการพฒันาเพื่อประเมนิตนเองและเป็นกลไกส าคญัของการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรยีนและการประเมนิภายนอก โดยต้องใชม้าตรฐานการศกึษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายนอก
ในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานและในมาตรฐานดงักล่าวมจีุดเน้นที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู้
ของนักเรยีนคอืมาตรฐานที่ 12 เน้นให้โรงเรยีนมกีารจดักิจกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้น
นักเรยีน ตามตวับ่งชี้12.1 -12.4 คอื โรงเรยีนมกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่ส่งเสรมิให้
นักเรยีนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ โรงเรยีนมกีารจดัการเรยีนที่เน้นนักเรยีนเป็นส าคญั     
มกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิคุณภาพนักเรยีนอย่างหลากหลายและมกีิจกรรมที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้
เหน็คุณค่าและความภาคภมูใิจในวฒันธรรมแมพ่รอ้มกบัชื่นชมในวฒันธรรมของประเทศเจา้บา้นและ
วฒันธรรมอื่นๆและในมาตรฐานที1่3 โรงเรยีนมหีลกัสูตรทีเ่หมาะสมกบันักเรยีนและทอ้งถิน่มสีื่อการ
เรยีนการสอนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ตามตวับ่งชี ้13.1-13.2 คอื โรงเรยีนมหีลกัสตูรและเนื้อหาสาระการ
เรยีนรูร้ะดบัสากล ระดบัชาต ิและระดบัทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางและความ
ต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู ้ 
(ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.  2549: 36-38) สอดคลอ้งตามมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร ดา้นการบรหิารและการจดัการศกึษา มาตรฐานที ่16 
ให้โรงเรยีนมกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนพฒันาตามธรรมชาติเต็ม
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ศักยภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 หมวด4 มาตรา 24(5) ระบุว่าใหโ้รงเรยีนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ส่งเสรมิ 
สนบัสนุนใหค้รสูามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนการสอน และอ านวยความสะดวก
เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้
 โรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทยปจัจบุนัมฐีานะเป็นโรงเรยีนเอกชน อยู่ภายใต้การก ากบั
ดูแลของกองนโยบายพิเศษ (สช) สงักัดกลุ่มงานส่งเสรมิการศึกษานานาชาติ ส านักบรหิารงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร และบรษิทัเอฟเวอรเ์คลฟเวอร ์จ ากดั
ได้รบัอนุญาตให้จดัตัง้โรงเรยีน เมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2545 ชื่อโรงเรยีนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส          
(Wells International Kindergarten School) ใช้ชื่อย่อว่า “ wiks ” โรงเรยีนตัง้อยู่เลขที่ 10              
ซอยศรนีครนิทร ์62 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้
อนุบาลศกึษาปีที่ 1 ถงึชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่3 ต่อมาปีพุทธศกัราช 2546 บรษิทัเอฟเวอรเ์คลฟเวอร์
จ ากดั ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ (Wells International School) ใชช้ื่อย่อว่า    
“ wells ” โรงเรยีนตัง้อยู่เลขที ่6  ซอยสุขุมวทิ 51 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110 เปิดสอนระดบัประถมศกึษา ตัง้แต่ระดบัชัน้ปีที ่1 ถงึชัน้ปีที ่5 (Grade 1 – Grade 5) และปี
พุทธศกัราช 2549 บรษิทัเอฟเวอรเ์คลฟเวอรจ์ ากดั ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์  
อ่อนนุช (Wells International School On Nut) ใชช้ื่อย่อว่า “ wells – on nut ” โรงเรยีนตัง้อยู่เลขที ่
2209  ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 เปิดสอนระดับ
ประถมศกึษา ถงึระดบัมธัยมศกึษา (Grade 1 – Grade 12) ปจัจุบนัเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติ
เวลล์สมทีัง้หมด 3 สาขา ประกอบด้วยโรงเรยีนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส,นานาชาติเวลล์ส และ
นานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง สงักัดกองนโยบายพิเศษ ส านักบรหิารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จดัการศึกษาระบบอเมริกันตามหลักสูตรของส านัก
การศกึษาแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา (California Department of Education,USA.) 
ในระดบัประถมศกึษา – มธัยมศกึษา Elementary School (Grade1-5),Middle School (Grade6-8) 
และ High School (Grade9-12) ใชส้ื่อการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ โดยเพิม่หลกัสูตรภาษา
และวฒันธรรมไทยโดยเรยีน 5 คาบ/สปัดาห ์ส าหรบันักเรยีนไทย และเรยีน 1 คาบ/สปัดาห์ส าหรบั
นักเรยีนต่างชาติ เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์สอยู่ระหว่างการประเมนิตนเองเพื่อรอรบัการ
ประเมนิภายนอกจากส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน) 
รอบที ่3 และองคก์ารประเมนิมาตรฐานภายนอกโรงเรยีนนานาชาต ิคอื Western Association of 
School and College (WASC) ปจัจุบนัโรงเรยีนไดร้บัรอง (Accredited school) คอืการไดร้บัรอง
วทิยฐานะมวีุฒเิทยีบเท่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เมื่อนักเรยีนจบการศกึษาในระดบัสูงสุดของ
โรงเรยีน  มมีาตรฐานการศกึษาทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากล และได้รบัการประเมนิมาตรฐาน
การศกึษา โดยคณะกรรมการจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เมื่อวนัที ่2 - 4 
เมษายน 2553 คณะกรรมการได้ใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ คอื ด้านการจดัสภาพแวดล้อมด้าน
อาคารสถานที ่ความสะอาด ความเป็นระเบยีบ แนะน าว่าควรมกีารตกแต่งหอ้งเรยีน เน้นใหม้ีการใช้
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ประโยชน์หลากหลายของหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร และหอ้งสมุด สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ต้อง
จดัใหพ้อเพยีงและอยู่ในสภาพใชก้ารไดด้ ีควรมกีารบ ารุงอาคารสถานทีใ่หม้สีภาพดอีย่างสม ่าเสมอ 
และสามารถสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ  ด้านการจดัการเรียนการสอนควรมีการจดั
สภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ มสีื่ออุปกรณ์การเรยีน
ทีจ่ดัเตรยีมเพื่อใหน้ักเรยีนได้เรยีนรู ้สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้พฒันา ส่งเสรมิใหน้ักเรยีน
ได้คิดวิเคราะห์ ด้านการจดักิจกรรมนักเรียน โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมที่หลากหลายและ
เหมาะสมกบันักเรยีน ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนได้เลอืกเรยีนได้ตามความสนใจ มกีจิกรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกหอ้งเรยีน ไดเ้รยีนรูแ้ละสมัผสักบัประสบการณ์จรงิ เพื่อใหน้ักเรยีนเกดิความสุขและสนุกกบั
กิจกรรม ก่อให้เกิดพัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดการเรยีนรู้ด้วยการท ากิจกรรมร่วมกัน  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจตนเองม ี      
ปฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างนักเรยีน และด้านการบรกิาร ใหอ้ านวยความสะดวกจดักจิกรรมเสรมิความรู้
ให้ประสบการณ์นอกจากการเรยีนการสอน มกีารเอื้ออ านวยนักเรยีนเพื่อให้พรอ้มในการเรยีน ให้
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนอย่างมีความสุข     
(รายงานการประเมนิคุณภาพภายนอกของโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์.  2553: 3) 
 จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้วิจ ัยจึงสนใจท าการวิจ ัยเรื่อง การจัด
สภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดั
ส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ด าเนินการพฒันา ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม ด้านอาคารสถานที่ ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้น
การจดักจิกรรมนักเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน และดา้นการให้บรกิาร ให้มคีวามเหมาะสม และ เอื้อ
ต่อการจดัการเรยีนรู้ ดงันัน้การจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรยีนรู้นัน้มสี่วนช่วย
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามสุข และทัง้คร ูนักเรยีนประสบความส าเรจ็ เนื่องจากโรงเรยีนเป็นองคก์าร
ทีใ่หบ้รกิารดา้นการศกึษาทีจ่ะส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเรยีนรูอ้ย่างเตม็ทีเ่ตม็ศกัยภาพ ส่งผลใหน้ักเรยีนมี
ประสทิธภิาพและตรงตามเป้าหมายของคร ูผู้วจิยัจงึเหน็ถงึความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อม
โรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 5 ดา้น คอื ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านการจดัการเรยีนการสอน ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน ด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน และด้าน
การให้บรกิาร เพื่อน าผลการวจิยัมาพฒันา ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ให้มคีวาม
เหมาะสม มปีระสทิธภิาพเกดิผลสมัฤทธิท์ ัง้นักเรยีนและครู ผลของการศกึษาเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรบัปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายและเกดิประสทิธภิาพของเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี้ 
  1. เพื่อศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักัดส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
โดยจ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน วุฒกิารศกึษาและสญัชาต ิ
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 ผลการวิจยัครัง้นี้ เป็นประโยชน์ต่อครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครอืข่ายโรงเรียน
นานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผนด าเนินการพฒันา ปรบัปรุงสภาพแวดล้อม 5 ด้าน คอื ด้านอาคารสถานที่ ด้านการ
จดัการเรยีนการสอน ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน และดา้นการใหบ้รกิาร  ผล
ของการศึกษายังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย       
และเอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ ส่งผลประสิทธิภาพดียิง่ขึ้นของเครอืข่ายโรงเรยีน
นานาชาตเิวลลส์ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาและเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้ม 5 ด้าน คอื ด้านอาคารสถานที ่ดา้นการจดัการเรยีน
การสอน ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน และดา้นการใหบ้รกิาร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ครชูาวไทยและครชูาวต่างชาตเิครอืข่ายโรงเรยีน
นานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ปีการศกึษา 2555 
ประกอบด้วยครูเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาล
นานาชาตเิวลลส์ เป็นครชูาวไทย  จ านวน 6 คน  ครชูาวต่างชาต ิจ านวน 10 คน โรงเรยีนนานาชาติ
เวลล์ส เป็นครชูาวไทย จ านวน 8 คน ครชูาวต่างชาตจิ านวน 17 คน และโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส 
อ่อนนุช  เป็นครชูาวไทย จ านวน 12 คน ครชูาวต่างชาตจิ านวน 87 คน รวมทัง้สิน้ 140 คน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครอืข่ายโรงเรยีน
นานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ปีการศกึษา 2555 
ประกอบด้วยครูเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส จ านวน 3 โรงเรยีน ได้กลุ่มตวัอย่าง โดยการ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างการเปิดตารางส าเรจ็รูปของศริชิยั  กาญจนวาส ี (2544: 133)ได้จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างรวมทัง้สิ้น 132 คน หลงัจากนัน้ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใชส้ญัชาตคิรเูป็นชัน้ และเทยีบ
สดัส่วน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาตเิครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติ
เวลลส์ แบ่งเป็นดงันี้ 
   1.1 ประสบการณ์การท างาน 
    1.1.1  ต ่ากว่า 3 ปี 
    1.1.2  3 – 5 ปี 
    1.1.3  มากกว่า 5 ปี ขึน้ไป 
   1.2 วุฒกิารศกึษา 
    1.2.1  ปรญิญาตร ี
    1.2.2  สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.3 สญัชาต ิ
    1.3.1  ไทย 
    1.3.2  ต่างชาต ิ
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 5 
ดา้น คอื 
   2.1 ดา้นอาคารสถานที ่
   2.2 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
   2.3 ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน 
   2.4 ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 
   2.5 ดา้นการใหบ้รกิาร 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. สภาพแวดล้อม หมายถงึ องคป์ระกอบต่างๆภายในโรงเรยีนที่มสี่วนส าคญัที่จะ
ช่วยกระตุ้น ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพในทุกๆด้านได้อย่าง
เหมาะสม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน บรรยากาศทีด่ ีความสะอาดร่มรื่น
ความสวยงามภายในโรงเรยีน การจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสรมิพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย 
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ความเป็นระเบยีบเป็นสดัส่วนอาคารสถานที่ มกีารจดัอ านวยความสะดวก มคีวามพรอ้มเอาใจใส่ 
และการมสี่วนรว่มในการรกัษาสภาพแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง 
  2. การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ หมายถงึ การด าเนินการจดัหรอื
ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหเ้หมาะสมกบัการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้5 ดา้น 
คอื 
   2.1 ด้านอาคารสถานท่ี หมายถึง การจดัสภาพแวดล้อมเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรยีนการสอน ในห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิาร ห้องสมุด และบรเิวณอาคารสถานที่ให้มี
ความปลอดภยัในการเรยีน จดัสภาพแวดล้อมให้มบีรรยากาศที่ด ีมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
สวยงาม สะอาดรม่รืน่ เอือ้อ านวยและค านึงถงึประโยชน์การใชส้อยทีคุ่ม้ค่า 
   2.2 ด้านการจดัการเรียนการสอน หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ
เรยีนการสอน ครูต้องมหีลกัสูตร วธิกีารสอน บรรยากาศการเรยีนการสอน สื่อการเรยีนการสอน 
วสัดุอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูใ้นการปฏบิตัิการเรยีนอย่างเหมาะสม มคีวามสมัพนัธ์
ระหว่างครแูละนักเรยีน ส่งเสรมิ สนับสนุนใหน้ักเรยีนเกดิการพฒันาความรูอ้ย่างเต็มความสามารถ
และศกัยภาพ รวมถงึมกีารวดัประเมนิผลทีถู่กตอ้ง 
   2.3 ด้านการจดักิจกรรมนักเรียน หมายถึง การจดักิจกรรมเสรมิให้รู้จกัและ
เขา้ใจตนเอง และการสรา้งปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรยีน การส่งเสรมิ สนับสนุนให้เหมาะสม มี
รปูแบบวธิกีารที่หลากหลาย ส่งเสรมิ พฒันานักเรยีนทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจและสตปิญัญา 
สรา้งจติส านึกทีด่ใีนการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่
พงึประสงค ์สามารถปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ
   2.4 ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน หมายถึง การสร้างสัมพันธ์และการด าเนินการที่
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ส่งเสรมิ สนับสนุน การท างานร่วมกนั ท ากจิกรรมเป็น
กลุ่ม ส่งเสรมิการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดใีนการท ากิจกรรม มกีารสร้างบรรยากาศสนุกสนาน เป็น
กนัเอง น่าเรยีน และมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนกบัเพื่อนทีด่ ี
   2.5 ด้านการให้บริการ หมายถึง การจดับรกิารเอื้ออ านวยความสะดวก จดั
กจิกรรมเสรมิความรูใ้หป้ระสบการณ์นอกจากการเรยีนการสอน ส่งเสรมิใหน้ักเรยีน มคีวามพรอ้มใน
การเรยีน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ใหค้วามสะดวกสบาย ความปลอดภยั และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่
นกัเรยีนอยา่งมคีวามสุข 
  3. คร ูหมายถงึ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาตเิครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส 
สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
  4. ประสบการณ์การท างาน หมายถงึ ระยะเวลาทีค่รเูขา้ท างานเครอืข่ายโรงเรยีน
นานาชาตเิวลลส์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
   4.1 ระยะเวลาทีค่รเูขา้ท างานเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ ต ่ากว่า 3 ปี 
   4.2 ระยะเวลาทีค่รเูขา้ท างานเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 3 – 5 ปี 
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   4.3 ระยะเวลาที่ครเูขา้ท างานเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส มากกว่า 5 ปี 
ขึน้ไป 
  5.วฒิุการศึกษา หมายถงึ ระดบัการศกึษาของครเูครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
   5.1 ปรญิญาตร ี
   5.2 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  6. สญัชาติ หมายถงึ สภาพความสมัพนัธ์หรอืสถานะที่ก าหนดสญัชาตขิองครูชาว
ไทยและสญัชาตคิรชูาวต่างชาตเิครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
   6.1 ไทย 
   6.2 ต่างชาต ิ
  7. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ หมายถงึ โรงเรยีนในเครอืนานาชาตเิวลล์ส ที่จดั
การศึกษาในระบบโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตรต่างประเทศที่ปรับรายละเอียด
เนื้อหาวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่จ ัดท าขึ้นเองที่ไม่ใช่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรยีนการสอนใหก้บันักเรยีน โดยไม่จ ากดั เชือ้ชาต ิศาสนา และไม่
ขดัต่อศลีธรรมความมัน่คงของประเทศ ประกอบดว้ย 3 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนอนุบาลนานาชาติ
เวลลส์  โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์  และโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ อ่อนนุช 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการศกึษาหลกัการ แนวคดิ และงานวจิยั ผูว้จิยัน ามาเป็นกรอบแนวคดิเพื่อศกึษาการ
จดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดั
ส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน โดยมแีนวคดิ ทฤษฎ ีดงันี้ 
 การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ ายโรงเรียน
นานาชาตเิวลล์ส ผูว้จิยัได้ใช้ผลวจิยัของ จุฑารตัน์  ทองทพิย์  (2549: 6) กล่าวว่า แนวคดิการจดั
สภาพแวดล้อมของโรงเรยีน หมายถึง องค์ประกอบภายในซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกบัการ
เรยีนการสอน ความสมัพนัธก์บัเพื่อน รวมทัง้ความเป็นระเบยีบ ความสะอาดของอาคารสถานที ่การ
จดัอ านวยความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน         
สามารถพฒันาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่โรงเรยีน หรอืสถานศึกษานัน้ๆก าหนด โดยศกึษา
การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนเตรยีมทหาร 5 ดา้น คอื 1) ดา้นกายภาพ 2) ดา้นการเรยีนการ
สอน 3) ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน 4) ดา้นสมัพนัธภาพกลุ่มเพื่อน และ 5) ดา้นการใหบ้รกิาร      
ใช้ผลวจิยัของ ชุตนิารถ  อนิทรพ์วง  (2549: 6) กล่าวว่า แนวคดิการจดัสภาพแวดล้อมและการ
เรยีนรูข้องแต่ละคนจะแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละคน ประสบการณ์จะเป็นเครื่องมอืที่
ท าใหเ้กดิการเรยีนรู ้ผลจากการเรยีนรูท้ าใหค้นมคีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิจงึต้องอาศยัประสบการณ์ที่
ด ีจะท าใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ สิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
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เรยีนดขีึน้ การจดัปรบัปรุง ตกแต่งหอ้งเรยีน อาคารเรยีน อาคารประกอบ ตลอดจนบรเิวณโรงเรยีน
และวสัดุอุปกรณ์ ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนการสอน จดักจิกรรมการเรยีนการสอน นักเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ทัง้ด้านร่างกาย จติใจและความปลอดภยัเป็นเรื่องส าคญัมากในโรงเรยีนช่วยส่งเสรมิให้นักเรยีนได้
สมัผสัและสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทัง้ทีเ่ป็นเพื่อนมนุษย ์ธรรมชาตแิละเทคโนโลย ีการจดัสิง่แวดลอ้ม
ด้านการจดัการเรยีนการสอนที่ตรงตามผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงั ส่งเสรมิความสามารถของแต่ละ
บุคคล และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ครตู้องเป็นผูเ้ร่งเรา้ใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูใ้นการ
พฒันาตนเองโดยเน้นนักเรยีนเป็นส าคญั และรวมไปถึงการจดับรกิารเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนทาง
วชิาการต่างๆที่เกดิขึน้กบันักเรยีนในโรงเรยีน สภาพแวดล้อม ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อนมอีทิธพิลอย่าง
ยิง่ต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนตลอดจนการปรบัตวัและการด ารงชวีติในห้องเรยีนของนักเรยีนซึ่ง
เปรยีบเสมอืนสงัคมย่อยสงัคมหนึ่งของโรงเรยีนสภาพแวดลอ้ม และดา้นการใหบ้รกิารนักเรยีน เป็น
การจดัการให้บรกิารต่างๆให้นักเรยีนได้รบัความสะดวก ปลอดภยัในทุกๆด้านและโรงเรยีนควร
จดัการใหบ้รกิารแก่นักเรยีนใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของนักเรยีน โดยศกึษาสภาพแวดล้อม
ทางการเรยีนของโรงเรยีนชลบุร ี“สุขบท” 6 ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที ่ดา้นการ
เรยีนการสอน ดา้นการใหบ้รกิารนักเรยีน ดา้นการจดัการศกึษาเพื่อสนองความมุ่งหวงัของนักเรยีน 
ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน และด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ใชแ้นวคดิของ โปสเตอร(์Poster.   
1999: 8-10) กล่าวว่า การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนใหม้คีวามสวยงาม  สะดวกสบาย มกีารพฒันา
สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบๆ จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมใหเ้อื้อต่อการเรยีนรู ้เน้นใหโ้รงเรยีน
ดูแลรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มกีารพฒันาการเรยีนการสอน โดยอาศยัความ
ร่วมมือกับองค์การการบริหารงานโรงเรียน มีการปฏิบัติรวมทัง้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครองและชุมชน การตอบสนองความต้องการของนักเรยีน  การให้บรกิารนักเรยีนที่สะดวก 
รวดเรว็ และการติดต่อสื่อสารที่ชดัเจนโดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย และแนวคดิของ แบล็นฟอร์ด 
(Blanford.  2006: 41-42) กล่าวว่า การจดัสภาพแวดลอ้มนบัว่ามคีวามส าคญัต่อการบรหิารโรงเรยีน
ใหเ้กดิคุณภาพ ท าใหบ้รรลุผลส าเรจ็ ซึง่ประกอบไปดว้ย การจดัอาคารสถานที ่การจดัการเรยีนการ
สอน การจดับรรยากาศแห่งการเรยีนรูเ้ชงิบวก การจดัสิง่อ านวยความสะดวกในดา้นการเรยีน การ
พฒันาหลกัสูตร การจดัชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีน 
นกัเรยีนกบัคร ูและนกัเรยีนกบัชุมชน 
 โดยผู้วิจยัน าแนวคิดและผลวิจยัดังกล่าวมาสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษาได้ 5 ด้าน ได้แก่      
ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 
และดา้นการใหบ้รกิาร โดยแต่ละดา้นมคีวามส าคญัต่อการจดัการเรยีนรูข้องนักเรยีนใหเ้กดิคุณภาพ 
ช่วยให้ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท าแผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง       
เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดด้ าเนินการท ากจิกรรมร่วมกนัระหว่างโรงเรยีน ขณะเดยีวกนัเปิดโอกาสให้
นักเรยีนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพและตามความเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์และมี
บรรยากาศทีด่ต่ีอนักเรยีนในทุกดา้นซึง่สอดคลอ้งกบั พนัส  หนันาคนิทร ์ (2542: 40) โดยเฉพาะการ
จดัการเรยีนการสอน โดยส่งเสรมิให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ท าให้นักเรียนสบาย ใจ         
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มีความสุข ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น            
(วชิราภรณ์  ค าคล้าย.  2551: 30) อีกทัง้การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มีความสวยงาม 
สะดวกสบาย มกีารพฒันาสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่รอบๆ จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมใหเ้อื้อต่อ
การเรียนรู้ มีการพัฒนาการเรียนการสอน การให้บริการนักเรียนที่สะดวก รวดเร็ว และการ
ตดิต่อสื่อสารทีช่ดัเจน ท าใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น (Poster.  1999: 8-10) ทีส่ าคญัการ
จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูน้บัว่ามอีทิธพิลผลต่อการบรหิารโรงเรยีนใหเ้กดิคุณภาพ ท าให้
บรรลุผลส าเร็จ สามารถสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างนักเรยีนกับนักเรยีน นักเรยีนกับครู และ
นกัเรยีนกบัชุมชนเป็นอยา่งด ี(Blanford.  2006: 41-42) 
 ตวัแปรอสิระทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์การท างาน วุฒกิารศกึษาและสญัชาต ิดงันี้ 
  ประสบการณ์การท างาน ได้ศกึษางานวจิยัของ สุพล  อนามยั  (2549: 93) ไดศ้กึษา
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาเพชรบุร ีเขต 1 ซึ่งไดเ้ปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
ในทศันะของครูที่มปีระสบการณ์ในการท างานทัง้โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยครูที่มปีระสบการณ์ในการสอนมากมกีารปฎบิตัมิากกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอนน้อย 
  วฒิุการศึกษา ไดศ้กึษางานวจิยัของ วชริาภรณ์  ค าคลา้ย  (2551: 77) ไดศ้กึษาการ
จดัการชัน้เรยีนของครูโรงเรยีนเอกชน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 ซึ่งได้
เปรียบเทียบครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดัการเรยีนแตกต่างกัน 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ลดัดา เจยีมจูไร  (2547: บทคดัย่อ) พบว่า ครูที่มวีุฒิการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีหรอืต ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีารปฏบิตักิารนิเทศภายในเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอน 
แตกต่างจากครทูีม่วีุฒทิางการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  สญัชาติ ไดศ้กึษางานวจิยัของ พชิญ์ณาฎ  แพงพะงา  (2553: 175) ไดศ้กึษาความ
คิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนานาชาติในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า อาจารยท์ี่มสีญัชาตต่ิางกนัจะมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิาร
การเปลี่ยนแปลงของโรงเรยีนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมมคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโครงสรา้ง
องคก์าร ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นวชิาการ มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงได้น าแนวคิดมาสังเคราะห์กันเข้าเป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจ ัย           
โดยสามารถสรปุเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัได ้ดงันี้ 
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ภาพประกอบ1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

สมมติุฐานในการวิจยั 
 ในการศกึษาคน้ควา้ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานไว ้ดงันี้ 
  1. ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อ
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนต่างกนั 
  2. ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนต่างกนั 
  3. ครทูีม่สีญัชาตต่ิางกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนต่างกนั 
 

ตวัแปรอิสระ 
1. ประสบการณ์การท างาน 
    1.1 ประสบการณ์การท างาน 
         ต ่ากว่า 3 ปี 
    1.2 ประสบการณ์การท างาน                                           
 3 - 5 ปี 
    1.3 ประสบการณ์การท างาน 
         มากกว่า 5 ปี ขึน้ไป 
2. วุฒกิารศกึษา 
     2.1 ปรญิญาตร ี
     2.2 สงูกว่าปรญิญาตร ี
3. สญัชาต ิ

3.1 ไทย 
3.2 ต่างชาต ิ
 

  
 

ตวัแปรตาม 
การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อ
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืขา่ย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 5 ดา้น  คอื 
1. ดา้นอาคารสถานที ่ 
2. ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
3. ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน 

4. ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 
5. ดา้นการใหบ้รกิาร 

 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวจิยัเรื่องการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ผู้วจิยัได้
ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมเอกสารมรีายละเอยีดต่างๆเพื่อเป็น
พืน้ฐานในการวจิยัตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
  1. เครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 
   1.1 ประวตัแิละความเป็นมาเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 
   1.2 ปรชัญา ภาระหน้าที ่วสิยัทศัน์ 
   1.3 ระบบการรบัรองมาตรฐานการศกึษา 
  2.  หลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม 
      2.1 ความหมายของสภาพแวดลอ้ม 
     2.2 แนวคดิและความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม 
     2.3 บทบาทของครใูนการจดัสภาพแวดลอ้ม 
   3. การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้5 ดา้น คอื 
   3.1 ดา้นอาคารสถานที ่
   3.2 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
   3.3 ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน 
   3.4 ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 
   3.5 ดา้นการใหบ้รกิาร 
  4. วรรณกรรมตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง 
   4.1 ประสบการณ์การท างาน 
   4.2 วุฒกิารศกึษา 
   4.3 สญัชาต ิ
  5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   5.1 งานวจิยัในประเทศ 
   5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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1. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลลส์ 
 1.1 ประวติัและความเป็นมาเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลลส์ 
  โรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทยมฐีานะเป็นโรงเรยีนเอกชน อยู่ภายใต้การก ากบัดูแล
ของกองนโยบายพิเศษ (สช) สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ ส านักบริหา รงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร บรษิทัเอฟเวอรเ์คลฟเวอรจ์ ากดัไดร้บั
อนุญาตให้จดัตัง้โรงเรยีนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส โดยนางสาวปทัมา ลคันากูร ต าแหน่ง ผู้รบั
ใบอนุญาต และนางสาวดารุณี  สังขพันธ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการและผู้จดัการโรงเรียนอนุบาล
นานาชาตเิวลลส์ และไดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีนเมื่อวนัที ่6 มกราคม 2545 โดยใชช้ื่อโรงเรยีน
ว่าโรงเรยีนอนุบาลนานาชาตเิอฟเวอรเ์คลฟเวอร ์(Everclever International Kindergarten School) 
สงักัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ          
เดมิโรงเรยีนตัง้อยูเ่ลขที ่22/1 ซอยสุขุมวทิ 47 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10110 ปจัจุบันโรงเรียนได้ขอย้ายสถานที่จ ัดตัง้แห่งใหม่ ตัง้อยู่เลขที่ 10        
ซอยศรนีครนิทร ์ 62  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เนื่องจากครบก าหนด
สญัญาเช่าและได้เปิดด าเนินกจิการโรงเรยีนตัง้แต่เดอืน สงิหาคม พุทธศกัราช 2554 เป็นต้นมา  
เป็นประเภทโรงเรยีนเฉพาะกาล (นานาชาติ) เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษา ตัง้แต่ระดบัชัน้
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชัน้อนุบาลศึกษาปีที่ 3 เดมิได้รบัอนุมตัิจากกระทรวงศึกษาธกิารได้ใช้
หลกัสูตรประจ าชาตขิองประเทศสหราชอาณาจกัรฯ (Curriculum Guidance or the Foundation 
Stage) ส าหรบัชัน้อนุบาลปีที่ 1 - 2 (Kindergarten1– 2) ต่อมาเมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ.2548 
ไดย้ืน่ค ารอ้งขอเปลีย่นแปลงหลกัสตูรเป็นหลกัสูตรของส านักการศกึษาแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา เป็นการเรยีนการสอนดว้ยหลกัสูตรอเมรกินั ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 1 ถงึระดบัชัน้
อนุบาลปีที่3 ในปีหนึ่งแบ่งภาคเรยีนออกเป็น 2 ภาคเรยีน ภาคต้นตัง้แต่สปัดาห์ที่สองของเดอืน
สิงหาคม ถึงสัปดาห์ที่สามของเดือนธนัวาคม ภาคที่ 2 ตัง้แต่สปัดาห์ที่สองของเดือนมกราคม       
ถงึ สปัดาหท์ีส่ ี่ของเดอืนพฤษภาคม อายุนักเรยีนทีเ่ปิดรบัอย่างต ่า 3 ปี อย่างสูง 5 ปี และวนัที ่6 
มกราคม พ.ศ.2549 ไดย้ืน่ค ารอ้งขอเปลีย่นแปลงชื่อโรงเรยีนเป็นโรงเรยีน “อนุบาลนานาชาตเิวลลส์” 
ใชช้ื่อโรงเรยีนเป็นภาษาองักฤษว่า Wells International Kindergarten School ใชช้ื่อย่อว่า“ wiks ” 
บริเวณโรงเรียนมีเนื้ อที่ดินที่ตัง้ของโรงเรียนจ านวน 2 ไร่ 18 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที ่
14764,27771,27772,27773,27774 และ 27775 สัญญาเช่ามีก าหนด 11 ปี นับตัง้แต่วันที ่           
1 มนีาคม พ.ศ.2554 ถงึวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 เป็นอาคารเรยีนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั รายละเอยีด ดงันี้ 
   ชัน้ใตด้นิ ใชเ้ป็นพืน้ทีจ่อดรถยนต ์
   ชัน้ที1่  หอ้งเรยีน       ขนาด  6.00   เมตร * 8.00   เมตร  จ านวน  4  หอ้ง 
     หอ้งประกอบ  ขนาด  6.00   เมตร * 8.00   เมตร  จ านวน  3  หอ้ง 
     หอ้งประกอบ  ขนาด  6.00   เมตร * 10.00 เมตร  จ านวน  1  หอ้ง 
     หอ้งออฟฟิศ   ขนาด  4.00   เมตร * 6.00   เมตร  จ านวน  1  หอ้ง 
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     หอ้งสุขาชาย   จ านวน  1  หอ้ง 
     หอ้งสุขาหญงิ  จ านวน  1  หอ้ง 
   ชัน้ที2่  หอ้งเรยีน       ขนาด  6.00  เมตร * 8.00   เมตร   จ านวน  6  หอ้ง 
     หอ้งประกอบ  ขนาด  6.00  เมตร * 8.00   เมตร   จ านวน  2  หอ้ง 
     หอ้งประกอบ  ขนาด  6.00  เมตร * 8.00   เมตร   จ านวน  1  หอ้ง 
     หอ้งสุขาชาย  จ านวน  1  หอ้ง 
     หอ้งสุขาหญงิ จ านวน  1  หอ้ง 
   ชัน้ที3่  เปิดโล่งมหีลงัคา 
  ดงันัน้โรงเรยีนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส  มอีาคารเรยีนจ านวน 1 หลงั มหี้องเรยีน
จ านวน 10 ห้อง ความจุนักเรยีนห้องละ 20 คน รวมความจุสูงสุดของนักเรยีนทัง้โรงเรยีนไม่เกิน 
200 คน  และห้องประกอบ จ านวน 7 ห้อง มีห้องภาษาไทยและศิลปวฒันธรรมไทย ห้องสมุด    
ห้องศลิปะ ห้องธุรการ ห้องอาหาร ห้องดนตร ีและนาฎศลิป์ (ใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีนอนุบาล
นานาชาตเิวลลส์.  2545: 1-3) 
  ปีการศึกษา 2546 บรษิัทเอฟเวอร์เคลฟเวอร์จ ากัด โดยนางสาวอินทิรา  บรบิูรณ์  
ต าแหน่งผูร้บัใบอนุญาต และนางปราณี  ศรใีส ต าแหน่งผูอ้ านวยการและผูจ้ดัการ ได้รบัอนุญาตให้
จดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ ใชช้ื่อโรงเรยีนเป็นภาษาองักฤษว่า Wells International School ใช้
ชื่อยอ่ว่า“wells” โรงเรยีนตัง้อยูเ่ลขที ่6 ถนนสุขมุวทิ ซอยสุขมุวทิ 51 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 สงักดัส านักงานบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน และ
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2550 ได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเดิมใช้หลักสูตร IB (International 
Baccalaureate) ในระดบัชัน้ประถมศกึษา (Grade 1 – Grade 5) เป็นหลกัสูตรของส านักการศกึษา
แห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเภทโรงเรยีนเฉพาะกาล(นานาชาต)ิเปิดสอนระดบั
ประถมศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้ปีที ่1 ถงึชัน้ปีที่ 5 (Grade 1 – Grade 5) บรเิวณโรงเรยีนมเีนื้อที่
จ านวน 2 ไร ่2 งาน 92 ตารางวา โฉนดทีด่นิเลขที ่245523 สญัญาเช่ามกี าหนด 18 ปี นับตัง้แต่วนัที ่
1 มนีาคม พ.ศ.2546 ถงึวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 เป็นอาคารเรยีนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 2 ชัน้ 
จ านวน 1 หลงั รายละเอยีด ดงันี้ 
   ชัน้ที1่  หอ้ง  ขนาด  6.00  เมตร * 8.00  เมตร    จ านวน  2  หอ้ง 
     หอ้ง  ขนาด  5.00  เมตร * 7.20  เมตร    จ านวน  1  หอ้ง 

     หอ้ง  ขนาด  6.00  เมตร * 6.00  เมตร    จ านวน  1  หอ้ง 

     หอ้งสุขาชาย   ขนาด  3.00  เมตร * 4.40  เมตร    จ านวน 1 หอ้ง 

     หอ้งสุขาหญงิ  ขนาด  1.60  เมตร * 3.00  เมตร    จ านวน 1 หอ้ง 

     สระว่ายน ้า      ขนาด  8.00  เมตร * 12.50  เมตร  จ านวน 1 สระ 

   ชัน้ที2่  หอ้ง  ขนาด  6.00  เมตร * 13.00  เมตร   จ านวน 1 หอ้ง 

     หอ้ง  ขนาด  6.00  เมตร *  8.00  เมตร    จ านวน 3 หอ้ง 
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     หอ้ง  ขนาด  6.00  เมตร *  8.00  เมตร   จ านวน 3  หอ้ง 

         หอ้ง  ขนาด  3.00  เมตร *  6.00  เมตร   จ านวน 1  หอ้ง 

  ดงันัน้โรงเรยีนจะมอีาคารเรยีนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2 ชัน้ จ านวน 1 หลงั มหีอ้งเรยีน 

จ านวน 14 หอ้ง หอ้งประกอบการเรยีนต่างๆ จ านวน 14 หอ้ง สระว่ายน ้า จ านวน 1 สระ และห้อง

ประชุม จ านวน 1 หอ้ง ความจุนักเรยีนไม่เกนิ 350 คน (ใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์.  

2546: 1-3)  

  ปีการศึกษา 2548 บริษัทเอฟเวอร์เคลฟเวอร์จ ากัดโดยนางสาวดารุณี  สังขันธ ์ 

ต าแหน่งผู้รบัใบอนุญาต  และนางสาวอินทริา  บรบิูรณ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการและผู้จดัการ ได้รบั

อนุญาตให้จัดตัง้โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า           

Wells International School On Nut ใชช้ื่อย่อว่า “wells – on nut” โรงเรยีนตัง้อยู่เลขที ่2209          

ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 สงักัด

ส านักงานบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน เป็นประเภทโรงเรยีนเฉพาะกาล

(นานาชาต)ิ ระดบัประถมศกึษา ถงึมธัยมศกึษา ไดร้บัอนุมตัจิากระทรวงศกึษาธกิาร ใหใ้ชห้ลกัสูตร

รฐัแคลฟิอร์เนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา เปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษา ถึงชัน้มธัยมศกึษา

(Grade 1–Grade12) บรเิวณโรงเรยีนมเีนื้อทีจ่ านวน 4 ไร่ โฉนดทีด่นิเลขที ่7445 สญัญาเช่า 20 ปี 

นับตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2548 ถงึวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 เป็นอาคารเรยีนคอนกรตี

เสรมิเหลก็ 3 ชัน้ จ านวน 1 หลงั รายละเอยีด ดงันี้ 

   ชัน้ปีที่ 1 – 6 จ านวน 6 ห้องเรยีน ความจุนักเรยีนห้องละไม่เกิน 25 คน รวม

ความจนุกัเรยีนไมเ่กนิ 150 คน 

   ชัน้ปีที่ 7 – 12 จ านวน 16 ห้องเรยีน ความจุนักเรยีนห้องละไม่เกิน 30 คน รวม

ความจนุกัเรยีนไมเ่กนิ 480 คน 

   รวมจ านวนห้องเรยีนทัง้โรงเรยีนม ี22 ห้องเรยีน ความจุนักเรยีนทัง้หมดไม่เกิน  

630 คน (ใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ อ่อนนุช.  2549: 1-3) 

  โรงเรยีนนานาชาต ิคอื สถาบนัการศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหก้บันักเรยีน ไม่

จ ากดัเชือ้ชาต ิศาสนา และลทัธกิารปกครอง จดัการเรยีนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรนานาชาต ิโดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นสื่อการสอน ซึ่งนักเรยีนจากประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าเรยีนได้ ธุรกจิโรงเรยีน

นานาชาตใิชม้าตรฐานการเรยีนการสอนเดยีวกบัโรงเรยีนชัน้น าของประเทศองักฤษและอเมรกิา และ

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ต้องจดัให้มคีวาม

เหมาะสมตามมาตรฐานของห้องเรยีน และการให้บรกิารด้านสุขอนามยัและความปลอดภยัของ
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โรงเรยีน สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานทีจ่งึเป็นจุดแรกทีด่งึดูดความสนใจกลุ่มลูกคา้ทัง้คนไทยที่

ต้องการให้ลูกหลานเรยีนรู้ภาษาองักฤษซึ่งเป็นภาษาสากล รวมทัง้ชาวต่างชาตทิี่เข้ามาอาศยัใน

ประเทศไทย เพื่อใหโ้รงเรยีนมคีุณภาพและมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่า

ดว้ยการก าหนดมาตรฐานของโรงเรยีนเอกชนนานาชาตริะดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา

และระดบัมธัยมศกึษา พ.ศ. 2550 (ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร.  2551) หมวด 2 ทีด่นิ สถานที่

และอาคาร (5) สถานทีแ่ละอาคาร มดีงันี้ 

   1. ที่ดนิ ต้องมลีกัษณะและขนาดเนื้อที่เหมาะสมเพยีงพอกบัระดบัการศกึษาที่

ไดร้บัอนุญาต ดงันี้ 

    1.1 ระดบัก่อนประถมศกึษา ทีด่นิต้องมเีนื้อที่ตดิต่อเป็นผนืเดยีวกนัไม่น้อย

กว่า 1 ไร ่

    1.2 ระดบัประถมศกึษา ที่ดนิต้องมเีนื้อที่ตดิต่อเป็นผนืเดยีวกนัไม่น้อยกว่า   

2 ไร ่

    1.3 ระดบัมธัยมศกึษา ที่ดนิต้องมเีนื้อที่ตดิต่อเป็นผนืเดยีวกนัไม่น้อยกว่า     

3 ไร ่

    1.4 ถา้เปิดสอนตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศกึษา ถงึระดบัมธัยมศกึษาทีด่นิต้องมี

เนื้อทีต่ดิต่อเป็นผนืเดยีวกนัไมน้่อยกว่า 5 ไร ่

   2. ทีด่นิทีใ่ชจ้ดัตัง้โรงเรยีนต้องเป็นกรรมสทิธิข์องผูข้อรบัใบอนุญาต หากทีด่นินัน้

อยูใ่นภาระการจ านอง ตอ้งเป็นการจ านองเพื่อการด าเนินงานตามโครงการเท่านัน้ 

   3. ถา้เป็นทีด่นิเช่า ตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

     3.1 เป็นทีด่นิของส านกังานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ์ ทีร่าชพสัดุทีศ่าสน

สมบตักิลาง ทีธ่รณสีงฆ ์หรอืทีข่ององคก์ารของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอื 

    3.2 เป็นทีด่นิของเอกชน แต่ตอ้งมสีญัญาเช่าทีจ่ดทะเบยีนการเช่าต่อพนักงาน

เจา้หน้าที ่ซึง่มรีะยะเวลาการเช่านับถดัจากวนัยื่นค ารอ้งขออนุญาตจดัตัง้ แบ่งตามระดบัการศกึษา 

ดงันี้ 

     3.2.1 ระดบัก่อนประถมศกึษา และหรอืประถมศกึษา มรีะยะเวลาการเช่า

ไมน้่อยกว่า 10 ปี 

     3.2.2 ระดบัมธัยมศกึษา มรีะยะเวลาการเช่าไมน้่อยกว่า 15 ปี 

   4. ที่ดนิต้องตัง้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก มรีัว้รอบแสดง    

อาณาเขตทีแ่น่นอน มขีนาดกวา้งขวางเพยีงพอแก่กจิการของโรงเรยีน ไม่เป็นทีน่ ้าท่วมขงั ไม่ขดัต่อ
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สุขลกัษณะและอนามยัของนักเรยีน ไม่มสีถานประกอบการอื่นอยู่ภายในบรเิวณหรอือยู่ใกลโ้รงงาน

อุตสาหกรรม หรอืสถานทีอ่นัอาจจะก่อใหเ้กดิอนัตรายใดๆ หรอือยู่ใกลส้ถานทีอ่นัไม่เหมาะสมแก่

กจิการ ยกเวน้หน่วยงานราชการทีร่บัผดิชอบรบัรองความปลอดภยั 

   5. ตอ้งมพีืน้ทีส่เีขยีวส าหรบันกัเรยีนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 

   6. ต้องมพีื้นที่ในร่มหรอืกลางแจ้งส าหรบักิจกรรมที่สนับสนุนการเรยีนการสอน 

และนนัทนาการของนกัเรยีน ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของเขตพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด 

   7. อาคารและการออกแบบ อาคารเรยีนและอาคารประกอบต่างๆ ต้องมคีวาม

มัน่คงแขง็แรง มแีสงสว่างเพยีงพอ อากาศถ่ายเทไดด้ ีหอ้งเรยีนต้องมขีนาดและลกัษณะทีเ่หมาะสม

เพยีงพอกบัหลกัสตูรแต่ละระดบัโดยใหม้ลีกัษณะ ดงันี้ 

    7.1 ความสูงของอาคาร ระดบัก่อนประถมศกึษาสูงไดไ้ม่เกนิ 2 ชัน้ และต้อง

ไม่มเีสากลางหอ้ง ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา ถ้าอาคารสูงเกนิ 4 ชัน้ ต้องมลีฟิต ์

ความกวา้งของทางขึน้ตอ้งไมน้่อยกว่า 1.50 เมตร 

    7.2 ขนาดของหอ้งเรยีนไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ส่วนทีแ่คบที่สุดของหอ้ง

ไม่น้อยกว่า 4 เมตร มทีางเขา้ออก 2 ทาง แต่ละทางต้องกวา้งไม่น้อยกว่า 80 เซนตเิมตร ถ้ามี

ทางเขา้ออกเพยีงทางเดยีวตอ้งกวา้งไมน้่อยกว่า 1.60 เมตร 

    7.3 หอ้งประกอบอยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ยหอ้งธุรการ หอ้งสมุด หอ้งอาหาร 

หอ้งภาษาไทยและศลิปวฒันธรรมไทย และห้องอื่นๆ ตามความเหมาะสมกบัหลกัสูตรพรอ้มวสัดุ

ครภุณัฑท์ีจ่ าเป็นแต่ละหอ้งอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอส าหรบัการใชป้ระโยชน์ 

    7.4 ต้องจดัใหม้หีอ้งพยาบาลพรอ้มเวชภณัฑท์ีเ่หมาะสม ถ้าเปิดตัง้แต่ระดบั

ประถมศกึษาขึน้ไปตอ้งแยกหอ้งหรอืแยกส่วนส าหรบัชาย – หญงิ 

    7.5 จดัใหม้หีอ้งน ้า - หอ้งสว้ม แยกชาย - หญงิ และมจี านวนเหมาะสมกบั

จ านวนนกัเรยีน 

    7.6 ต้องเสนอแบบแปลนการก่อสร้างให้ส านักบริหารงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน พจิารณาอนุมตัริปูแบบและรายการ และต้องไดร้บัอนุญาตก่อสรา้งจาก

ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

   8. การก าหนดจ านวนนกัเรยีนต่อหอ้งเรยีน 

    8.1 ระดบัก่อนประถมศกึษา ไมเ่กนิ 20 คนต่อหอ้ง หรอืใชห้ลกัเกณฑค์ านวณ 

2.5 ตารางเมตรต่อคน โดยอนุโลม 
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    8.2 ระดบัประถมศกึษา ไม่เกนิ 25 คน ต่อหอ้ง หรอืใชห้ลกัเกณฑค์ านวณ  

2.0 ตารางเมตรต่อคน โดยอนุโลม 

    8.3 ระดบัมธัยมศกึษา ไม่เกนิ 30 คนต่อหอ้ง หรอืใชห้ลกัเกณฑค์ านวณ 1.50 

ตารางเมตรต่อคน โดยอนุโลมและมพีืน้ทีว่่างเหลอืเพยีงพอส าหรบัการจดักจิกรรม 

   9. โรงเรยีนตอ้งจดัและดแูลอาคารสถานทีห่อ้งต่างๆ ใหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะและ

ปลอดภยัตลอดเวลา 

  เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ (Wells International School) ประเภทและระดบั

ของโรงเรยีน เป็นโรงเรยีนนานาชาตสิหศกึษา รบันักเรยีนไป -กลบั ตามพระราชบญัญตัิโรงเรยีน

เอกชน พ.ศ.2525 มาตรา 15(2) ประเภทเฉพาะกาล โดยใชภ้าษาองักฤษในการเรยีนการสอน ระบบ

การศกึษาหลกัสูตรระบบอเมรกินัของ California Department of Education, USA. มุ่งเน้นการจดั

การศกึษาให้สอดคล้องกบัปรชัญา วสิยัทศัน์ ภาระหน้าที่และวตัถุประสงค์ของโรงเรยีน รวมถงึให้

เหมาะสมกับสภาพทางภูมศิาสตร์ของโรงเรยีน และของประเทศไทย ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีทักษะและทัศนะคติที่ดี มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ

รบัผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครวั และส่วนรวม เป็นพลเมอืงที่ดีของประเทศชาติ และประสบ

ความส าเรจ็สงูสุดในการด ารงชวีติเพื่อสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรคอื 1) จดัการศกึษาขัน้

พื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ตามหลกัสูตรของรฐัแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา        

2) เพื่อให้บรกิารที่เกี่ยวเนื่องกับการเรยีนการสอนหรอือุปกรณ์เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนให้แก่

นักเรยีน ครู และบุคลากรของโรงเรยีน 3) เพื่อให้บรกิารด้านวิชาการและบรกิารอื่นแก่ชุมชน             

4) เพื่อจดัการศกึษาที่มคีุณภาพสนองความต้องการของผูป้กครองทีต่้องการส่งบุตรหลานเขา้เรยีน

ในโรงเรยีนนานาชาตโิดยไม่ต้องส่งไปเรยีนยงัต่างประเทศซึ่งเป็นการสนับสนุนสถาบนัครอบครวั

ไทยใหอ้ยู่ใกลช้ดิกนั ไดเ้รยีนรูแ้ละรบัวฒันธรรมไทย นอกจากนี้ยงัช่วยใหป้ระเทศไทยไม่เสยีสมดุล

การเงนิระหว่างประเทศ 5) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครอบครวัชาว

ต่างประเทศทีเ่ขา้มาพ านักในประเทศไทย รวมทัง้ครอบครวัไทยทีก่ลบัมาประกอบอาชพีในประเทศ

ไทย 6) เพื่อจดัการศึกษาและพฒันาศักยภาพของนักเรยีนทัง้ด้านสงัคม ร่างกาย จติใจ และ

สตปิญัญา ใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะพฒันาตนเองใหเ้ป็นพลเมอืงทีด่ ีมคีุณภาพ มศีลีธรรม จรรยา 

สรา้งสรรค์ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ 7) ส่งเสรมิให้นักเรยีนคดิ วเิคราะห์อย่างมเีหตุผล 

สามารถแก้ปญัหาได้ด้วยตนเอง และรู้จ ักใช้ความสามารถของตนเองอย่างมีคุณค่า มีความ

รบัผดิชอบต่อตนเอง และส่วนรวม เพื่อเป็นพืน้ฐานต่อการด ารงชวีติ 8) ส่งเสรมิให้นักเรยีนไดเ้รยีนรู้

วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของชาตตินเอง ให้ความเคารพในความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม  
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ตลอดจนมคีวามรกัและความสามคัคกีนั 9) ส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจในตนเอง  

ครอบครวั และสงัคม เพื่อน าไปสู่การสรา้งสมัพนัธท์ีด่มีคีวามสุขในการด ารงชวีติ 10) ใหม้คีวามรูแ้ละ

ทกัษะในการสื่อสาร การเรยีนรู ้และการคดิค านวณได้ มคีวามใฝ่รู ้รกัการอ่าน การศกึษาคน้คว้า

เพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก 11) มทีกัษะในการท างาน และสามารถท างานร่วมกบั

ผูอ้ื่นได ้และ 12) มคีุณธรรม มคีวามซื่อสตัย ์ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เขา้ใจและยอมรบัใน

ความแตกต่างของสงัคม และวฒันธรรม ท าใหอ้ยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 

   

  โครงสร้างการบริหารงานเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลลส์  

   เครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ด าเนินงานในรปูแบบของนิตบิุคคล โดยมกีาร

บรหิารงานภายใตค้ณะกรรมการอ านวยงาน (School Board of Director) โดยมผีูอ้ านวยการซึง่เป็น

ผูบ้รหิารชาวไทย และผูบ้รหิารทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ(Head Master) ดงันี้ 

    1. ระดบัอนุบาล ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการแผนกอนุบาล และหวัหน้าระดบั  

    2. ระดบัประถมศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการแผนกประถมศึกษา และ

หวัหน้าระดบั 

    3. ระดบัมธัยมศกึษา ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการแผนกมธัยมศกึษา หวัหน้า

ระดบั หวัหน้าหมวด และหวัหน้าฝา่ยรกัษาระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน  

    4. การบรหิารงานทัว่ไป ประกอบไปดว้ย งานกจิกรรมนักเรยีน อาคารสถานที ่

งานบุคลากร ธุรการและการเงนิ ตามโครงสรา้งการบรหิารงานต่อไปนี้ 
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                    โครงสร้างการบริหารงานเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลลส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ2  โครงสรา้งการบรหิารงานเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 

   

 

 

 

คณะกรรมการบรหิาร

โรงเรยีน 

ผูร้บัใบอนุญาต 

ผูจ้ดัการ ผูอ้ านวยการ 

งานธุรการ /  

บรหิารทัว่ไป 

งานการเงนิ 

งานงบประมาณและบญัช ี

งานพสัดุ 

รองผอ.ฝา่ยวชิาการ 

งานตราสาร / 

ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั 

 

 

 

 

การศึกษ 

งานวดัและประเมนิ 

 

ประเมินผล 

งานทะเบยีน /

เอกสาร 

การศกึษานกัเรยีน 

รอง ผอ. ฝา่ยบุคคล 

งานบรรจแุต่งตัง้ /  

ถอดถอน 

ทะเบยีน / เอกสาร

บุคลากร 

ทีป่รกึษาโรงเรยีน 
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 1.2 ปรชัญา ภาระหน้าท่ี วิสยัทศัน์ 

  ปรชัญาของโรงเรียน 

  ปรชัญาการศกึษาของโรงเรยีน คอื การจดัการศกึษาเพื่อชวีติทีส่มบูรณ์และเป่ียมดว้ย

คุณภาพใหแ้ก่นกัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนประสบความส าเรจ็และมคีวามก้าวหน้าในชวีติ  

มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามภาคภูมใิจในตนเอง รบัฟงัและยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และรกั

ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละใฝรู่ต้ลอดไป 

  วิสยัทศัน์ 

  วสิยัทศัน์ของโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ (Wells International School) คอื  การจดัการ

ศกึษาใหม้คีวามเป็นเลศิทัง้ด้านวชิาการ คุณธรรมและจรยิธรรม อย่างมคีุณภาพ พฒันานักเรยีนให้

เป็นผู้มทีกัษะและทศันคตทิีด่ ีมคีวามรู ้ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มีความกตญัํู มคีวามรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง ต่อครอบครวั และต่อส่วนรวม เพื่อเป็นพลเมอืงทีด่ ีพรอ้มทีจ่ะรบัใชส้งัคมและประเทศชาติ 

  ภาระหน้าท่ี 

  ภาระหน้าทีข่องโรงเรยีน คอื การสรา้งนักเรยีนใหเ้ป็นอนาคตทีด่ขีองประเทศชาตดิว้ย

การจดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพโดยบุคลากรที่มคีุณภาพ จะส่งเสรมิสนับสนุนการศกึษา

ของโรงเรยีนให้มคีวามทนัสมยัและเป็นที่ยอมรบัจากสถาบนัต่างๆทัง้ในและนอกประเทศ โดยมี

ความมุง่มัน่ทีจ่ะน าการศกึษาของโรงเรยีนไปสู่จดุมุง่หมายทีส่งูสุด 

  หลกัสตูรของโรงเรียน 

  โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ (Wells International School ) จดัการศกึษาระบบอเมรกินั ตาม

หลกัสูตรของ California Department of Education,USA. ในระดบัประถมศึกษา ถึง มธัยมศึกษา 

Elementary School (Grade 1 - 5), Middle School (Grade 6 - 8) และ High  School (Grade 9 – 12) และ

เพิม่หลกัสูตรภาษาและวฒันธรรมไทยโดยเรยีน 5 คาบ/สปัดาห ์ ส าหรบันักเรยีนไทย และเรยีน 1 คาบ/

สปัดาห ์ส าหรบันักเรยีนต่างชาต ินโยบายการศกึษาโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ (Wells International 

School) มุ่งเน้นการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัปรชัญา ภาระหน้าที่ วสิยัทัศน์ และวตัถุประสงค์

ของโรงเรยีน รวมถงึใหเ้หมาะสมกบัสภาพทางภมูศิาสตรข์องโรงเรยีน และของประเทศไทย ส่งเสรมิ

และสนบัสนุนการพฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นผูม้ทีกัษะและทศันะคตทิีด่ ีมคีวามรู ้ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

มคีวามรบัผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครวั และส่วนรวม เป็นพลเมอืงที่ดีของประเทศชาติ และ

ประสบความส าเรจ็สงูสุดในการด ารงชวีติ  
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 1.3 ระบบการรบัรองมาตรฐานการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลลส์ 

  เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์สได้รบัการรบัรองมาตรฐานการศกึษาจากองค์กร

ต่างประเทศ Western Association of Schools and Colleges (WASC) และไดผ้่านการประเมนิ

คุณภาพการศกึษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)และจากกระทรวงศกึษาธกิาร ท าให้นักเรยีนที่ได้รบั

ประกาศนียบตัรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรยีน  สามารถสมคัรเรยีนและสอบเข้า

มหาวทิยาลยัต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 หมายถงึ ใหม้รีะบบการประกนั

คุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาในทุกระดบัท าใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาติ ขอ้ที ่ 9 หมายถงึ ในการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ก าหนดให้โรงเรยีนนานาชาติสมคัรเป็นสมาชกิขององค์กรรบัรองมาตรฐานที่ได้รบัการรบัรองใน

ระดบัสากลภายใน 12 เดอืน และจะต้องจดัใหม้รีะบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนและต้องยื่น

ขอรบัรองมาตรฐานการศกึษา (Local Quality Assurance) จากกระทรวงศกึษาธกิาร ภายใน 12 

เดอืน โดยโรงเรยีนทุกระดบัต้องไดร้บัรองมาตรฐานการศกึษา จากส านักบรหิารงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนภายใน 3 ปี นับแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินกจิการ ซึง่โรงเรยีน

นานาชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้ระบบการรบัรองโรงเรยีนของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ  

สหราชอาณาจกัร โดยทัว่ไปพบว่าจะมรีะบบการรบัรองมาตรฐานการศกึษาใหญ่ๆอยู่ 2 ระบบ คอื 

ระบบการรบัรองอเมรกินั และระบบการรบัรององักฤษ ระบบการรบัรองแบบอเมรกินัการรบัรอง 

(Accreditation) เป็นกระบวนการที่ได้รบัการยอมรบัในระดบัชาติของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ

นานาประเทศเป็นเวลานานมาแล้ว แต่ไม่มกีฎหมายบงัคบัเป็นไปตามความสมคัรใจของโรงเรยีน

โดยมกีารรบัรองจากสมาคมวทิยาลยัและโรงเรยีนภาคตะวนัตก (Western Association of School 

and College) (WASC) ซึ่งเป็นองค์การอสิระ ท าหน้าที่ในการรบัรอง (Council on Higher 

Education Accreditation.  2006: 6) ทัง้นี้จุดมุ่งหมายหลกัของการรบัรองโรงเรยีน เพื่อ 1) ประกนั

คณุภาพและประสทิธภิาพของโรงเรยีนโดยรวมและหลกัสูตร 2) ส่งเสรมิการพฒันาปรบัปรุงโรงเรยีน

และหลกัสูตร (ประเสรฐิ สุทธปิระสทิธิ.์  2545: 105-106) องคก์ารชื่อ (Western Association of 

Schools and Colleges) (WASC) การด าเนินงานในการขอประเมนิการรบัรองมาตรฐาน 

(Accreditation) ของโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทยจาก WASC มดีงันี้ 

   1. โรงเรยีนแต่งตัง้คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบเพื่อด าเนินการเรื่องต่างๆทีต่้องการ

ใหม้กีารประเมนิผล โดยมคีณะกรรมการอ านวยการ (Steering Committee) เป็นผูก้ าหนดแนวทาง

ใหค้ณะกรรมการกลุ่มต่างๆทีท่างโรงเรยีนไดแ้ต่งตัง้ขึน้ 
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   2. คณะกรรมการกลุ่มยอ่ยจะช่วยกนัพจิารณาขอ้ดแีละขอ้เสยีแต่ละวชิาทีโ่รงเรยีน

เปิดสอนรวมถงึการบรหิาร การบรกิาร งานธุรการ สื่ออุปกรณ์การสอน อาคารสถานที่ หลงัจากที่

คณะกรรมการกลุ่มยอ่ยไดร้ว่มกนัพจิารณาแลว้จะเขยีนรายงาน Self-Study ขึน้มา 

   3. ต่อมาโรงเรยีนเสนอรายงาน Self- Study ดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการของ 

WASC ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาพจิารณา 

   4. WASC จะส่งคณะกรรมการตรวจเยีย่มมาเยีย่มโรงเรยีนเป็นเวลา 3 สปัดาห ์

เพื่อตรวจสอบสิง่ทีโ่รงเรยีนไดร้ายงานใน Self - Study ว่าเป็นความจรงิหรอืไม่ 

  หลงัจากที ่WASC เดนิทางกลบัไปประเทศสหรฐัอเมรกิาแลว้ จงึจะประชุมพจิารณาว่า

สมควรรบัรองมาตรฐานใหแ้ก่โรงเรยีนนานาชาตแิห่งนัน้หรอืไม่ ถ้าสมควรรบัรองมาตรฐานจะรบัรอง

ใหน้านกีปี่ ปกต ิWASC จะรบัรองมาตรฐานใหแ้ก่โรงเรยีนนานาชาตแิต่ละแห่งเป็นเวลา 6 ปี ในการ

ประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานการศกึษาให้กบัโรงเรยีน สถาบนั WASC จะพจิารณาถงึความ

เหมาะสมในหวัขอ้เรือ่งต่างๆ ดงัต่อไปนี้ (Criteria for Accreditation;WASC.  1997: 33) 

   1. ดา้นปรชัญาและการจดัแบ่งส่วนงานของโรงเรยีน โดยจะพจิารณาว่าโรงเรยีนมี

วฒันธรรมองค์การและกระบวนการในการปรบัปรุงและพฒันางานในด้านต่างๆอย่างไรและมคีวาม

เหมาะสมหรอืไม ่

   2. ดา้นการใหบ้รกิารนักเรยีน โดย WASC จะพจิารณาในเรื่องการบรกิารต่างๆที่

โรงเรยีนจดัใหแ้ก่นกัเรยีน การเตรยีมนกัเรยีนใหม้คีวามรูใ้นดา้นวชิาชพี และการบรกิารพเิศษในดา้น

อื่นๆทีจ่ าเป็นเพื่อเพิม่พนูประสทิธภิาพทางการเรยีนของนกัเรยีน 

   3. ดา้นหลกัสตูรการเรยีน โดยพจิารณาในเรือ่ง 

    3.1 การใหน้กัเรยีนมทีกัษะแบบผสมผสานและกลมกลนื (Integration) 

    3.2 วธิกีารสอน 

    3.3 ความตอ้งการพเิศษในดา้นต่างๆ เช่น การสอนซ่อมเสรมิ 

    3.4 หลกัสูตรภาษาองักฤษและทกัษะการใชภ้าษาทัง้ในดา้นการพูด ฟงั อ่าน

และเขยีน 

    3.5 หลกัสูตรภาษาองักฤษส าหรบันักเรยีนทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง

หรอื ESL (English as a second language) 

    3.6 หลกัสูตรวชิาภาษาต่างประเทศ ควรมหีลากหลายใหน้ักเรยีนไดเ้ลอืก

เรยีน 
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    3.7 หลกัสตูรวชิาประวตัศิาสตร ์และสงัคมศกึษา 

    3.8 หลกัสตูรวชิาคณติศาสตร ์

    3.9 หลกัสตูรวชิาพลศกึษา 

    3.10 หลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร ์

    3.11 หลกัสตูรวชิาศลิปะการแสดงและทศันศลิป์ 

   4. รายวชิาเสรมิหลกัสตูร โดยการพจิารณาถงึการจดัการศกึษาดา้นวชิาชพี 

   5. บุคลากรผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน 

   6. ท าเลสถานทีต่ ัง้ของโรงเรยีน 

   7. สถานภาพทางการเงนิของโรงเรยีน 

   8. หอ้งสมดุของโรงเรยีน 

 สรุปได้ว่า ระบบการรบัรองมาตรฐานการศกึษา หมายถงึ กระบวนการรวบรวมขอ้มลูและ

จัดเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและการสอน การบริหารงาน        

การตดิตามตรวจสอบ และการวดัผลประเมนิผลของครแูละนักเรยีนเพื่อรบัรองมาตรฐานการศกึษา

ใหม้คีวามเหมาะสมเป็นทีย่อมรบั 

 

2. หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดล้อม 

 2.1 ความหมายของสภาพแวดล้อม 

  พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535 มาตรา 4 

ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง สิง่ต่างๆที่มลีกัษณะทางกายภาพและชวีภาพที่อยู่

รอบๆตวัมนุษยซ์ึง่เกดิขึน้โดยธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยไ์ดท้ าขึน้ 

  ประสงค์  วงศาโรจน์ (2541: 11) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง 
สถานการณ์ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม แนวความคดิ ความรูส้กึ เหตุการณ์ บรรยากาศ ระบบ
การศกึษา การปกครอง กจิกรรม ศกัยภาพของบรเิวณอาคารสถานที่ สิง่ต่างๆทัว่ไปทีม่อีทิธพิลต่อ
ความเป็นอยู่และพัฒนาคน ด้านร่างกาย  สติปญัญา สังคม อารมณ์และจิตใจของนักเรียนใน
โรงเรยีน 
  วนิยั  วรีะวฒันานนท ์(2541: 1) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ ทุกสิง่
ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรอืมนุษย์สร้างขึ้นก็ได ้ 
สิง่แวดลอ้มจงึเป็นไดท้ัง้สิง่มชีวีติ เช่น พชื สตัว ์คน และสิ่งไม่มชีวีติ เช่น สิง่ปลูกสรา้ง ถนนหนทาง 
ถาวรวัตถุต่าง ๆ รวมทัง้ความเชื่อ ขนบประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่รอบตัวคนด้วย 
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สิง่แวดลอ้มอาจปรากฏอยูใ่นลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมทีส่ามารถมองเหน็จบัต้องได ้ หรอืเป็นนามธรรม
ทีม่องไมเ่หน็หรอืจบัตอ้งไมไ่ด ้ เช่น ความเชื่อ บรรยากาศ ความรูส้กึ ความคดิและเจตคตขิองคน 
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2541: 13-14)ไดใ้หค้วามหมาย
ของสภาพแวดลอ้มโดยแบ่งสภาพแวดลอ้ม ดงันี้ 
    1. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีส่วยงาม รม่รืน่เป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ี
    2. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีป่ลอดภยั  
    3. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีม่วีสัดุอุปกรณ์เสรมิสรา้งพฒันาการ และเสรมิการ
เรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย  
    4. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีม่สี ิง่ย ัว่ยใุหเ้กดิการเรยีนรู้  
    5. สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีม่มีลภาวะลดลง 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พุทธศักราช 2542 (2542: 1191) ได้ให้

ความหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ สิง่ต่างๆทีม่ลีกัษณะทางกายภาพ และชวีภาพทีอ่ยู่รอบตวั

มนุษยซ์ึง่เกดิขึน้โดยธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยไ์ดท้ าขึน้ 

  อรุณี  โคตรสมบัติ (2542: 5-6) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมได้แบ่ง
สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนออกเป็น 5 ดา้น คอื 

   1. สภาพแวดลอ้มขององคก์าร หมายถงึ การด าเนินการบรหิารโรงเรยีน นโยบาย 
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีก่ าหนดขึน้เพื่อใชก้บันกัเรยีน 

   2. สภาพแวดล้อมด้านการเรยีนการสอน หมายถงึ หลกัสูตร พฤตกิรรมการสอน
ของคร ูการประเมนิผลการเรยีน 

   3. สภาพแวดล้อมทางสงัคม หมายถงึ ความสมัพนัธก์ลุ่มเพื่อนของนักเรยีน การ
คบเพื่อนของนกัเรยีนในโรงเรยีน การรวมกลุ่มเพื่อประกอบกจิกรรมต่างๆ 

   4. สภาพแวดลอ้มทางการเงนิ หมายถงึ การจดัสรรเงนิช่วยเหลอืใหน้ักเรยีนไดแ้ก่ 
ทุนการศกึษากองทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา 
  ดงันัน้สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง สภาพที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่

ภายในโรงเรยีน เช่น อาคารเรยีน หอ้งเรยีน โสตอุปกรณ์ต่างๆ หอ้งสมุด โรงอาหาร สถานทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจ ห้องปฏบิตัิการต่างๆสถานที่อ านวยความสะดวกต่างๆภายในโรงเรยีน ตลอดจนระบบ

การจราจรภายในโรงเรยีน 

  วิเชียร  กระพี้แดง (2543: 22) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง  
สภาพแวดลอ้มของระบบโรงเรยีนประกอบดว้ย 

   1. อาคารสถานที่ คือ การก่อสร้างและการออกแบบอาคารเรยีน ห้องเรยีน ซึ่ง
สามารถมอีทิธพิลต่อเจตคตแิละพฤตกิรรม 
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   2. องค์ประกอบขององค์การ คือ ส่วนประกอบของโครงการที่ก าหนดไว้อย่าง
แน่นอน เช่น ขนาดโรงเรยีน สดัส่วนของนกัเรยีน เครือ่งแบบนกัเรยีน วธิสีอน 

   3. บุคคลโดยรวม คอื คุณลกัษณะเฉพาะต่างๆของบุคคลแต่ละคนที่ประกอบกนั
ขึน้ ภาวะจติใจ ไอควิ เป็นตน้ 

   4. บรรยากาศทางสงัคม ซึ่งจะเกดิจากตวัประกอบดงักล่าวทัง้ 3 องค์ประกอบ    
ซึง่เกดิปฎสิมัพนัธก์นั 

  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการคร ู(2543: 38) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม 
หมายถงึ สภาพที่บุคลากรในโรงเรยีนมสี่วนร่วมในการจดับรรยากาศที่เอื้อต่อการจดักิจกรรมการ
เรยีนการสอนและสามารถใชเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  วสนั  ปญัญา (2544: 9) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิง่ทุก
อย่างทีอ่ยู่รอบตวัเราทัง้สิง่มชีวีติและไม่มชีีวติ ทัง้ทีเ่ป็นสสารและพลงังาน ซึง่อาจไดแ้ก่ ธรรมชาตทิี่
อยู่รอบตวัเราเป็นสภาพแวดลอ้มที่อยู่รอบตวัของนักเรยีนและส่งผลกระทบต่อกระบวนการ พฒันา
พฤติกรรมของนักเรียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

  พมิพพ์นัธ์  เตชะคุปต์ (2545: 5-6) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ซึ่งเป็นตัวแปรส าคญัที่ช่วยส่งเสรมิ  สนับสนุนให้การเรยีนมี
ประสทิธผิลอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยลกัษณะบรรยากาศทางกายภาพทีเ่หมาะสม ควรเป็น ดงันี้ 

   1. หอ้งเรยีนมสีสีนัน่าดู และเหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเทไดด้ ีปราศจากเสยีง
รบกวน และมขีนาดกวา้งขวางเพยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีน 

   2. หอ้งเรยีนควรมบีรรยากาศความเป็นอสิระของการเรยีน การท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่ม ตลอดจนการเคลื่อนไหวในกจิกรรมการเรยีนการสอนทุกประเภท 

   3. หอ้งเรยีนตอ้งสะอาดถูกสุขลกัษณะ น่าอยู ่ตลอดจนมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
   4. สิง่ทีอ่ยู่ภายในหอ้งเรยีน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการสอนประเภทต่างๆ เช่น กระดาน

จอรบัภาพ เครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะ สามารถเคลื่อนไหวได ้และสามารถดดัแปลงใหเ้อื้ออ านวยต่อการ
สอน และการจดักจิกรรมประเภทต่าง ๆ ได ้

   5. ควรจดัเตรยีมหอ้งเรยีนใหพ้รอ้มต่อการสอนในแต่ละครัง้ เช่น ใหม้คีวามเหมาะสม
ต่อการสอนวธิต่ีางๆ ตวัอย่างเช่น เหมาะต่อวธิสีอนโดยกระบวนการกลุ่ม วธิกีารบรรยาย และวธิกีาร
แสดงละคร เป็นตน้ 
  นรา  สมประสงค์  และ เสรี ลาชโรจน์  (2545: 59-61) ได้ ให้ความหมายของ

สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ สภาพทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มทีป่รากฏอยู่ในโรงเรยีน สิง่ทีอ่ยู่รอบตวัมนุษยท์ัง้

ทีเ่ป็นธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ รวมทัง้สิง่แวดลอ้มทางสงัคมของมนุษยด์ว้ย 
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  อรพนัธ ์ ประสทิธริตัน์ (2545: 54-55) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ 

สภาพสภาวะ หรอืสิง่ต่างๆทีอ่ยู่รอบๆทีม่อียู่ตามธรรมชาตหิรืออาจเป็นสิง่ทีถู่กจดัสรา้งขึน้ อาจเป็น

สิง่ทีม่ชีวีติหรอืไม่มชีวีติ เป็นรปูธรรมทีม่องเหน็ไดห้รอืเป็นนามธรรมทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได ้อยู่ใน

ห้องเรยีนหรอืนอกห้องเรยีน ซึ่งมผีลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรยีนรู้ของ

นักเรียน และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมของนักเรยีนจะเป็นอย่างไรนัน้เกี่ยวข้องหรอืได้รบั

อทิธพิลจากสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนใหญ่ การจดัสภาพแวดลอ้มทีด่ ีทีเ่หมาะสมกบัวยัและระดบัของ

นกัเรยีนจะเป็นสิง่ทีพ่งึพอใจในการเรยีนท าใหเ้กดิสมาธแิละปญัญา 

  ชชัพล  ทรงสุนทรวงศ์ (2546: 10) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง   

สิง่ต่างๆทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ เกดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละมนุษยเ์ป็นผูส้รา้งขึน้ ซึง่สิง่ทีม่นุษยส์รา้ง

ขึน้ประกอบดว้ยสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชวีติ 

  นงลกัษณ์  มจีรญูสม (2546: 1) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ สิง่ทีม่ ี

ชวีติที่อยู่โดยรอบหรอืปะปนกนัของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ที่มผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติ 

สิ่งที่อยู่โดยรอบนี้ จะมีผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตนัน้ มิใช่เพียงที่เป็นรูปธรรมเท่านัน้ วฒันธรรม   

ความเชื่อ นิยม ฯลฯ ก็มีผลผูกพัน ความรู้สึกนึกคิดและกิจกรรมของมนุษย์ตัง้แต่เกิดจนตาย        

ซึง่เรยีกว่า เป็นสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นนามธรรมดว้ย ดงันัน้สภาพสิง่แวดลอ้มของมนุษยจ์งึต้องรวมทัง้

สภาพสิง่แวดลอ้มทางกายภาพและสิง่แวดลอ้มทางสงัคมเขา้ไวด้ว้ยกนั 

            เพชรรตัน์  บุณฑรกิวงศ์ (2546: 19) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ 

ทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่รอบตวัเราทัง้ทางกายภาพและสงัคม ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติทัง้ทางกายและ

จติใจและมคีวามเกีย่วพนักนัอยา่งแยกไมอ่อก 

  สุทธวิรรณ  ตนัตริจนาวงศ์ (2546: 267) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ 

ทุกสิง่ทกุอยา่งทีอ่ยูร่อบตวัเราทีเ่ป็นทัง้สิง่มชีวีติและสิง่ไม่มชีวีติ ทัง้ทีม่องเหน็ไดแ้ละมองเหน็ไม่ได ้ ซึง่

สิง่เหล่านี้มอีทิธพิลในการด ารงชวีติอยูด่ว้ยกนั 

  จ ารสั  พมิพา  (2547: 10) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ สิง่ต่างๆที่

อยูร่อบตวัเราทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตหิรอืสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ทัง้กายภาพและสงัคม ทีม่ชีวีติและ

ไมม่ชีวีติ ซึง่มอีทิธพิลในการด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม  

  พจน์ พจน์พฒันพล (2548: 41) ไดก้ล่าวแนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน

ไวด้งันี้ 
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   1. การจดัที่นัง่ของนักเรียน จะต้องเดินไปมาหากันได้สะดวก และเกิดความ

คล่องตวัในการเคลื่อนยา้ยในการปฎบิตักิจิกรรม การจดัทีน่ัง่ในหอ้งเรยีนอาจแบ่งเป็น 2 ประการ

ใหญ่ๆ คอื 

    1.1 การจดัทีน่ัง่เป็นรายบุคคล อาจจดัไดห้ลายแบบ เช่น เรยีงเป็นแถวตอน

ลกึ หนัหน้าไปทางกระดานด าทัง้หมด ซึง่เป็นแบบทีใ่ชก้นัมานานปจัจุบนัเรยีกว่าการจดัการแบบเก่า 

เพราะเหน็ว่าหลกัสตูรแบบเก่าใชว้ธิใีหค้รบูอก อธบิายโดยตลอด นักเรยีนเป็นผูฟ้งัอย่างเดยีวไม่ต้อง

ปฎบิตักิจิกรรมอื่นใด การจดัทีน่ัง่แบบนี้ยงัใชไ้ด้อยู่ เมื่อจะปฎบิตักิจิกรรมอย่างอื่นควรปรบัปรุงการ

จดัที่นัง่ใหม่ ส าหรบัการจดัเป็นรูปตวัยู หรอืครึง่วงกลม บางครัง้ก็เกดิปญัหามาก นักเรยีนต้องนัง่

เอยีงไปดา้นใดดา้นหน่ึงตลอด เพราะตอ้งหนัหน้าไปทางครจูงึไมเ่ป็นผลดต่ีอสุขภาพ 

    1.2 การจดัทีน่ัง่เป็นกลุ่ม หลกัสูตรปรบัปรุงก าหนดให้นักเรยีนปฏบิตักิจิกรรม

ร่วมกนั หรอืครโูดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูป ส าหรบัโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ในห้องเรยีนควรมขีนาดพอเหมาะกบั

นักเรยีน มฉิะนัน้จะท าให้อ่านเขยีน และท ากจิกรรมไม่สะดวก อาจเป็นผลท าให้เสยีบุคลกิภาพได ้

จ านวนโต๊ะเก้าอี้ควรมใีห้เพยีงพอกับจ านวนนักเรยีน ส่วนการจดัโต๊ะของครูควรจดัให้อยู่ในที่ที่

เหมาะสมอาจจดัไวห้น้าหอ้ง ขา้งหอ้ง กลางหอ้ง หรอืหลงัหอ้งกไ็ด้ 

   2. การจดัห้องเรยีนและวสัดุอุปกรณ์ ห้องเรยีนที่ดเีปรยีบเสมอืนบ้านที่ดทีี่ผู้อยู่

อาศยัจะได้อยู่อย่างมคีวามสุข การจดัหอ้งเรยีนได้อย่างเหมาะสมจะเป็นการปลูกฝงันิสยับางอย่าง

ใหแ้ก่นกัเรยีน เช่น ถา้หอ้งเรยีนสกปรกรกรงุรงั นักเรยีนอาจเคยชนิกบัความสกปรกในทีสุ่ดกจ็ะเป็น

คนรกัความสะอาดไดย้าก ซึง่องคป์ระกอบส าคญัในการจดัหอ้งเรยีนทีค่วรค านึงม ีดงันี้ 

    2.1 สภาพห้องเรยีน ต้องอยู่ในสภาพที่ดแีละใช้การได้เป็นสดัส่วนมคีวาม

เหมาะสมในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

    2.2 ขนาดหอ้งเรยีน ตอ้งกวา้งพอเหมาะกบัจ านวนนักเรยีนและเนื้อทีพ่อเพยีง

ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

   3. สุขลกัษณะในหอ้งเรยีน หอ้งเรยีนควรใหถู้กสุขลกัษณะ ดงันี้ 

    3.1 อากาศถ่ายเทไดด้ ีมหีน้าต่างอย่างเพยีงพอและมปีระตูเขา้ออกไดอ้ย่าง

สะดวก 

    3.2 แสงสว่างพอเหมาะเพื่อช่วยนักเรยีนอ่านหนังสอืไดช้ดัเจนเป็นการถนอม

สายตา หอ้งเรยีนแสงสว่างไม่เพยีงพออาจแก้ปญัหาได ้เช่น ท าหน้าต่างหรอืระบายเลื่อนเพิม่ ใชไ้ฟ

หรอืโคมไฟช่วย ดดัแปลงหลงัคาใหแ้สงสว่างได ้ทาสภีายในหอ้ง ฯลฯ 
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   4. การจดัตกแต่งหอ้งเรยีน ซึง่มขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

    4.1 มมุหนงัสอื ในหอ้งเรยีนควรมมีมุหนงัสอืไวใ้หน้กัเรยีนไดอ่้านหนังสอืซึง่จะ

ช่วยให้นักเรยีนอ่านคล่องมคีวามรู้กว้างขวาง และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ครูควรหาหนังสอื

หลายๆประเภททีม่คีวามยากง่ายพอเหมาะกบัวยันักเรยีนมาให้อ่าน และควรหาหนังสอืชุดใหม่มา

เปลีย่นบ่อยๆการจดัมมุหนงัสอืควรจดัใหเ้ป็นระบบ และสะดวกในการหยบิอ่าน 

    4.2 สื่อการเรยีนการสอนและวสัดุต่างๆ สื่อการเรยีนการสอนประเภทหนังสอื

ควรจดัไวใ้หเ้ป็นระเบยีบ อาจอยูร่วมกบัมมุหนังสอื หรอืแยกไวต่้างหาก อุปกรณ์การเรยีนการสอนที่

ใช้ประจ า เช่น บตัรค า แผนภูม ิภาพพลกิ ฯลฯ ให้จดัไว้เป็นระเบยีบเช่นเดยีวกนั อุปกรณ์ทีใ่ชแ้ล้ว

ไมค่วรตดิ หรอืแขวนไวจ้นลมือุปกรณ์เหล่านี้ เพราะอาจท าใหค้วามสนใจของนักเรยีนเปลีย่นไปขณะ

เรยีนบทเรยีนใหม ่แต่อุปกรณ์บางชนิด เช่น เกม อุปกรณ์การสะสมค า อุปกรณ์การคดิค านวณ ฯลฯ 

อาจจดัไว้ที่หนึ่งเพื่อให้นักเรยีนเล่นยามว่าง ซึ่งอาจเรยีกว่ามุมฝึกสมอง หรอืเรยีกชื่อก็ได้ ส าหรบั

วสัดุสิน้เปลอืง กาว ส ีกระดาษ ฯลฯ ควรจดัไวเ้ป็นสดัส่วน สะดวกต่อการหยบิใช้ครคูวรฝึกนิสยัการ

จดัของใหเ้ป็นระเบยีบเมือ่ใชแ้ลว้ตอ้งเกบ็เขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย หอ้งเรยีนจะไดด้เูป็นระเบยีบ 

    4.3 เครื่องมอืเครื่องใช้ทีจ่ าเป็นในหอ้งเรยีนทุกหอ้งจะมเีครื่องมอื เครื่องใช้ที่

จ าเป็น เช่นอุปกรณ์ในการท าความสะอาดห้อง แปรงสีฟนั ยาสีฟนั และแก้วน ้ าของนักเรียน     

กล่องอาหารหรอืป่ินโต ฯลฯ สิง่ของเหล่านี้ ถ้าไม่จดัที่วางไว้ให้ดจีะดูเกะกะ ส่วนมากจะจดัอยู่ตาม

ผนงัหอ้งเรยีนหรอืมมุหอ้ง 

    4.4 มุมเสรมิความรู้ประสบการณ์ต่างๆควรจดัไว้ตามความจ าเป็น ได้แก่    

มุมภาษาไทย คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคม ศาสนา และวฒันธรรม การงานและพื้นฐานอาชพี 

และภาษาองักฤษ 

    4.5 การแสดงผงังานของนกัเรยีน ครคูวรจดัใหม้กีารแสดงผลงานของนักเรยีน

ในหอ้งเรยีน เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความภาคภมูใิจในความส าเรจ็ และมกี าลงัใจในการเรยีนต่อไปทัง้ยงั

สามารถแกไ้ข และพฒันาผลงานของตนใหด้ขีึน้โดยล าดบั ผลงานเหล่าน้ีอาจตดิบนป้ายนิเทศ แขวน

หรอืวางบนโต๊ะ 

    4.6 การจดัที่นอนอเนกประสงค์ในยามว่าง นักเรยีนใช้ห้องเรยีนในยามว่าง

พกัผ่อน อ่านหนังสอืจากมุมหนังสอื หรอืร่วมวงสนทนากนั หอ้งเรยีนที่ดคีวรจดัสถานทีใ่ห้นักเรยีน

ปฏบิตักิจิกรรมดงักล่าวเท่าทีจ่ะท าได ้การประดบัตกแต่งหอ้งเรยีน ครสู่วนใหญ่มหีอ้งเรยีนมาตรฐาน

หรอืครทูีร่กัความสวยงามจะนิยมประดบัตกแต่งหอ้งเรยีนดว้ยสิง่ต่างๆ เช่น ม่าน มู่ลี ่ภาพ สุภาษิต 

ฯลฯ 
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    4.7 การตกแต่งห้องเรยีนควรท าอย่างพอเหมาะไม่มากจนเกนิไป เช่น ติด

ภาพสวยงามสไีม่ฉูดฉาด หรอืสทีี่สะท้อนแสง เพราะอาจท าให้นักเรยีนเสยีสายตาได้ การประดบั

ตกแต่งหอ้งเรยีนควรค านึงถงึหลกัความเรยีบงา่ย เป็นระเบยีบ ประหยดัและสวยงาม 

  กรมวชิาการ (2549: 18) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง การจดั

บรรยากาศและสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนนัน้ นับว่าเป็นปจัจยัที่มคีวามส าคญัต่อการบรหิารโรงเรยีน

เป็นอย่างยิง่ เพราะจะช่วยสนับสนุนส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามสุข มุ่งเน้นการเรยีนการสอนตาม

ธรรมชาต ินักเรยีนได้ฝึกปฎิบตัจิรงิ และปลูกฝงัความมรีะเบยีบวนิัย ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความ

สะอาด ความรกั ความสามคัค ีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรยีนรู้ที่โรงเรยีนควรค านึงถึง     

ดงันี้ 

   1. สถานที ่บรเิวณโรงเรยีน ไดแ้ก่ อาคารเรยีน โรงอาหาร ห้องน ้า หอ้งสว้ม ต้อง

ค านึงถงึความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ถูกสุขลกัษณะ และความปลอดภยั ห้องเรยีน ได้แก่ รูปแบบ

การจดัทีน่ัง่นักเรยีน การจดัมุมกจิกรรมในห้องเรยีน ป้ายนิเทศ ชัน้วางสื่อ อุปกรณ์ มุมเสรมิความรู้

นกัเรยีน เป็นตน้ 

   2. บุคลากร ครคูวรมคีุณลกัษณะดงันี้ 

    2.1 มลีกัษณะเป็นผูน้ าแบบประชาธปิไตย และมขีนัตธิรรมทางวชิาการ 

    2.2 มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล 

    2.3 มทีกัษะการจดัการ 

    2.4 มนิีสยัใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน มคีวามกระตอืรอืรน้ 

    2.5 มสีุขภาพและบุคลกิด ี

    2.6 ยิม้แยม้แจม่ใส น ้าเสยีงนุ่มนวล อ่อนหวาน มอีารมณ์ขนั 

    2.7 ใหค้วามรกั ความอบอุ่น ใหค้วามเหน็ใจ ความเขา้ใจ 

    2.8 มเีจตคตทิีด่ต่ีอการสอน 

   3. การจดับรรยากาศในการเรยีนการสอน 

    3.1 ปฏสิมัพนัธ์ในชัน้เรยีนระหว่างครูกบันักเรยีน และระหว่างนักเรยีนกับ

นกัเรยีน 

    3.2 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 

   4. การน าเทคโนโลยมีาใช้ในบรรยากาศของการเรยีนรู้ โดยน าสื่อนวตักรรมมา

ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู ้
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   5. การจดัสภาพแวดลอ้มทางวชิาการในโรงเรยีน โรงเรยีนควรจดัสภาพแวดลอ้ม

เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูต้ลอดเวลา เช่น 

    5.1 ผูบ้รหิารและครทูีเ่ป็นกลัยามติร 

    5.2 ศูนยร์วมสารสนเทศ 

    5.3 มมุนิทรรศการ 

    5.4 พพิธิภณัฑก์ารศกึษาในโรงเรยีน 

    5.5 หอ้งวชิาการ หอ้งปฎบิตักิาร 

    5.6 หอ้งสมดุ หอ้งเกม 

    5.7 ศูนยส์ื่อการศกึษา 

    5.8 หอ้งโสตทศันูปกรณ์ 

    5.9 อุทยานการศกึษา 

  จุฑารตัน์  ทองทิพย์ (2549: 25) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง  

องค์ประกอบภายในซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกบัการเรยีนการสอน ความสมัพนัธ์กบัเพื่อน  

รวมทัง้ความเป็นระเบยีบ ความสะอาดของอาคารสถานที่ การจดัอ านวยความสะดวกและความ

ปลอดภยั ซึง่เป็นสิง่ที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสรมิ สนับสนุนใหน้ักเรยีน นักศกึษาสามารถพฒันาตนเองให้

ไปสู่จดุมุง่หมายตามทีว่ทิยาลยั โรงเรยีน หรอืสถานศกึษานัน้ก าหนดได ้

  ชุตินารถ  อินทร์พวง (2549: 34) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง 

สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ของแต่ละคนจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละคน 

ประสบการณ์จะเป็นเครื่องมอืที่ท าให้เกิดการเรยีนรู้ ผลจากการเรยีนรู้ท าให้คนมคีวามรู้ ทกัษะ    

เจตคต ิจงึตอ้งอาศยัประสบการณ์ทีด่ ีจะท าใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะ

ช่วยใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ 

  วชิาญ  สุวรรณวงษ์ (2549: 12) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง 

องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรยีนที่จะส่งเสรมิให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทุกๆ

ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรยีนที่สวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และมบีรรยากาศที่ด ี   

มคีวามปลอดภยั มวีสัดุอุปกรณ์เสรมิสรา้งพฒันาการ และเสรมิสร้างการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย     

มสีิง่ย ัว่ยใุหเ้กดิการเรยีนรู ้และไมม่มีลภาวะ  

  สุพล  อนามัย  (2549: 29) ได้ ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม  หมายถึง  

องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรยีนที่จะส่งเสรมิให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทุกๆ

ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรยีนที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ีมคีวาม
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ปลอดภยั มวีสัดุอุปกรณ์เสรมิสรา้งการพฒันาการและการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย มสีิง่ย ัว่ยุให้เกดิการ

เรยีนรูแ้ละไมม่มีลภาวะ 

  ปฎิคม  พงษ์ประเสรฐิ (2550: 19) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง 

องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรยีน ที่จะส่งเสรมินักเรยีนเกดิการเรยีนรู้ และพฒันาตนเองในทุกๆ

ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรยีนที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบยีบและมบีรรยากาศด ีมคีวาม

ปลอดภยั มวีสัดุอุปกรณ์เสรมิสรา้งการพฒันาการและเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย 

  สุกฤษฎิ ์ อญับุตร (2553: 34) ไดใ้หค้วามหมายของสภาพแวดลอ้ม หมายถงึ  องคป์ระกอบ

ภายในซึง่ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัการเรยีนการสอน ความสมัพนัธก์บัเพื่อน รวมทัง้ความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย ความสะอาดของอาคารสถานที ่การจดัอ านวยความสะดวก   และความปลอดภยัซึง่เป็นสิง่ทีช่่วย

กระตุ้น ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีน นักศึกษาสามารถพฒันาตนเองให้ไปสู่จุดหมายตามที่วทิยาลยั 

โรงเรยีน หรอืสถานศกึษานัน้ๆก าหนดได ้

  ทรรศนีย์  วราห์ค า (2554: 13) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง  

องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรยีนที่จะส่งเสรมิให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทุกๆ

ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรยีนที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบยีบและมีบรรยากาศด ีมคีวาม

ปลอดภยั มวีสัดุอุปกรณ์เสรมิสรา้งการพฒันาการและเสรมิสรา้งการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย มสีิง่ย ัว่

ยุใหเ้กดิการเรยีนรู ้และไม่มมีลภาวะ ซึ่งเป็นสิง่ที่ช่วยกระตุ้นส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนสามารถ

พฒันาตนเองใหไ้ปสู่จดุมุง่หมายตามทีโ่รงเรยีนหรอืสถานศกึษานัน้ก าหนด 

  สรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ องคป์ระกอบต่างๆภายในโรงเรยีนทีม่สี่วนส าคญั

ที่จะช่วยกระตุ้น ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู้ และพฒันาศกัยภาพในทุกๆด้านได้

อยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน บรรยากาศทีด่ ีความสะอาด

ร่มรื่นความสวยงามภายในโรงเรยีน การจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพฒันาการเรยีนรู้อย่าง

หลากหลาย ความเป็นระเบียบเป็นสดัส่วนอาคารสถานที่ มกีารจดัอ านวยความสะดวก มคีวาม

พรอ้มเอาใจใส่ และการมสี่วนรว่มในการรกัษาสภาพแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง 

 2.2 แนวคิดและความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อม 

  การจดัสภาพแวดล้อมเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่มสี่วนช่วยให้การเรยีนรูข้องนักเรยีนได้

บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งในขณะเดียวกันก็สร้างความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกพึงพอใจรกัและผูกพันใน

โรงเรยีน ต่ออาจารย ์และเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ เมือ่มองในแงข่องการบรหิารบุคคล การจดัสภาพแวดลอ้มที่

ดีของโรงเรียน มีความส าคัญต่อประโยชน์ต่อองค์การผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ได้จดัท าขึน้ในช่วงเวลาทีป่ระเทศไทย
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ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ทางสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และส่ง

ผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงทีผ่่านมา ในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11 

ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยเหน็พอ้งร่วมกนัน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นปรชัญา

น าทางในการพฒันาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกดิภูมคิุ้มกนัและมกีารบรหิารจดัการความ

เสีย่งอย่างเหมาะสม เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื เพื่อเตรยีมความพรอ้มคน 

สงัคม และระบบเศรษฐกจิของประเทศใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงได้

อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยให้มคีุณภาพ มโีอกาสเข้าถึง

ทรพัยากร และไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นธรรม รวมทัง้สรา้งโอกาส

ทางเศรษฐกจิด้วยฐานความรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม และความคดิสรา้งสรรค์ บนพืน้ฐานการผลติ

และการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ขณะเดยีวกนั ยงัจ าเป็นต้องบรหิารจดัการแผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 ให้บงัเกดิผลในทางปฏบิตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้

หลกัการพฒันาพื้นที่ภารกจิ และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การ

พฒันาเพื่อประโยชน์สุขที่ย ัง่ยนืของสงัคมไทยตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (ส านักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  2555: ออนไลน์) 

  ดงันัน้สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนมคีวามส าคญัต่อกระบวนการพฒันาของนักเรยีน

เพราะสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามสมบูรณ์ย่อมท าใหก้ารพฒันานักเรยีนได้ผลด ี เช่น มอีาคารสถานที่

พรอ้มใชง้าน มอุีปกรณ์เครื่องมอืทีใ่ชง้านได้ และมรีะบบการบรหิารงานทีด่ ีในทางตรงกนัขา้ม หาก

สภาพแวดลอ้มไม่ดยี่อมท าใหก้ารพฒันานักเรยีนไม่ไดผ้ลด ี เช่น อาคารสถานทีไ่ม่เอื้ออ านวย ไม่มี

อุปกรณ์เครื่องมอื และไม่มกีารวางแผนระบบการบรหิารงานทีด่ี ย่อมท าใหก้ารพฒันานักเรยีนไม่ได้

ผลดดีว้ย (ส าเนาว์  ขจรศลิป์.  2538: 69) ไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบัทฤษฎคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลกบัสภาพแวดลอ้มโดยกล่าวว่ามปีจัจยั 3 ส่วน คอื 1) เงื่อนไขทางกายภาพ (Physical 

Conditions) อนัไดแ้ก่ อากาศ เสยีง มลภาวะ ประชากร เป็นสิง่ทีด่ ารงอยู่อย่างเป็นอสิระ หากแต่มี

ความสมัพนัธเ์ชงิพึง่พาต่อสงัคม 2) เงื่อนไขทางสงัคม (Social Conditions) สถานการณ์ (Situation) 

ซึง่หมายถงึ ลกัษณะของการปฏสิงัสรรคท์างสงัคมและ3) ความแตกต่างของบุคคล (Perception of 

the Environment) ซึง่สอดคลอ้งกบัเบลลแ์ละคนอื่นๆ (กติตพิร พนิิชการ.  2548: 9; อ้างองิจาก 

Bell; & Others.  1978: 89) กล่าวไวว้่า ในกรณีทีก่ารรบัรูใ้นเรื่องสภาพแวดลอ้มนัน้ เป็นสิง่ทีอ่ยู่ใน

ขอบเขตของบุคคลสามารถรบัสิง่เรา้นัน้ได้ (Within Optimal Range of Stimulation) บุคคลกจ็ะอยู่

ในสภาวะดุลยภาพ (Homeostasis) จะสามารถด ารงชพีอยู่ไดอ้ย่างมเีสถยีรภาพ ขณะเดยีวกนัหาก

การรบัรู้ในเรื่องสภาพแวดล้อม เป็นสิ่งที่บุคคลยอมรบัสิ่งเร้านัน้แล้วเกิดสภาวการณ์ที่บุคคล
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จ าเป็นต้องฝืน(Over or Under Stimulating and or Behavior Constraining) จะน าไปสู่การปลุกเรา้

ใหเ้กดิการเครยีด (Arousal Stress) ซึง่หากมแีนวโน้มรุนแรงขึน้ และเกนิขดีจ ากดั จะน าไปสู่การ

สะสมอาการไมป่กตไิด ้เช่น ความผดิปกตทิางจติ ความสิน้หวงั และการสูญสิน้เชงิการแสดงออกได้ 

ซึง่สอดคลอ้งกบั อรพนัธุ ์ประสทิธริตัน์ (2533: 57) กล่าวไวว้่า สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนเป็น

เรื่องส าคญัที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมของนักเรยีนโดยจะส่งผลต่อนักเรยีนทัง้ทางลบและทางบวก 

สภาพแวดลอ้มทีด่จีะเอื้ออ านวยต่อการเรยีนรู้ ความสะดวก และการพฒันาทัง้ทางสตปิญัญา สงัคม 

อารมณ์ รา่งกายและจติใจ และช่วยใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

  ประภาพรรณ  เสง็วงศ ์(2541: 43) ไดใ้หแ้นวคดิและความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม 

หมายถึง  สิง่แวดล้อมเป็นสิง่ที่ทุกคนควรตระหนักถึงความส าคญั เพราะสิง่แวดล้อมเป็นปญัหาที่

ส่งผลกระทบทัง้ระดับโลก ประเทศ กลุ่มคน และบุคคลโดยเฉพาะประเทศไทยได้สูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้ไปมากที่สุด ดังนั ้นการปลูกจิตส านึกให้รู้จ ักหวงแหน

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมจงึควรมุ่งหมายไปที่กลุ่มเดก็ และเยาวชนสิง่ทีน่ักเรยีนได้พบ

เหน็ในโรงเรยีนจะเป็นประสบการณ์ เพื่อให้นักเรยีนเกดิโลกทศัน์ตลอดชวีติ คอื โรงเรยีนจะต้องเป็น

องคก์ารทีจ่ดัสิง่แวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่นกัเรยีนและชุมชน 

  นิวตั ิ เรอืงพาณชิ (2542: 304) ไดใ้หแ้นวคดิและความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม 

หมายถงึ ความส าคญัของสิง่แวดลอ้มในอดตีนัน้เป็นการด ารงชวีติของมนุษยอ์ยู่ภายใต้อทิธพิลของ

ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยๆไป จาก

สภาพแวดล้อมดงักล่าวนัน้ธรรมชาตจิะต้องปรบัดุลของตวัเองภายใต้กลไกธรรมชาตไิด้ ผลกระทบ

ของสิ่งแวดล้อมจึงยงัไม่เป็นปญัหามากนัก แต่ในปจัจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยไีด้เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ขณะเดียวกัน

อนัตรายต่อสุขภาพกลบัทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น น ้าเสยี อากาศเป็นพิษ ดิน

เสื่อมสภาพ กองขยะ และเศษสิง่ของต่างๆสงัคมของมนุษยก์ าลงัเผชญิกบัปญัหามลพษิสิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาความเจรญิกา้วหน้าจงึมทีัง้คุณและโทษ มนุษยจ์งึควรมองหาจุดพอเหมาะเพื่อจะสามารถ

ด ารงชวีติอยู่ในสงัคมสิง่แวดลอ้มได้อย่างปลอดภยั การพฒันาและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมจงึควรท าควบคู่กนั เพราะถ้าหากปล่อยไว้คุกคามที่เกดิขึน้จากมลพษิสิง่แวดล้อม 

อาจเป็นจดุเริม่ตน้น ามาสู่การสญูพนัธข์องมนุษยใ์นอนาคตได้ 

  ณุตตรา  แทนข า (2543: 24) ไดใ้หแ้นวคดิและความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้ม 

หมายถึง ความส าคัญของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่าการที่นักเรียนได้อยู่ในโรงเรียนที่มี

สภาพแวดล้อมทีด่ ีจะก่อใหเ้กดิความภาคภูมใิจและความรกัในโรงเรยีนในสถาบัน ความรูส้กึเช่นนี้
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จะน าไปสู่ความรกั หวงแหนในชื่อเสยีงของโรงเรยีนถ้าโรงเรยีนสรา้งความรูส้กึเช่นนี้ใหเ้กดิขึน้ได้ก็

จะเป็นสิง่ที่ควบคุมความประพฤตขิองนักเรยีนไปในตวัเพราะนักเรยีนต้องไม่พยายามให้โรงเรยีนที่

ตวัเองรกั และภมูใิจตอ้งเสยีชื่อเสยีงเพราะการกระท าของตวัเอง 

  กรมวชิาการ (2544: 77-78) ได้ให้แนวคดิและความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อม 

หมายถงึ  สิง่แวดลอ้มในการจดัการเรยีนรูว้่า โรงเรยีนและผู้เกี่ยวขอ้งต้องส่งเสรมิ สนับสนุน ใหค้รู

จดับรรยากาศการเรยีนรู ้สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนรู ้และเอื้ออ านวยความสะดวก เพื่อให้นักเรยีน

เกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรูต้าม พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิหมวดที่ 4 มาตรา24(5)    

รฐัตอ้งส่งเสรมิด าเนินงานและจดัตัง้แหล่งการเรียนรูต้ลอดชวีติในทุกรปูแบบ ขอ้ก าหนดในกฎหมาย

ดงักล่าวนี้ชี้ให้เห็นบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเรยีนรู้ ต้องประสานเชื่อมโยงบทบาท

เพื่อใหเ้กดิการปฎริูปทัง้สถานศกึษา ซึ่งผูบ้รหิารโรงเรยีนต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าโรงเรยีนสู่องค์การ

แห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งปญัญามีบทบาทในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มี

บรรยากาศเอือ้ต่อการเรยีนรูท้ีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส าคญัทีสุ่ดโดยสามารถ “ใชโ้ลก”เป็นหอ้งเรยีน 

  เชดิชู  กาฬวงศ์ (2545: 14) ไดใ้หแ้นวคดิและความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อม 

หมายถงึ แนวคดิและความส าคญัของการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนว่า โรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรู้

ที่จดัมวลประสบการณ์นักเรยีน ทัง้ทางตรง และทางอ้อม เพื่อน าประสบการณ์เหล่านัน้ไปพฒันา

ตนเองในอนาคต แต่จะท าอยา่งไรใหเ้ดก็ชอบมาโรงเรยีนเป็นคนใฝรู่ ้มคีวามรูส้กึสนุกสนาน มเีจตคติ

ที่ดต่ีอโรงเรยีน การที่โรงเรยีนจะได้รบัการตอบสนองจากนักเรยีน โรงเรยีนต้องด าเนินการสร้าง

แรงจงูใจในการจดับรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการเรยีนการสอน โรงเรยีนต้องด าเนินการพฒันาสิง่แวดลอ้ม

ต่างๆให้มผีลต่อการเรยีนรู้สามารถปรบัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรยีนการสอน โดย

ค านึงถงึเพศ และวยัของนกัเรยีน 

  อรพันธ์  ประสิทธิร ัตน์ (2545: 27–59) ได้ให้แนวคิดและความส าคัญของการจัด

สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอนพอสรุปได้

ดงันี้ 

   1. สภาพแวดล้อมจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอน เช่น 

ห้องเรียนที่มีความสะดวกสบาย มอุีปกรณ์และสื่อการเรยีนการสอนครบถ้วน ท าให้นักเรยีนมี

ความสุขในการเรยีน ครมูคีวามสุขในการสอน 

   2. สภาพแวดลอ้มจะสนบัสนุนการเรยีนในหลายดา้น เช่น ท าให้นักเรยีนเกดิความ

ประทบัใจ เป็นตวักระตุ้นนักเรยีนให้มคีวามสนใจและเกดิแรงจูงใจในการเรยีน เปลี่ยนเจตคติที่ด ี   

มคีวามรูส้กึพงึพอใจ สนใจ อยากเรยีน อยากรู ้
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   3. สภาพแวดล้อมจะช่วยจดัประสบการณ์ที่พงึประสงค์ให้แก่นักเรยีน การปะทะ
สมัพนัธ์กบัสิง่ต่างๆเป็นการกระตุ้นประสาทสมัผสัและสรา้งประสบการณ์สภาพแวดล้อมทีด่จีะเป็น
ตวัก าหนดประสบการณ์ของนกัเรยีน 

   4. สภาพแวดล้อมที่ดจีะช่วยพฒันาบุคลกิภาพของนักเรยีนมกีารแสดงออกทาง
กาย วาจาและใจตามแบบอย่างที่สงัคมยอมรบั มคีุณธรรมจรยิธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนด ี      
มคีวามประพฤติปฎิบัติที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างดี มีการหล่อหลอมและเปลี่ยน
พฤตกิรรมของนกัเรยีนเป็นไปในทศิทางทีพ่งึประสงค ์

   5. สภาพแวดล้อมมสี่วนช่วยในการควบคุมชัน้เรยีนให้นักเรยีนมรีะเบียบวินัย 
นักเรยีนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะรู้จกัส ารวมอยู่ในระเบยีบวินัยมากขึ้น ชัน้เรยีนจะมี
ระเบยีบระบบและงา่ยส าหรบัครมูากขึน้ 

   6. สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียน สถาบันหลายแห่งเห็น
ความส าคญัของมุมวชิาการ ศูนยว์ชิาการ มุมสื่อการเรยีนการสอน ท าให้นักเรยีนและครูสามารถใช้
เป็นแหล่งคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิไดต้ลอดเวลา สามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบยดึเดก็
เป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี แหล่งทรัพยากรการเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาความ
รบัผดิชอบสรา้งนิสยัใฝเ่รยีนใฝรู่ ้ศกึษา คน้ควา้ดว้ยตนเองไมย่ดึตดิความรูท้ีไ่ดจ้ากคร ู

   7. สภาพแวดลอ้มจะเสรมิสรา้งบรรยากาศในการเรยีน ซึง่จะเอื้อต่อการเรยีนการ
สอนให้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลมากที่สุด สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มี
ความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากเสยีงรบกวน จะช่วยเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวชิาการใหเ้กดิขึน้ 

   8. สภาพแวดล้อมจะช่วยสร้างสมัพนัธ์อนัดีระหว่างครูกับนักเรยีน นักเรยีนกับ
นกัเรยีนดว้ยกนั การจดัสถานที ่โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ใหง้่ายต่อการเคลื่อนไหวโยกยา้ยจะท าให้
ครูไปถงึนักเรยีนได้สะดวก ครไูม่จ าเป็นต้องอยู่หน้าชัน้เสมอไป ครอูยู่ท่ามกลางนักเรยีนจะมคีวาม
ใกลช้ดินกัเรยีน นกัเรยีนจะลดความกลวักลา้พดู กลา้แสดงความคดิเหน็และมเีจตคตทิีด่ต่ีอคร ู

   9. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยลดความเหนื่อยล้า หรือความอ่อนเพลีย
ทางด้านสรรีะของนักเรยีน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่พอเหมาะกับร่างกายนักเรยีน การให้แสงสว่างใน
หอ้งเรยีนทีเ่หมาะสมเป็นตน้ 

  จุฑารัตน์  ทองทิพย์ (2549: 28) ได้ให้แนวคิดและความส าคัญของการจัด
สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนเป็นองค์ประกอบหนึ่งทีม่คีวามส าคญัและมี
อิทธิพลต่อนักเรียนและช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพมีความ
รบัผดิชอบและประสบผลส าเรจ็ในการท างาน 

  ปฐมาภรณ์  ศรินทรตัน์ (2550: 13) ได้ให้แนวคิดและความส าคัญของการจดั
สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ โรงเรยีนมสี่วนส าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ซึง่จะท าใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง ไดส้มัผสักบัสภาพแวดลอ้มดว้ยตนเอง ซึง่ท าใหน้ักเรยีน
เกดิความตระหนักและเหน็คุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างรวดเรว็ การสรา้ง
บรรยากาศทีด่จีะช่วยชกัจงูใหเ้ดก็อยากมาโรงเรยีน เช่น มคีวามร่มรื่น ความสวยงาม และมรีะเบยีบ
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เรยีบรอ้ย นอกจากจะท าใหเ้ดก็รูส้กึสดชื่น สบายใจแลว้ยงัจะช่วยปลูกฝงัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ความรกัสวยรกังามใหก้บัเดก็อกีดว้ย นอกจากนี้โรงเรยีนยงัเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นสถาบนัทีม่ ี
หน้าทีก่ระตุน้ใหป้ระชาชนเกดิความพอใจ ยอมรบัและปฎบิตัติามไดอ้กีดว้ย 

  อโนชา  สมิพา (2553: 12) ได้ให้แนวคดิและความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อม 
หมายถงึ สิง่แวดลอ้มมคีวามส าคญัและมอีทิธพิลต่อพฒันาการทุกดา้นของนกัเรยีน สภาพแวดลอ้มที่
ดจีะเอือ้อ านวยต่อการเรยีนรู ้ความสะดวก และการพฒันาทัง้ทางสตปิญัญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย
และจติใจ ช่วยให้นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู ้ 
ความคิด อุดมการณ์ บุคลิกภาพ และมีความรบัผิดชอบส่งผลให้นักเรียนประสบผลส าเร็จใน
การศกึษา 

  สรปุไดว้่า สิง่แวดลอ้มมคีวามส าคญัและเป็นระบบนิเวศน์ทีแ่วดลอ้มอยู่รอบตวัมนุษยม์ี

ทัง้สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่มนุษยส์รา้งขึน้ สิง่แวดลอ้มเหล่านี้มคีวามส าคญัและ

คุณประโยชน์เอื้อต่อการเรยีนรู ้ส่งเสรมิให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้มคีวามเขา้ใจ ช่วยให้นักเรยีนมี

ความสุขและส่งผลใหน้กัเรยีนเกดิประสทิธภิาพในการเรยีน 

 2.3 บทบาทของครใูนการจดัสภาพแวดล้อม 

  ครูเป็นบุคคลที่จะต้องก าหนดนโยบายและวางแผนในภาระงานทุกๆ ด้าน ร่วมกบั

เพื่อนครู การที่ครูมวีสิยัทศัน์ที่ดต่ีอการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน จะส่งผลให้นักเรยีนเกดิมวล

ประสบการณ์ที่พงึควรได้รบัอย่างครบถ้วนมากขึน้ เน่ืองจากการจดัสภาพแวดล้อมที่ดเีป็นปจัจยั

ส าคญัที่จะช่วยเสรมิต่อให้งานวชิาการซึ่งเป็นงานหลกั และงานอื่นๆด้วย ซึ่งนักเรยีน ครใูช้ชวีติใน

โรงเรยีนตลอดทัง้วนั ควรไดร้บัการเอาใจใส่ดูแลเป็นพเิศษ จงึควรจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหม้ี

ความใกลเ้คยีงกบัสภาพแวดลอ้มทีบ่า้นเพื่อใหน้ักเรยีนมคีวามรูส้กึต้องการมาโรงเรยีน และใชเ้วลา

ในการเรยีนไดอ้ยา่งมคีวามสุข (อรณุชยั  กณัฑภา.  2548: 25) 

  สมบรูณ์  ธงสนัเทยีะ (2540: 30) ไดใ้หค้วามหมายบทบาทของครใูนการจดัสภาพแวดลอ้ม 

หมายถงึ บทบาทหน้าทีข่องครตู่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนว่า สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนจะ

สมบูรณ์แบบ และสนับสนุนการเรยีนการสอนของนักเรยีนใหม้ากทีสุ่ดนัน้ ครตู้องจดัการกบัการใช้

อาคารสถานที่ และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด บรรลุเป้าหมายทีต่้องการ โดย

อาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งถ้าครูจ ัดแบ่งหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วนัน้  อาคารสถานที ่

สภาพแวดล้อมในโรงเรยีนจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ครูต้องมกีารวางแผนแบ่งสายงานการ

ด าเนินงาน ให้มีองค์กรรบัผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้เห็นชดัเจน ทัง้น้ีเพื่อความสะดวกต่อการ

บรหิารงาน การแบ่งหน้าที่ใหบุ้คลากรจงึเป็นสิง่จ าเป็นในการด าเนินงาน ต้องใหบุ้คลากรรูบ้ทบาท

หน้าทีข่องตนเองด ีเพื่อทีจ่ะปฏบิตัไิดถู้กตอ้งเหมาะสม 
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  ทรงชยั  เชือ้เมอืงพาน (2542: 30) ไดใ้หค้วามหมายบทบาทของครใูนการจดัสภาพแวดลอ้ม 

หมายถึง การสร้างบรรยากาศมคีวามส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของโรงเรยีนและถือเป็น

บทบาทหน้าที่อันส าคัญอย่างยิ่งของครู วิธีที่สร้างบรรยากาศที่ดีที่สุด คือ การด าเนินการให้

วตัถุประสงคข์องโรงเรยีนสอดคล้องต่อความต้องการของบุคลากรในโรงเรยีน ซึ่งบรรยากาศทีเ่น้น

ความส าคญัของเป้าหมาย แต่ในขณะเดยีวกนักส็นบัสนุนใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ร่วมมอืกนั

และมสี่วนรว่มในกจิกรรมซึง่จะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรยีนรว่มกนั 

  สุทธวรรณ  ตนัตริจนาวงศ์ (2546: 300) ไดใ้ห้ความหมายบทบาทของครใูนการจดั

สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ บทบาทของครใูนการจดัการสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนไว ้ดงันี้ 

   1. ตอ้งควบคุมระบบน ้าทิง้ในโรงเรยีน มกีารก าจดัน ้าทีใ่ชแ้ลว้ เช่น มกีารบ าบดัน ้า

เสยี ก่อนทิง้ลงสู่แมน่ ้าล าคลองในแหล่งชุมชน 

   2. ต้องจดัการเกบ็ขยะมลูฝอยดว้ยวธิกีารถูกต้องดว้ยการแยกขยะแหง้ขยะเปียก

เพื่อไมใ่หเ้ป็นแหล่งเพาะเชือ้โรคทีส่่งผลอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

   3. ต้องเผยแพร่ความรูใ้ห้แก่ครูและนักเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัปญัหา

สิง่แวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรยีนหรอืปญัหาสิง่แวดล้อมของชุมชนที่โรงเรยีนตัง้อยู่ ส่งผล

กระทบต่อชุมชนและโรงเรยีนดว้ย เช่น ปญัหาน ้าเสยี เป็นตน้ 

   4. โรงเรยีนต้องให้ความร่วมมอืกบัชุมชนเพื่อพฒันาและปรบัสภาพสิง่แวดล้อม

ของชุมชนใหด้ขีึน้ เช่น การรณรงคแ์ยกขยะตามประเภทขยะ 

   5. ต้องประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่องปญัหาสิง่แวดลอ้มของชุมชน 

ทัง้ทีเ่ป็นเอกชนหรอืรฐับาล 

   6. ต้องจดัสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนให้อยู่ในสภาพที่ด ีและถูกสุขลกัษณะเพื่อให้

นกัเรยีนทีม่สีุขภาพอนามยัด ีและสุขนิสยัทีด่ ีเช่น บรเิวณโรงเรยีน น ้าดื่มน ้าใช ้หอ้งสว้ม 

   7. ตอ้งส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนมสีภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่แีก่ชุมชน ไดแ้ก่ คร ู

นักเรยีน ภารโรง ผู้ปกครอง ร้านค้า มสี่วนร่วมในการวางแผนพฒันา ดูแลรกัษาอาคารสถานที่

บรเิวณโรงเรยีน 

   8. ต้องส่งเสรมิบุคลากรในโรงเรยีน เช่น คร ูนักเรยีน ภารโรง ผูป้กครอง รา้นค้า 

มสี่วนรว่มในการพฒันา ดูแลรกัษาอาคารสถานที ่บรเิวณโรงเรยีน เพื่อเป็นการสรา้งความรกัผูกพนั

ต่อโรงเรยีนและสุขนิสยัทีด่ใีนการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

   9. ต้องส่งเสรมิให้โรงเรียนมกีิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เกีย่วกบัสงัคมและชุมชน สนิคา้อุปโภคบรโิภคในระบบตลาด 
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   10. ตอ้งส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนแสดงบทบาทผูน้ าในสิง่แวดล้อมศกึษาชุมชน เช่น การ

ปลกูปา่ในชุมชน การสรา้งระบบท าลายน ้าเสยีในชุมชน การประหยดัน ้า การวางแผนพฒันาชุมชน 

  จ ารสั  พมิพา (2547: 16) ไดใ้หค้วามหมายบทบาทของครใูนการจดัสภาพแวดลอ้ม 

หมายถงึ การบรหิารสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนนัน้ครคูวรมหีลกัการบรหิาร  ดงันี้ 

   1. ก าหนดนโยบายในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม ควรมเีป้าหมายทีช่ดัเจนและต้อง

มคีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของท้องถิน่โดยให้บุคลากรในโรงเรยีนมสี่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 

   2. การวางแผนด าเนินงานและก าหนดผูร้บัผดิชอบ ควรมกีารประชาสมัพนัธช์ีแ้จง

วิธีการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถ

ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

   3. การด าเนินงานตามแผน ควรมกีารก าหนดขอ้ปฎบิตัแิละมกีารตดิตามดูแลการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนและตามแผน

ทีก่ าหนดไว ้

   4. การตรวจสอบแก้ไข ควรมีการตรวจสอบแผนการด าเนินงานเพื่อเป็นการ

ป้องกนัและแกไ้ขสิง่ทีไ่มจ่ าเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีพ่งึประสงคใ์หม้ ีการปรบัปรงุแกไ้ขโดยไมช่กัชา้ 

   5. การทบทวนผลการด าเนินงาน ครูควรเป็นผู้น าในการทบทวนระบบการจดั

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อพิจารณาปรบัแนวทางหรือก าหนดแนวทางการพัฒนาที่มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่จะน าไปสู่การปรบัปรงุพฒันาสภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเนื่อง 

  ราตร ี ลภะวงศ์ (2548: 10) ไดใ้หค้วามหมายบทบาทของครใูนการจดัสภาพแวดลอ้ม 

หมายถงึ ลกัษณะใดๆในโรงเรยีนทีเ่ป็นสิง่เรา้ทีม่ศีกัยภาพและมอีทิธพิลต่อนักเรยีนและส่งผลต่อการ

เรยีนของนักเรยีน ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ

หรอืที่มนุษยส์รา้งขึน้ ท าให้นักเรยีนเกดิการรบัรูเ้มื่อมคีวามประทบัใจต่อลกัษณะสิง่แวดล้อมต่างๆ

ของโรงเรยีน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริหารบรรยากาศ การเรยีนการสอน อาคารสถานที่ และการ   

ปฎสิมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผู้บงัคบับญัชา ครูกบันักเรยีน นักเรยีนกบันักเรยีน และบุคลากรในกลุ่ม

อื่นๆ ซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต สอบถาม หรือด้วยวิธีอื่นที่

เหมาะสม 

  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานกระทรวงศกึษาธกิาร (2550: 5) ไดใ้ห้

ความหมายบทบาทของครูในการจดัสภาพแวดล้อม หมายถึง แหล่งเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการจดั

การศกึษามอียู่ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน ซึ่งการที่จะให้มผีลเชงิคุณภาพต่อการเรยีนอย่าง
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แทจ้รงิต้องอาศยัการบรหิารจดัการทีด่แีละการมสี่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย ครมูบีทบาทโดยตรง

ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 

โครงสร้างและระบบการบรหิารโดยมุ่งผลสมัฤทธิ ์สนับสนุนการจดัสร้าง จดัหาและพฒันาการใช้

แหล่งเรยีนรู ้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน จดัท าแผนพฒันาการศกึษา จดัสรรงบประมาณ จดัท า

แผนงานโครงการ เพื่อใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า  

  จะเห็นได้ว่าขอบข่ายหน้าที่ความรบัผิดชอบของครูมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการจดั

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศของการร่วมคิดร่วมท าการ

ช่วยเหลอืเกื้อกูลของบุคลากรในโรงเรยีน การพฒันาอาคารสถานที ่ใหส้ะอาดร่มรื่น สวยงาม น่าอยู ่

สรา้งความรกั ความอบอุ่น ความภมูใิจใหเ้กดิแก่บุคลากรในโรงเรยีน สนับสนุนส่งเสรมิการเรยีนของ

นักเรยีน โดยใหน้ักเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้เรยีนรูเ้พิม่เตมิจากสภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน หรอื

สิง่แวดลอ้มต่างๆทีค่รแูละบุคลากรในโรงเรยีนรว่มสรา้งขึน้มา 

  พนัส  หันนาคินทร์ (2542: 40) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัด

สภาพแวดล้อม หมายถงึ ครทูี่ส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ารเรยีนการสอนด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ครตูอ้งช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานเพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนบรรลุตามศกัยภาพ และพฒันาใหถ้งึ

ขดีสุดในการบรหิาร 3 ประการ คอื 

   1. ตรวจสอบเกีย่วกบัดา้นการเรยีนการสอน 

   2. ท าการประเมนิการเรยีนการสอนของคร ู

   3. ท าหน้าที่ช่วยเหลอื ส่งเสรมิและปรบัปรุงบรรยากาศสภาพแวดล้อมการสอน 

เช่น ปรบัปรงุหอ้งเรยีน การจดัหาสื่อ น าเทคนิควธิกีารสอนใหแ้ก่คร ู

  ประดินันท์  อุปรมัย (2540: 17) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัด

สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ บทบาทและความรบัผดิชอบของครูในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม

และอาคารสถานที ่ดงันี้ 

   1. จดัส านกังานใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารและการเรยีนการสอน 

   2. จดับรรยากาศในอาคารเรยีนและอาคารประกอบ 

   3. จดับรรยากาศในบรเิวณโรงเรยีน 

   4. วางแผนการใช้ประโยชน์ห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิารในอาคารเรยีน โรงฝึกงาน   

โรงอาหาร หอประชุม โรงพลศกึษา 

   5. จดับ ารงุ รกัษา ซ่อมแซม และพฒันาอาคารสถานที่ 

   6. จดัหน่วยรกัษาความปลอดภยัของโรงเรยีน 



42 

   7. แต่งตัง้กรรมการรบัผดิชอบอาคารสถานที ่และทรพัยส์นิของโรงเรยีน 

   8. ส ารวจ จดัหา ควบคุมดแูล ซ่อมแซม และขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร 

   9. ด าเนินการเกี่ยวกบัการก่อสรา้ง ซ่อมแซม ปรบัปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรยีน

ตามระเบยีบราชการ 

   10. จดัท าแผนผงับรเิวณและปรบัปรงุซ่อมแซมต่อเตมิ 

   11. ด าเนินการจดัและตรวจสอบรปูแบบรายการก่อสรา้ง 

   12. ด าเนินการควบคุมงานก่อสรา้งของโรงเรยีน 

   13. วิเคราะห์เกณฑ์ ขนาดเนื้อที่ อาคารให้สอดคล้องกับความต้องการของ

หลกัสตูร 

   14. ควบคุมดูแลความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าของเครื่ องใช้ใน

โรงเรยีน พรอ้มทัง้เรือ่งการประหยดั การเสื่อมคุณภาพ 

   15. ตรวจสอบและรายงานเสนอ และแกไ้ขปญัหาในการก่อสรา้ง 

   16. ประมาณการซ่อมแซมอาคาร หรอืท าการปรบัปรงุโครงสรา้งทีไ่มป่ลอดภยั 

   17. ส ารวจและทดสอบเกบ็ขอ้มลูหาสาเหตุ ปญัหาของอาคารสถานที ่เพื่อท าแผน

ปรบัปรงุและพฒันา 

   18. ควบคุมและป้องกนัการมาถอืกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิของโรงเรยีน 

  อรุณชัย   กัณฑภา (2548: 31) ได้ ให้ความหมายบทบาทของครู ในการจัด

สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ บทบาทหน้าทีข่องครทูีม่ต่ีอการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนนัน้กน็ับไดว้่า

มคีวามจ าเป็นและส าคญัมาก เพราะครเูป็นบุคคลทีใ่กลช้ดินักเรยีนมากทีสุ่ด มคีวามสมัพนัธใ์นดา้น

ต่างๆทุกวนัทีน่กัเรยีนมาเรยีนและการเยีย่มบา้นนกัเรยีน การชีแ้นะ อบรมสัง่สอน ช่วยเหลอืโดยตรง

และอ้อม สภาวะทีน่ักเรยีนไดร้บัส่วนใหญ่ในโรงเรยีนเกดิมาจากการหล่อหลอมของคร ูความอบอุ่น 

ความเป็นมติร การวางอุบายในการพฒันาศกัยภาพของนักเรยีนต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิง่ก าหนดให้ครู

ตอ้งมบีทบาทส าคญั 

  ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2544: 45) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัด

สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ บรรยากาศสภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนและบทบาทของคร ูดงันี้ 

   1. เป็นแบบอย่างในเจตคติ และพฤติกรรมทางบวกและสร้างสรรค์ต่อเพื่อน

รว่มงาน นกัเรยีนและผูป้กครอง 

   2. ใชอ้ านาจอยา่งยตุธิรรม 

   3. ใหค้วามอบอุ่นในการสนบัสนุน 
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   4. ส่งเสรมิความคดิ หรอืความรว่มมอือสิระต่อความเหมาะสม 

   5. กระตุ้นนักเรยีนให้เรยีนรู้ และให้มาตรการในการเลอืกแก่เขาในกระบวนการ

เรยีนรู ้

   6. ประกนัความสมดุลทีม่เีหตุผลระหว่างผลสะทอ้นกลบัในทางบวกและทางลบ 

   7. หาโอกาสเพื่อท าให้นักเรยีนมคีวามรูส้กึว่าได้รบัการสนับสนุน การยอมรบัว่า

ตนเองมคีุณค่า ประสบความส าเรจ็ มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ 

  เนาวรตัน์  ลขิติวฒันเศรษฐ์ (2544: 29) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจดั

สภาพแวดลอ้ม หมายถงึ บทบาทของครตู่อการจดัแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน ดงันี้ 

   1. เตรยีมกจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ชแ้หล่งเรยีนรูร้ว่มกบันกัเรยีน 

   2. จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในแหล่งเรยีนรูท้ีจ่งูใจและเสรมิแรงใหเ้กดิการ

เรยีนรู ้

   3. ปรบัสภาพของสถานทีเ่รยีนใหน้กัเรยีนเรยีนดว้ยตนเองใหม้ากทีสุ่ด 

   4. ร่วมมอืกบัโรงเรยีนและชุมชนดูสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ทัง้ในและ

นอกโรงเรยีน 

  นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ (2545: 9) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัด

สภาพแวดล้อม หมายถงึ บทบาทของครู ในการจดัการเรยีนการสอนตามแนวปฏริูปการศึกษาว่า 

กระบวนเรียนรู้ต้องจดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด  ความ

แตกต่างของนกัเรยีน ครสูามารถจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนอ านวยความสะดวก

ใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้

  ปรีชา  สุ คนธมาน (2545: 7-8) ได้ ให้คว ามหมายบทบาทของครู ในการจัด

สภาพแวดล้อม หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้นักเรียนมัน่ใจ โดยครู

เปรยีบเสมอืนพ่อแม่อกีคนหนึ่งของนักเรยีน คอื การสรา้งความมัน่ใจ ความเชื่อมัน่ในตนเองใหก้บั

นักเรยีนและเพื่อท าให้นักเรยีนรู้สึกได้ว่าเมื่อมาเรยีนแล้วได้รบัความรู้ ประสบการณ์ มแีนวคิด       

มเีหตุผล พร้อมที่จะน าสิง่ที่ได้รบัไปพฒันาให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมต่อไป ครูต้อง

เสรมิสรา้งความมัน่ใจโดยอาศยัเทคนิควธิต่ีางๆ 

  นรา  สมประสงค ์และ เสรโีรจน์ (2545: 82) ไดใ้หค้วามหมายบทบาทของครใูนการจดั

สภาพแวดล้อม หมายถึง บทบาทในการจดัสภาพแวดล้อมด้านการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการ

เรยีนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ดงันี้ 
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   1. การจดัการเรยีนการสอน ในการจดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธภิาพอาจตัง้คณะกรรมการวชิาการมาร่วมปรกึษาหารอืถงึแนวปฏบิตั ิการประเมนิผลพร้อม

ทัง้เสนอปญัหาและแนวทางแกไ้ข ใหค้รไูดม้กีารแลกเปลีย่นความรู ้เชญิวทิยากรมาบรรยาย แนะน า

วธิสีอนและนวตักรรมใหม่ๆ มกีารจดัท าแผนการสอนรายวชิา มกีารจดัตารางสอน/ตารางเรยีนการ

จดัครเูขา้สอนในแต่ละรายวชิาตามความเหมาะสม ฯลฯ 

    2. การจดับรรยากาศทางวชิาการในโรงเรยีน มกีารจดับรกิารทางด้านวชิาการ 

การจดับรรยากาศในห้องเรียน การจดัทศันศึกษาของครู การจดับรรยากาศในห้องอื่น ๆ ของ

โรงเรยีน 

   3. งานด้านหลักสูตร เอกสารประกอบการใช้หลักสูตร โดยโรงเรียนรวบรวม

เอกสารหลกัสูตรทุกประเภทใหค้รไูดศ้กึษาเพิม่เตมิ มกีารจดัแผนการเรยีนหลากหลายใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัสูตร มกีารมอบหมายให้หมวดวชิาจดัท าแผนการสอน มสีมุดประเมนิผล จดัให้มคีาบแนะ

แนวสอนซ่อมเสรมิและมกีจิกรรมครบตามหลกัสตูร 

   4. การจัดแผนการ เรียน โรง เ รียนจัดแผนการเรียนตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการให้หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของนักเรยีน และศักยภาพของ

โรงเรยีน 

   5. การสอนซ่อมเสรมิ โรงเรยีนอาจจดัใหท้ัง้แบบไม่เป็นทางการตามความสะดวก

ของครูและนักเรยีน หรอือาจจดัแบบเป็นทางการ โดยแบ่งเดก็ตามระดบัสตปิญัญา เช่น สอนเสรมิ

ให้กับนักเรยีนที่ตัง้ใจเรยีน และจดัเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่ไม่ตัง้ใจเรยีน หรอื เชิญ

วทิยากรมาบรรยายในรายวชิาหลกัเพื่อเตรยีมตวัสอบแขง่ขนั เป็นตน้ 

   6. การวดัและประเมนิผล ไดแ้ก่ การวดัและประเมนิผลตามหลกัสูตร ตามระเบยีบ

ทีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด การจดัสอบคดัเลอืกเขา้เรยีนต่อ จดัสอบซ่อม การมอบรางวลัดเีด่น

แก่นักเรยีนประจ าปีการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การลงทะเบียนเรยีน การแจ้งผลการสอบ    

การประกาศรายชื่อนกัเรยีนทีไ่มม่สีทิธิเ์ขา้สอบปลายภาค 

   7. กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ียุวกาชาด และกจิกรรมอื่น ๆ 

ที่ฝึกให้นักเรยีนมรีะเบียบวนิัย อดทน กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพบความ

แปลกใหม่ตามลกัษณะของกจิกรรม เสยีสละ บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมรู้จกัท างาน

รว่มกนัมสีุขภาพแขง็แรง 
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   8. การจดัแหล่งเรยีนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพวิเตอร์ ห้องปฏบิตัิการ แปลง

สาธติ แหล่งเรยีนรู ้ในชุมชน สถานประกอบการ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ วดัและสถานทีร่าชการ เป็นต้น 

เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดใ้นทุกสถานที ่ทุกเวลา ทุกโอกาสที่นกัเรยีนจะเรยีนรู ้

  อดุลย ์ วรรณค า (2552: 21) ไดใ้หค้วามหมายบทบาทของครใูนการจดัสภาพแวดลอ้ม 

หมายถงึ การจดับรรยากาศและสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนมคีวามส าคญัต่อพฒันาการของนักเรยีนทัง้

ทางสตปิญัญา ทางรา่งกาย อารมณ์จติใจ และสงัคม 

  จะเหน็ได้ว่าความส าคญัการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดขีองโรงเรยีน เป็น

ส่วนทีค่รตู้องมวีธิกีารบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนใหเ้กดิขึน้ได ้ได้แก่ ด้านอาคารสถานที ่

ควรใชอ้าคารสถานทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด ส่งเสรมิทะนุบ ารุงอาคารสถานที ่หอ้งเรยีนใหค้งสภาพที่

ด ีด้านการจดักิจกรรมให้นักเรยีนได้ท ากิจกรรมในโรงเรยีนอย่างเต็มความสามารถโดยครูเป็นผู้

ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้นักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม การจดัการเรยีนการสอนร่วมกัน 

แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนในชัน้เรยีน กลุ่มเพื่อน ส่งเสรมิจดับรรยากาศของโรงเรยีนเป็นสภาวะอนั

เกดิจากการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน นักเรยีนกบัคร ูใหน้ักเรยีนและครู

มสี่วนในการเสรมิสรา้งความคดิ จติใจ และคุณธรรมต่าง ๆ อนัพงึประสงค์ได้ โรงเรยีนที่สะอาด    

สดชื่น ร่มรื่น เรยีบง่าย สงบ แจ่มใส มชีวีติชวีา วสัดุ อาคารสถานทีท่ี่ได้รบัการดูแลมคีวามเป็น

ปจัจบุนัพรอ้มทีจ่ะใหค้รแูละนกัเรยีนไดใ้ชต้ลอดเวลา ยอ่มจะท าใหค้รแูละนักเรยีนไดร้บัอทิธพิลท าให้

เป็นคนละเอยีดอ่อน จติใจแจม่ใส รกัสวยรกังาม รกัความสะอาด รกัความสงบ เรยีบง่าย ท าใหเ้ขา้ใจ

ตนเอง และผูอ้ื่นไปดว้ย ดงันัน้ผูว้จิยัเหน็ว่าสิง่ส าคญัทีสุ่ดทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิสภาพบรรยากาศทีด่กีค็อื 

การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 

   สรุปได้ว่า บทบาทของครูในการจดัสภาพแวดล้อม หมายถึง บทบาทที่ครูได้มกีาร

วางแผน ก าหนดเพื่อเป็นสิ่งกระตุ้น หรือสนับสนุนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีนั ้ น            

เป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัในการพฒันานักเรยีนใหเ้กดิการแรงจงูใจในการเรยีนรู้ สภาพแวดลอ้มใน

โรงเรยีนมคีวามหมายรวมถงึบรรยากาศ และบรรยากาศในโรงเรยีนถูกสรา้งดว้ยกระบวนการบรหิาร

ที่จะเป็นกุญแจส าคญัที่ไขไปสู่ความปรารถนาของสงัคม การสร้าง การวางแผน การขับเคลื่อน

บุคลากรใหไ้ปในทศิทางทีเ่ป็นสงัคมเรยีนรู้ เป็นภาระที่ครตู้องด าเนินการ ครเูป็นทัง้สภาพแวดลอ้ม

และเป็นผูส้รา้งสภาพแวดลอ้มทีส่่งผลโดยตรงใหน้ักเรยีนอย่างใกลช้ดิ บรรยากาศทีด่ ีมคีวามอบอุ่น 

สรรหาและสรา้งสิง่ทีส่รา้งสรรคใ์ห้นักเรยีนไดร้บัประโยชน์ นับไดว้่าเป็นบุคคลทีส่รา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ี

ใหน้กัเรยีนไดเ้กดิการพฒันาดา้นต่างๆ 
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  ในปจัจุบนัโรงเรยีนได้ใหค้วามส าคญัในการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนทัง้ภายในและ

ภายนอก มกีารส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อให้นักเรยีนไดเ้กดิปฎสิมัพนัธ ์

แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นนักเรยีนเป็นส าคญัโดยครู

เป็นผู้คอยดูแลและให้การสนับสนุน ให้นักเรยีนได้รบับรกิาร ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นซึ่ง

สอดคลอ้งกบั ธเนศ ข าเกดิ (2555: ออนไลน์) กล่าวว่า การจดัและสรา้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

อยา่งไรนัน้เป็นเรือ่งของแต่ละโรงเรยีนทีต่่างกม็สีภาพของปญัหาหรอืความต้องการจ าเป็นทีแ่ตกต่าง

กนั ซึง่ขึน้อยูก่บัแนวความคดิและดุลยพนิิจของบุคคลภายในโรงเรยีนนัน้ๆ ทีจ่ะสรา้งสรรคใ์หเ้กดิขึน้ 

แต่ควรอยู่ภายใต้หลกัการของ "การร่วมคดิ ร่วมท า" ซึง่เป็นการเสรมิสรา้งความรูส้กึทีด่ ีความรู้สกึ

ของการมสี่วนร่วม ความรูส้กึของความเป็นเจา้ของ โดยเฉพาะนักเรยีนซึ่งเป็นหวัใจของการจดั

การศกึษา ครคูวรยอมรบัว่า นักเรยีนทุกคนมคีวามสามารถและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรยีน ทีม่คีวาม

รกัความผูกพนัและปรารถนาดต่ีอโรงเรยีนของเขา จงึควรเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้แสดงความ

คดิเหน็ตดัสนิใจรว่มวางแผน จดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนภายใตก้ารแนะน าของครูซึง่สอดคลอ้งกบั 

จรูญ  ชูลาภ (2555: ออนไลน์) กล่าวว่า ครมูบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูสามารถจดั

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรู ้รวมทัง้

กระตุ้นส่งเสริมให้มีการวิจยัในชัน้เรยีน และใช้กระบวนการวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ จดั

ประชุมสมัมนาหรอืส่งเสรมิให้ครไูดพ้ฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครูควรแสวงหาและประสาน

ความร่วมมอืกบัชุมชน ผู้ปกครอง ผู้น าทอ้งถิน่ และแหล่งวทิยาการในชุมชนเพื่อระดมทรพัยากร และ

ใชป้ระโยชน์จากแหล่งวทิยาการ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใช้ในการพฒันานักเรยีนตามศกัยภาพและตาม

ความสนใจของนกัเรยีน 

  การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม เ ป็นแนวทางหนึ่ งที่ช่ วยให้ ครู  มีการจัด

สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้บรรยากาศ ใหค้รมูทีกัษะในการจดัการเรยีนการสอน ท าแผนการ

สอนที่เน้นนักเรยีนเป็นศูนยก์ลาง  เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ด าเนินการท ากจิกรรมร่วมกนัระหว่าง

โรงเรยีนขณะเดยีวกนักต็อ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถตามศกัยภาพและตามความ

เหมาะสม ตลอดจนครูต้องค านึงถึงการบรกิารนักเรยีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดประโยชน์และมี

บรรยากาศทีด่ต่ีอนักเรยีนในทุกด้าน ดงันัน้ครคูวรมุ่งเน้นคุณภาพนักเรยีนและมกีารส่งเสรมิการจดั

สภาพแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั พนสั  หนันาคนิทร ์(2542: 40) กล่าวว่า ครทูีส่่งเสรมิ สนับสนุนใหก้าร

เรยีนการสอนด าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ครตู้องช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน เพื่อใหก้ารจดัการเรยีน

การสอนบรรลุตามศักยภาพ และพฒันาให้ถึงขดีสุดในการบรหิาร 3 ประการ คือ 1) ตรวจสอบ

เกี่ยวกบัด้านการเรยีนการสอน 2) ท าการประเมนิการเรยีนการสอนของครู 3) ท าหน้าที่ช่วยเหลอื 
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ส่งเสริมและปรบัปรุงบรรยากาศสภาพแวดล้อมการสอน เช่น ปรบัปรุงห้องเรยีน การจดัหาสื่อ      

น าเทคนิควธิกีารสอนใหแ้ก่คร ู

  ดงัที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิยัเชื่อว่า การที่ครูมวีธิกีารจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรยีนรู้จะส่งผลให้บรรยากาศในการเรยีนการสอน การมปีฎิสมัพนัธ์ในกลุ่มเพื่อน บรเิวณอาคาร

สถานที่และการบรกิารภายในโรงเรยีน ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่ดมีอีงค์ประกอบหลายประการ

ด้วยกนั เช่นการจดัการเรยีนการสอน วธิกีารด าเนินการสอนชัน้เรยีน กิจกรรมระหว่างเรยีน การ

บรกิารทางวิชาการ การวดัผลและประเมนิผลการเรยีน ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน ครูกับ

นกัเรยีน รวมถงึสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารสถานที ่หอ้งเรยีน หอ้งสมุด สิง่แวดลอ้ม

ต่างๆเหล่านี้เป็นตน้ บรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีด่จีะช่วยให้นักเรยีนเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ รกั

และเคารพโรงเรยีน ตอ้งการมาโรงเรยีน มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน ใฝ่ศกึษาหาความรู ้นักเรยีนกบัครู

มกีารสื่อสารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนั เกิดความคดิสร้างสรรค์ ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้พฒันาตาม

ศกัยภาพและเตม็ความสามารถ บรรยากาศในหอ้งเรยีนมคีวามอบอุ่น สรา้งความรูส้กึทีด่ ีเกดิความ

พงึพอใจในการเรยีน ท าใหน้กัเรยีนตอ้งการมาโรงเรยีน 

  การวิจยัครัง้นี้  เพื่อศึกษาการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา

เอกชน ผู้วจิยัได้อาศยัแนวคดิเกี่ยวกบัการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ที่นักการศึกษา

หลายท่านไดใ้หค้วามหมายดงัต่อไปนี้ 

  การจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ เป็นปจัจยัอกีประการหนึ่งทีม่คีวามส าคญั

อย่างยิง่ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน คอื สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ จะช่วยพฒันาเดก็ใหเ้ป็น

นกัเรยีนทีม่คีุณภาพได ้ดงันัน้ครจูงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องจดัสภาพแวดลอ้มทีก่ระตุ้นนักเรยีนใหเ้กดิ

การเรยีนรู้และพฒันาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อที่จะได้เปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรยีนให้ไปสู่

เป้าหมายทีต่อ้งการ (2555: ออนไลน์) ระบุว่า สิง่ต่างๆ สภาวะแวดลอ้มทีอ่ยู่รอบๆ ตวันักเรยีน ทัง้ที่

เป็นรปูธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อนกัเรยีนทัง้ทางบวกและทางลบและมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ไดแ้ก่ หอ้งเรยีนทีถู่กสุขลกัษณะ มแีสงสว่างพอเพยีง สะอาด 

สงบ อากาศถ่ายเท มสีิง่อ านวยความสะดวกที่มคีุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรยีนรู้ มี

บรรยากาศในการเรยีนทีด่ ีก็จะส่งผลทางบวกต่อนักเรยีน ท าใหน้ักเรยีนเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข มี

ความตัง้ใจและกระตอืรอืรน้ในการเรยีน หากบรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรยีนการสอน กจ็ะส่งผลทาง

ลบต่อนกัเรยีนท าใหบ้รรยากาศในการเรยีนเตม็ไปดว้ยความเคร่งเครยีด ครกูจ็ะรูส้กึทอ้ถอย ไม่เป็น

ผลดต่ีอการเรยีนการสอน  
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  ดงันัน้โรงเรยีนทุกแห่งทุกระดบัซึง่เป็นองคก์ารฐานล่างของภาครฐัในการจดัการศกึษา 

จ าเป็นต้องด าเนินการตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ อนัเป็นหลกัการ

ร่วมกนัในการจดัการศึกษา และในขณะเดยีวกนัตามจุดเน้นของการพฒันาการเรยีนรู้โดยเน้น

นักเรยีนเป็นส าคญั จากการใช้กระบวนการเรยีนรูท้ี่หลากหลายจากแหล่งการเรยีนรูท้ี่มอียู่ให้เกดิ

ประสทิธภิาพสูงสูด โดยเฉพาะจุดเน้นตาม มาตรา 24 และมาตรา 25 ทีก่ าหนดไวน้ัน้ โรงเรยีน

จ าเป็นต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนให้เรียนได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ        

โดยค านึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสมกบัท้องถิ่น ดงัที่กระทรวงศึกษาธกิารได้ก าหนดให้

โรงเรยีนที่เป็นนิตบิุคคลได้ก าหนดแนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการพฒันาแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน

ดงันี้ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2549: 23-24)  

   1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทัง้ใน

โรงเรยีน ชุมชน ทอ้งถิน่ ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใกลเ้คยีง (ท าทะเบยีนแหล่ง

เรยีนรู)้ 

   2. จดัให้มแีหล่งเรยีนรู้ตลอดชวีติทุกรูปแบบทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนให้

สอดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาใหเ้พยีงพอและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้  

   3. จดัท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แก่ครู โรงเรยีนอื่น บุคคล ครอบครวั องคก์าร 

หน่วยงานและสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษาในบรเิวณใกลเ้คยีง  

   4. จดัระบบแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนให้เชื่อมต่อการจดัการเรยีนรูข้องนักเรยีน 

เช่น พฒันาหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้หรอืมมุหนงัสอืในหอ้งเรยีน  

   5. จดัระบบแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้ของนักเรยีนของ

โรงเรยีนของตนเอง เช่น จดัท าแผนที่เส้นทาง ระบบเครอืข่ายเชื่อมโยงห้องสมุดประชาชน 

พพิธิภณัฑ ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

   6. จดัตัง้และพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ รวมทัง้พฒันาใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ละประสาน

ความร่วมมอืกบัโรงเรยีนอื่น บุคคล ครอบครวั องค์การ หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอื่นที่จดั

การศกึษา ในการจดัตัง้ ส่งเสรมิ พฒันาแหล่งเรยีนรูท้ีใ่ชร้ว่มกนัวางแผนการใชร้ว่มกนั  

   7. ประสานความร่วมมอืวางแผนกบัโรงเรยีนอื่น บุคคล ครอบครวั องคก์าร 

หน่วยงานที่จดัการศึกษาโดยส่งเสรมิการใช้แหล่งเรยีนรู้ที่แต่ละแห่งมเีพื่อใช้ประโยชน์ให้เกดิการ

เรยีนรูร้ว่มกนั  

   8. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียนในการจดั

กระบวนการเรยีนรูโ้ดยครอบคลุมภูมปิญัญาทอ้งถิน่  
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  จุฑารตัน์  ทองทพิย ์(2549: 25) ไดใ้หค้วามหมายการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการ

เรียนรู้ หมายถึง องค์ประกอบภายในซึ่ง ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  

ความสมัพนัธ์กบัเพื่อน รวมทัง้ความเป็นระเบยีบ ความสะอาดของอาคารสถานที่ การจดัอ านวย

ความสะดวกและความปลอดภยัซึ่งเป็นสิง่ที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา

สามารถพฒันาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่วทิยาลยั โรงเรยีน หรอืสถานศึกษานัน้ๆก าหนดได้ 

ดงันัน้การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูแ้บ่งได ้5 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ ดา้นการเรยีนการ

สอน ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน ดา้นสมัพนัธภาพกลุ่มเพื่อน และดา้นการใหบ้รกิาร 

  ชุตนิารถ  อนิทรพ์วง (2549: 21) ไดใ้หค้วามหมายการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการ

เรยีนรู ้ หมายถงึ การจดัปรบัปรุง ตกแต่งห้องเรยีน อาคารเรยีน อาคารประกอบ ตลอดจนบรเิวณ

โรงเรยีนและวสัดุอุปกรณ์ ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนการสอน จดักจิกรรมการเรยีนการสอน นักเรยีนมคีวาม

พงึพอใจทัง้ด้านร่างกาย จติใจและความปลอดภยัเป็นเรื่องส าคญัมากในโรงเรยีนช่วยส่งเสรมิให้

นักเรยีนไดส้มัผสัและสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทัง้ทีเ่ป็นเพื่อนมนุษย ์ธรรมชาตแิละเทคโนโลยี ดงันัน้

การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหเ้หมาะสมทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มด้านอาคารสถานที ่

ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นการใหบ้รกิารนักเรยีน ดา้นการจดัการศกึษาเพื่อสนองความมุ่งหวงัของ

นกัเรยีน ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน และดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 

  เนาวรตัน์ ลขิติวฒันเศรษฐ์ (2544: 29) ไดใ้หค้วามหมายการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อ

ต่อการเรยีนรู ้หมายถงึ  

   1. ต้องจดับรรยากาศของแหล่งเรยีนรูใ้หเ้ป็นสภาพจรงิหรอืเหมอืนสภาพจรงิมาก

ทีสุ่ด  

   2. มกีารจดัทรพัยากรในแหล่งเรยีนรูใ้หพ้อเพยีง  

   3. ปรบัสภาพของโรงเรยีนใหน้กัเรยีนเรยีนดว้ยตนเองใหม้ากทีสุ่ด  

   4. จดับรเิวณโรงเรยีนใหเ้กดิแหล่งเรยีนรู ้และแหล่งสนบัสนุนการเรยีนรู ้ 

   5. จดัศูนยว์ทิยาการใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีวามหลากหลาย  

   6. มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการใชแ้หล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายโดยเน้นนักเรยีนเป็น

ศูนยก์ลาง  

   7. มกีารร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนและชุมชนเพื่อช่วยกนัดูแลสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็น

แหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกโรงเรยีน  

  สุพล  อนามยั (2549: 29) ไดใ้หค้วามหมายการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ 

หมายถงึ องคป์ระกอบต่างๆภายในโรงเรยีนทีจ่ะส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
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ในทุกๆด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี

บรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่าง

หลากหลายมสีิง่ยัว่ยุใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละไม่มมีลภาวะ การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อ

ต่อการเรยีนรู ้ใน 2 ด้าน คอื 1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 2) สภาพแวดล้อมด้านวชิาการ     

เป็นแนวทางให้ครูด าเนินการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนให้เกิด

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (2547: 3) ได้ให้ความหมายการจดั

สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้หมายถงึ 

   1. แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่นักเรียนจะศึกษาค้นคว้าหาค าตอบที่สนใจใฝ่รู ้    

แหล่งเรยีนรูม้ที ัง้ในโรงเรยีนและชุมชน  

   2. แหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนนอกจากหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารต่างๆแลว้ สถานที่

ทุกแห่งในบรเิวณโรงเรยีนจดัเป็นแหล่งเรยีนรูไ้ด้และบางครัง้โรงเรยีนอาจจดัเพิม่เตมิสิง่ทีม่อียู่  เช่น 

จดัเป็นจดุศกึษา สวนการเรยีนรู ้ค่ายการเรยีนรู ้เป็นตน้  

   3. แหล่งเรยีนรู้ในชุมชน เป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่มอียู่ตามธรรมชาตแิละที่สรา้งขึ้น   

อาจเป็นสถานทีส่ าคญัทางศาสนา สาธารณประโยชน์ สถานประกอบการ สถาบนัทางการศกึษา         

อาชพีในชุมชน ตลอดจนภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในดา้นต่างๆ  

   4. โรงเรยีนจดัการเรยีนรู้ โดยเชื่อมโยงกจิกรรมต่อเนื่องระหว่างการเรยีนรูใ้น

หอ้งเรยีน ในโรงเรยีน และชุมชน  

  ในการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้แหล่งเรยีนรู้ที่กล่าวไว้จะเกิดประสทิธภิาพในเชงิ

ปฏบิตัติ้องยดึหลกัปรชัญาการเรยีนรูท้ี่เน้นนักเรยีนเป็นส าคญั โดยเน้นให้นักเรยีนไดม้สี่วนร่วมใน

การจดัการเรยีนรู้ซึ่งครูสามารถกระตุ้นให้นักเรยีนได้คดิได้ปฏิบตัิงานด้วยเอกลกัษณ์ของตัวเอง  

แนวคดิและแนวปฏบิตัทิีส่ าคญัม ีดงันี้ (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2550: 3)  

   1. การจดัการเรยีนรู้เน้นความส าคญัที่นักเรยีนให้นักเรยีนมคีวามส าคญัที่สุดใน

กระบวนการเรยีนรู ้ 

   2. ให้นักเรยีนได้เรยีนรูด้้วยการฝึกทกัษะการใช้กระบวนการคดิ การวเิคราะห ์      

การสงัเกต การรวบรวมขอ้มลูและการปฏบิตัจิรงิ ท าได ้คดิเป็น ท าเป็น  

   3. ใหน้ักเรยีนเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข สนุกกบัการเรยีนรู ้ ไดค้ดิ แสดงออกอย่าง

อสิระ บรรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่ป็นกลัยาณมติร  

   4. นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรูท้ ัง้ระบบ  
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   5. ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูให้มาเป็นผู้รบัฟงั            

ผูเ้สนอแนะ ผูร้่วมเรยีนรู ้ เป็นทีป่รกึษา ผูส้รา้งโอกาส สรา้งบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ เป็นนัก

ออกแบบการจดักระบวนการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนมบีทบาทมากทีสุ่ด  

   6. ตอ้งการใหเ้รยีนรูใ้นสิง่ทีม่คีวามหมายต่อชวีติ คอืสิง่ทีอ่ยู่ใกลต้วั จากง่ายไปหา

ยาก จากรูปธรรมสู่นามธรรมโดยใช้แหล่งการเรยีนรูเ้ป็นสื่อ ประสบการณ์ชวีติ ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มมาเป็นฐานการเรยีนรูแ้ละประยกุตใ์ชก้บัการป้องกนัและแกป้ญัหา  

   7. ใหน้ักเรยีนไดม้โีอกาสฝึกจดักจิกรรม ไดเ้รยีนรูต้ามความต้องการ ความสนใจ

ใฝเ่รยีนรูใ้นสิง่ทีต่อ้งการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดร้บัประสบการณ์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

   8. ถอืว่าการเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดทุ้กทีทุ่กเวลาทุกสถานที ่ 

   9. ปลูกฝงัสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่งีามและคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงคใ์นทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 

  วชริาภรณ์  ค าคลา้ย (2551: 30) ไดใ้หค้วามหมายการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ

เรียนรู้  หมายถึง บริเวณที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน 

บรรยากาศโดยรอบสะอาด สวยงาม มคีวามเป็นระเบยีบ ปลอดภยั และมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรยีนรู ้เช่น การจดัโต๊ะ เก้าอี้ การจดัมุมวชิาการต่างๆ ความเป็นกนัเองระหว่างครกูบันักเรยีน และ

นกัเรยีนกบันกัเรยีน รวมทัง้การส่งเสรมิใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ต่างๆซึง่เป็นสภาพทีม่อีทิธพิล

ต่อนักเรยีน ท าให้นักเรยีนสบายใจ มคีวามสุข ส่งผลต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน โดยการวจิยัการ

จดัการชัน้เรยีน ใน 5 ดา้น คอื 1) การจดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้2) การด าเนินการสอนอย่าง

เป็นระบบ 3) การจดักจิกรรมใหน้ักเรยีนประสบความส าเรจ็ 4) การสรา้งวนิัยในชัน้เรยีน 5) การ

ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 5 ดา้น มคีวามส าคญัในการจดัการเรยีน

การสอน รวมทัง้การจดักจิกรรมซึง่ส่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนดขีึน้  

  สา  สลีากุล (2552: 15) ไดใ้ห้ความหมายการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ 

หมายถึง บรรยากาศสภาพแวดล้อมเป็นสภาวะรอบตัวมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมสภาพภูมิศาสตร ์

เหตุการณ์ วฒันธรรม และค่านิยม ที่มผีลต่อการเจรญิเติบโตทางร่างกาย สติปญัญา ความเชื่อ 

ความคดิ และลกัษณะนิสยัส่วนรวมของคน ท าให้นักเรยีนเข้าใจและได้รบัความรูอ้ย่างด ีสามารถ

น าไปใชค้ดิแกป้ญัหาและปฎบิตังิานใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดใ้นทีสุ่ด นบัไดว้่าสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ

เรยีนรูท้ีด่จีะส่งผลให้นักเรยีนประสบผลส าเรจ็ในการเรยีน ซึ่งแบ่งได ้4 ด้าน คอื ดา้นการบรหิาร

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการบรหิารส่งเสรมิสุขภาพอนามยัและความปลอดภัย    
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ด้านการบรหิารการใช้เทคโนโลยทีี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ด้านการบรหิารห้องเรยีน ห้องปฎิบตัิการ 

หอ้งสมดุ พืน้ทีส่เีขยีวและสิง่อ านวยความสะดวก 

  พระอโนชา  สมิพา (2553: 11) ไดใ้หค้วามหมายการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ

เรยีนรู้ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรยีนทัง้ที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ที่ จะ

ส่งเสรมิและอ านวยต่อการเรยีน และพฒันาการทุกด้านของนักเรยีน ได้แก่ ระบบการศึกษา การ

เรยีนการสอน สภาพการณ์ สิง่เรา้ต่างๆกิจกรรมที่ท าให้นักเรยีนได้รบัประสบการณ์ต่างๆเกดิการ

พฒันาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทศันคติ ความสนใจ รวมทัง้อาคารสถานที่ที่มอีทิธพิลต่อการ

ส่งเสรมิและพฒันาการทุกด้านของนักเรยีน ทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม เพื่อให้

นักเรยีนสามารถพฒันาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายของโรงเรยีน สถาบนัและเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ตามที่

สงัคมต้องการ และได้จดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาจารย์คร ู  

ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบรกิารนักศึกษา และด้านกิจกรรม

นกัศกึษา 

  สุกฤษฎิ ์ อญับุตร (2553: 34) ได้ใหค้วามหมายการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ

เรียนรู้ หมายถึง องค์ประกอบภายในซึ่งได้แก่สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

ความสมัพนัธ์กับเพื่อน รวมทัง้ความเป็นระเบยีบ ความสะอาดของอาคารสถานที่ การจดัอ านวย

ความสะดวกและปลอดภยั ซึง่เป็นสิง่ทีช่่วยกระตุ้นส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีน นักศกึษาสามารถ

พฒันาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่วทิยาลยั โรงเรยีน หรอืสถานศกึษานัน้ๆก าหนดได้ แบ่งสิง่

เรา้เชงิสภาพแวดล้อมออกเป็น 4 ด้าน คอื ด้านกายภาพ ด้านการบรหิาร ดา้นการเรยีนการสอน 

ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 

  โปสเตอร ์(Poster.  1999:  8-10) ไดใ้หค้วามหมายการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ

เรยีนรู้ หมายถึง การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มคีวามสวยงาม สะดวกสบาย มกีารพฒันา

สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบๆ จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมใหเ้อื้อต่อการเรยีนรู ้เน้นใหโ้รงเรยีน

ดูแลรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มกีารพฒันาการเรยีนการสอน โดยอาศยัความ

ร่วมมือกับองค์การการบริหารงานโรงเรียน มีการปฏิบัติรวมทัง้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้ปกครองและชุมชน การตอบสนองความต้องการของนักเรยีน การให้บรกิารนักเรยีนที่สะดวก 

รวดเรว็ และการตดิต่อสื่อสารทีช่ดัเจนโดยใชช้่องทางทีห่ลากหลาย 

   แบลน็ฟอรด์ (Blanford.  2006: 41-42) ไดใ้หค้วามหมายการจดัสภาพแวดลอ้มที่

เอื้อต่อการเรยีนรู ้หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้มนับว่ามคีวามส าคญัต่อการบรหิารโรงเรยีนใหเ้กดิ

คุณภาพ ท าให้บรรลุผลส าเรจ็ ซึ่งประกอบไปด้วย การจดัอาคารสถานที่ การจดัการเรยีนการสอน 
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การจดับรรยากาศแห่งการเรยีนรูเ้ชงิบวก การจดัสิง่อ านวยความสะดวกในดา้นการเรยีน การพฒันา

หลกัสูตร การจดัชุมชนแห่งการเรยีนรู ้การสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีน นักเรยีน

กบัคร ูและนกัเรยีนกบัชุมชน 

  สรปุไดว้่า การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้หมายถงึ การจดัสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่

รอบ ๆ ตวันักเรยีน ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อนักเรยีนทัง้ทางบวกและทางลบ และมี

ผลกระทบต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลการเรยีนรูข้องนักเรยีนในโรงเรยีน และในหอ้งเรยีน มสีิง่

อ านวยความสะดวกทีม่คีุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรยีนรู้ มบีรรยากาศในการเรยีนทีด่ ีหรอื

สภาพการณ์ทีม่ผีลต่อการเรยีนรู้ แหล่งขอ้มลูทีเ่อื้อต่อการสนับสนุนการเรยีนรู ้และการน าวธิกีารไป

ใชใ้นการเรยีนการสอน ตลอดจนความสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีน คร ู 

  จากการศึกษาการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ตามแนวคดิของนักศึกษา

ดงักล่าว จะเหน็ได้ว่า การจดัสภาพแวดล้อมในแต่ละด้านมคีวามสอดคลอ้งกนัเลง็เหน็ความส าคญั

และเป็นประโยชน์ทีเ่อือ้ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน ซึง่ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์ลว้

เหน็ว่า การจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนมคีวามส าคญัที่ส่งผลให้ครสูามารถจดั

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส ควร

ประกอบด้วย การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีน เครอืข่ายโรงเรยีน

นานาชาตเิวลลส์ 5 ดา้น คอื1) ดา้นอาคารสถานที ่2) ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 3) ดา้นการจดั

กจิกรรมนกัเรยีน 4) ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน และ 5) ดา้นการใหบ้รกิาร ดงัรายละเอยีดในตาราง 1 ดงันี้ 
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ตาราง 1   แสดงการสงัเคราะหก์ารจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ 
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                                นักการศกึษา 

 
การจดัสภาพแวดลอ้ม                             
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้

1.ดา้นอาคารสถานที ่      
2.ดา้นการจดัการเรยีนการสอน      
3.ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน      
4.ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน      
5.ดา้นการใหบ้รกิาร      

6.ดา้นการจดัการศกึษามุง่หวงันกัเรยีน          

 

  จากตาราง 1 พบว่า แนวคดิการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ทีน่ักการศกึษา

ส่วนใหญ่มคีวามเห็นสอดคล้องกัน ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆที่

เกี่ยวข้อง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโรงเ รียน โดยน ามาเป็นแนวในการพัฒนาการจัด

สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน

นานาชาตเิวลลส์  สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 5 ดา้น คอื 

   1. ดา้นอาคารสถานที ่

   2. ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

   3. ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน 

   4. ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 

   5. ดา้นการใหบ้รกิาร 

   โดยมรีายละเอยีดในแต่ละดา้น ดงันี้ 
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3. การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.1 ด้านอาคารสถานท่ี 
  เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส ตัง้อยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร จงึมพีื้นที่

โรงเรยีนจ านวนจ ากดั ไม่สามารถขยายพืน้ที่ของโรงเรยีนตามจ านวนนักเรยีนที่เพิม่ขึน้ได้ในแต่ละ

โรงเรยีน จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้ต่อหอ้งเรยีน 1:25 หอ้ง:คน ในแต่ละระดบัชัน้

มกีารเปิดสอนระดบัชัน้ละ 1– 2 ห้องเรยีน จากผลการส ารวจการจดัสิง่แวดล้อมของเครอืข่าย

โรงเรยีน พบว่า จ านวนนักเรยีนทีเ่พิม่มากขึน้ ท าใหท้างผูบ้รหิารโรงเรยีนต้องขอเพิม่หอ้งเรยีน ต่อ
เตมิสรา้งอาคารและมกีารขยายชัน้เรยีนเพิม่ขึน้ โดยการสรา้งมุ่งเน้นใหห้อ้งเรยีนเพยีงพอกบัจ านวน

นกัเรยีน และมกีารจดัสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูท้ีป่ลอดภยัและสรา้งสรรค ์จากแนวความคดิของการ

จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันานักเรยีน ซึ่ง

จากแนวคดิดงักล่าวมนีกัการศกึษา ไดใ้หค้วามหมายทีส่อดคลอ้งกนัพอสรปุได ้ ดงันี้  
  พิมพ์พันธ์  เตชะคุปต์ (2545: 5–6) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง 

สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูซ้ึง่เป็นตวัแปรส าคญัทีช่่วยส่งเสรมิ สนับสนุนใหก้ารเรยีนการสอน

มปีระสทิธผิลอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยลกัษณะบรรยากาศทางกายภาพทีเ่หมาะสม ดงันี้ 
   1. หอ้งเรยีนมสีสีนัน่าดู และเหมาะสมสบายตา อากาศถ่ายเทไดด้ ีปราศจากเสยีง
รบกวน และมขีนาดกวา้งเพยีงพอกบัจ านวนนกัเรยีน 
   2. หอ้งเรยีนควรมบีรรยากาศความเป็นอสิระของการเรยีน การท างานร่วมกนัเป็น

กลุ่ม ตลอดจนการเคลื่อนไหวในกจิกรรมการเรยีนการสอนทุกประเภท 
   3. ห้องเรียนต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ ตลอดจนมีความเป็นระเบียบ

เรยีบรอ้ย 
   4. สิง่ที่อยู่ภายในห้อง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการสอนประเภทต่างๆ เช่น กระดาน 
จอรบัภาพ เครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะ สามารถเคลื่อนไหวได ้และสามารถดดัแปลงใหเ้อื้อต่อการสอน

และการจดักจิกรรมประเภทต่างๆได ้
   5. ควรจดัเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครัง้ เช่น ให้มีความ
เหมาะสมต่อวิธกีารสอนต่างๆ ตัวอย่าง เช่น เหมาะต่อวิธกีารสอนโดยกระบวนการกลุ่ม วธิกีาร

บรรยาย และวธิกีารแสดงละคร เป็นตน้ 
  สุจติรา  สุคนธทรพัย์ (2545: 9) ไดใ้ห้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถงึ อาคาร

เรยีนเป็นส่วนส าคญัในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนของนักเรยีน 
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และจะช่วยใหก้ารจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การจดัสรา้งอาคารควรค านึงถงึประโยชน์ทีม่ต่ีอ

การเรยีนการสอน และเกดิประโยชน์ใชส้อยมากทีสุ่ด 
  สุทธวิรรณ  ตนัตริจนาวงศ์ (2546: 297) ไดก้ าหนดแนวทางการบรหิารสิง่แวดลอ้มใน

โรงเรยีนไว ้ดงันี้ 
   1. การบรหิารอาคารสถานที ่โรงเรยีนตอ้งมกีารวางแผนทีจ่ะปลูกสรา้งอาคารเรยีน 

อาคารสนับสนุนการเรียน เช่น โรงฝึกงาน โรงอาหาร สถานที่ผักผ่อนของนักเรียนที่เรียกว่า          

มแีผนภมูทิศัน์ของโรงเรยีนอย่างเหมาะสม 

   2. การรกัษาความสะอาดของสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน เช่น การก าจดัขยะมูลฝอย 

การจดัท าบ่อบ าบดัน ้าเสยี ระบบน ้าทิง้ของโรงเรยีน เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะเชือ้โรคทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อนกัเรยีน 

   3. การรกัษาความปลอดภยัในโรงเรยีนจะต้องรบัผิดชอบดูแลตามอาคารเรยีน  

อาคารฝึกงาน โรงอาหาร การจราจรในโรงเรยีนอย่างเป็นระเบยีบปลอดภยั 

   4. การจดัสรรงบประมาณ เพื่อรกัษาคุณภาพของสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนใหอ้ยู่ใน

สภาพที่ด ีเช่น การซ่อมแซมอาคาร การบ ารุงรกัษาสวนหย่อม เป็นต้น การบรหิารโรงเรยีนเป็น

หน้าที่ของผู้บรหิารโรงเรียนโดยตรงที่จะต้องพจิารณาสภาพแวดล้อมของโรงเรยีนอย่างละเอียด

รอบคอบใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ปีลอดภยักบันกัเรยีน เพราะสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนมอีทิธพิลต่อชวีติ

ความเป็นอยู่ สุขนิสยั สุขลกัษณะของนักเรยีน นักเรยีนจะได้รบัการถ่ายทอดลกัษณะของโรงเรยีน

จากสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนตลอดเวลา 

  อาภรณ์  ใจเทีย่ง (2546: 229–232) ไดใ้หค้วามหมายอาคารสถานที ่หมายถงึ การจดั

สภาพแวดล้อมห้องเรยีนให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มคีวามสะอาด มสีิง่อ านวยความสะดวก  

จะส่งเสรมิให้การเรยีนของนักเรยีนสะดวกขึน้ ท าให้เกดิความสบายใจ โดยจดัสิง่ต่างๆในลกัษณะ 

ดงันี้ 

   1. การจดัโต๊ะเรยีนและเกา้อีน้กัเรยีน 

    1.1 ใหม้ขีนาดเหมาะสมกบัรปูร่าง และวยันกัเรยีน 

    1.2 ให้มชี่องว่างระหว่างแถวที่นักเรยีนจะลุกนัง่ได้สะดวกและท ากจิกรรมได้

คล่อง 

    1.3 ใหค้วามสะดวกต่อการท าความสะอาดและการเคลื่อนยา้ยเปลีย่นรปูแบบ

ทีน่ัง่ใหม้รีปูแบบทีไ่ม่จ าเจ เช่น อาจเปลีย่นเป็นรปูตวัท ีตวัย ูครึง่วงกลม หรอืเขา้กลุ่มเป็นวงกลมได้

อยา่งเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนการสอน 
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1.4 ใหน้กัเรยีนทีน่ัง่ทุกจดุอ่านกระดานด าไดช้ดัเจน 

    1.5 แถวหน้าของโต๊ะเรยีนควรอยู่ห่างจากกระดานด าพอสมควร ไม่น้อยกว่า 

3 เมตร ไมค่วรจดัโต๊ะตดิกระดานด าเกนิไป ท าใหน้ักเรยีนต้องแหงนมองกระดาน และหายใจเอาฝุ่น

ชอลก์เขา้ไปมากท าใหเ้สยีสุขภาพ 

   2. การจดัโต๊ะคร ู

   2.1 ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจดัไว้หน้าห้อง ขา้งห้อง หรอืหลงัห้องก็ได ้

เพื่อให้มองเหน็นักเรยีนได้อย่างทัว่ถงึอย่างไรก็ตาม การจดัโต๊ะครูนัน่ขึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัที่นัง่

ของนกัเรยีนดว้ย 

    2.2 ใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ทัง้บนโต๊ะ และในลิน้ชกัโต๊ะ เพื่อสะดวก

ต่อการนัง่ท างานของครู และการวางสมุดงานของนักเรยีน ตลอดจนเพื่อปลูกฝงัลกัษณะนิสยัความ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยแก่นกัเรยีน 

   3. การจดัป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศจะตดิไว้ทีผ่นังขา้งหอ้งนักเรยีน ส่วนใหญ่จะตดิไว้

ขา้งกระดานด าทัง้ 2 ขา้ง ครคูวรใชป้้ายนิเทศน้ีใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน ดงัน้ี 

    3.1 จดัตกแต่ง ออกแบบใหส้วยงาม น่าด ูสรา้งความสนใจแก่นกัเรยีน 

    3.2 จดัเนื้อหาสาระใหส้อดคลอ้งกบับทเรยีน อาจใชต้ดิสรุปบทเรยีน ทบทวน

บทเรยีน หรอืเสรมิความรูแ้ก่นกัเรยีน 

    3.3 จดัให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกบัเหตุการณ์ส าคญั หรอืวนัส าคญัต่างๆที่

นกัเรยีนเรยีนและควรรู ้

    3.4 จดัตดิผลงานนักเรยีน และแผนภูมแิสดงความก้าวหน้าในการเรยีนของ

นกัเรยีนจะเป็นการใหแ้รงจงูใจทีน่่าสนใจวธิหีนึ่ง 

  จ ารสั  นองมาก  (2547: 7–8) ไดใ้หค้วามหมายอาคารสถานที่ หมายถงึ สภาพแวดลอ้ม

ทีส่่งผลต่อการเรยีนอยา่งมคีวามสุข หอ้งเรยีน สภาพทัว่ไป ตอ้งสะอาดเรยีบรอ้ย นกัเรยีนไดเ้รยีนอยู่

ในสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เหมาะสม เช่น มป้ีายนิเทศให้ความรู ้มุมประสบการณ์ซึ่งเป็น

แหล่งเรยีนรูท้ี่นักเรยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได้มากที่สุด มกีฎ หรอืระเบยีบในการปฎบิตัติน มี

ความผูกพนักบัเพื่อนในทางที่ด ีและมกีจิกรรมต่างๆที่ชดัเจนขึ้นเพื่อเสรมิผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน 

เช่น ผลงานของนักเรยีนที่ท าให้นักเรยีนมคีวามภาคภูมใิจในผลงานของตนเอง และชื่นชมผลงาน

ของผูอ้ื่น เป็นตน้ 

  จุฑารตัน์  ทองทพิย ์(2549: 35) ไดใ้ห้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถงึ การจดั

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพเป็นการด าเนินการทางธรรมชาต ิหรอืทีม่นุษยส์รา้งขึน้และมอีทิธพิลต่อ
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การเรยีนการสอน ได้แก่ ห้องเรยีน ห้องปฎบิตักิาร ห้องสมุด โรงอาหาร อาคารพยาบาล สถานที่

พกัผ่อนหยอ่นใจ หอ้งสุขา และอาคารทีพ่กั เป็นตน้ 

  ชุตนิารถ  อนิทรพ์วง (2549: 21) ไดใ้ห้ความหมายอาคารสถานที ่หมายถงึ การจดั

ปรบัปรุง ตกแต่งหอ้งเรยีน อาคารเรยีน อาคารประกอบ ตลอดจนบรเิวณโรงเรยีน และวสัดุอุปกรณ์

ให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน ผู้ที่อาศัยมีความพึงพอใจทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และ          

ความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมากในโรงเรียน เพราะจะมีนักเรยีนหมุนเวียนเข้าเรียนทุกปี

การศกึษาเพื่อเป็นประโยชน์สงูสุดต่อนกัเรยีนในโรงเรยีน 

  ราตรี  ลภะวงศ์  (2549: 16–17)  ได้ ให้ความหมายอาคารสถานที่  หมายถึง 

สภาพแวดล้อมด้านอาคาร สถานที่ คอื การสรา้งอาคาร สถานที่ตลอดจนห้องเรยีนให้มคีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยน่าดู อยู่ในต าแหน่ง หรอืบรเิวณที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการใชส้อย โดย

การจดัขึน้กบัสภาพความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมของหอ้งเรยีน วสัดุทีใ่ช้และความสามารถของการ

จดัของครแูละนกัเรยีนรวมถงึการจดัสภาพนอกหอ้งเรยีน เช่น สนามกฬีา สภาพอาคารเรยีน อาคาร

ประกอบ สวนหยอ่ม สนามเดก็เล่น สถานทีพ่กัผ่อน โดยแบ่งได ้ดงันี้  

   1. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรยีน หมายถึง การจดัห้องเรยีนให้สะอาดมคีวาม

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มแีสงสว่างเพยีงพอ มกีารถ่ายเทของอากาศ มเีนื้อทีส่ าหรบัการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนได้อย่างเหมาะสม ภายในห้องเรยีนได้รบัการตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่สามารถ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนการสอน  ปราศจากเสยีงรบกวนจากภายนอกที่

เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนในชัน้ มวีสัดุและอุปกรณ์ การสอนอยา่งเพยีงพอและอยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านได ้

มป้ีายนิเทศเพื่อตดิตามขา่วสารและผลงานนกัเรยีน  มกีารแสดงผลงานดเีด่นของนักเรยีน มมีุมเสรมิ

ความรูต้ามกลุ่มเสรมิประสบการณ์ต่างๆและมมุหนงัสอืให้นกัเรยีนไดอ่้านอย่างหลากหลาย 

   2. สภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรยีน หมายถงึ การดูแลรกัษาความสะอาดและการ

จดัสภาพแวดล้อมในบรเิวณโรงเรยีนให้เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและมคีวามปลอดภยัในการปรบัปรุง 

ซ่อมแซม อาคารต่างๆในโรงเรียนให้มีความแข็งแรง ไม่มีสิ่งของวางเกะกะซึ่งเป็นสาเหตุของ

อุบตัิเหตุ ไม่มนี ้าขงับรเิวณโรงเรยีน ห้องท ากิจกรรมต่างๆติดป้ายประกาศเกี่ยวกบัค าเตือนตาม

สถานที่ที่คดิว่าค่อนขา้งจะเป็นอนัตรายล่อแหลมต่อนักเรยีน  ตรวจตราไม่ให้นักเรยีนน าวตัถุหรอื

สิง่ของทีอ่าจเกดิภยัหรอือนัตรายเขา้มาในโรงเรยีน มหีอ้งพยาบาลส าหรบัใหค้วามช่วยเหลอื และให้

การปฐมพยาบาลเมื่อเกดิอุบตัภิยั และจดัให้มกีารตรวจสุขภาพและอาการผดิปกตขิองนักเรยีนเป็น

ประจ า บรเิวณโรงเรยีนมมีุมอ่านหนังสอือย่างเพยีงพอ มป้ีายประกาศใหน้ักเรยีนไดร้บัขอ้มลูความรู้

ต่างๆตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสม  
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  พจน์  พจน์พฒันพล (2548: 40) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง สิง่ที่

โรงเรยีนควรจดัใหม้ ีหรอืดแูลเอาใจใส่เป็นอนัดบัแรกๆและเหน็ดว้ยตาเปล่า คอื 

   1. โรงอาหาร หรอืสถานที่ส าหรบัรบัประทานอาหาร อนัจะก่อให้เกดิความส าเรจ็

แก่นกัเรยีน คอื มอีาหารทีด่รีบัประทาน เป็นการเสรมิสุขภาพอนามยั และมกีารฝึกสุขนิสยัในการกนิ 

ตลอดจนการรกัษาความสะอาดเกีย่วกบัทางเดนิในโรงอาหาร 

   2. สถานทีเ่ล่นกฬีา หรอืสถานทีพ่กัผ่อนในยามว่างเรยีน สามารถช่วยนักเรยีนให้

ไดพ้กัผ่อน หรอืเล่นระหว่างพกัเรยีนเป็นการคลายเครยีด ไดฝึ้กสุขนิสยัทางดา้นกฬีา และส่งเสรมิ

สุขภาพ ห้องสมุด อาจจะอยู่ในรูปมาตรฐาน หรอืในรูป Book Corner หรอืรูปใดๆก็ได้ตามความ

เหมาะสม ห้องสมุดจะเอื้ออ านวยให้แก่นักเรยีนคอืเสรมิสร้างความรู ้สรา้งนิสยัรกัการอ่านและได้

พกัผ่อนคลายเครยีด 

   3. ห้องเรียน ได้แก่ การจัดที่นัง่ โต๊ะครู การจัดมุมเสริมความรู้ ว ัสดุอุปกรณ์

เครือ่งใชต่้างๆ 

 สมาน  ปรชีา (2548: 14-17) ไดใ้หค้วามหมายอาคารสถานที ่หมายถงึ การด าเนินงาน

ดา้นอาคารสถานทีท่ีด่ ีผูบ้รหิารตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถในการบรหิารจงึจะท าใหก้ารด าเนินงาน

จดัสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ในโรงเรยีนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายที่

วางไว ้ ซึง่จะตอ้งครอบคลุมทัง้ดา้นการจดัหา การดแูลรกัษาความปลอดภยั และ การวางแผนการใช้

ประโยชน์ใหเ้กดิคุณค่าสงูสุด และควรเอาใจใส่อยา่งต่อเนื่องเพราะสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที่

เปรยีบเสมอืนหน้าตาของโรงเรยีน บ่งบอกถึงวิสยัทศัน์ของผู้บรหิาร  ครูและความเอาใจใส่ของ

บุคลากรในโรงเรยีน อนัจะส่งผลต่อการเรยีนการสอนและสภาวะจิตใจของผู้ใช้อาคารสถานที่ ซึ่ง

หมายถงึนักเรยีน ครูรวมถงึบุคคลภายนอกทีม่าเยีย่มเยอืนโรงเรยีนในโอกาสต่างๆและไดก้ล่าวถงึ

แนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที ่ดงันี้ 

  1. ด าเนินการวางแผนการใชอ้าคารสถานทีใ่หเ้กดิประโยชน์คุม้ค่า โดยใหบุ้คลากร

ในโรงเรยีนมสี่วนรว่ม 

  2. จดัใหม้แีผนผงับรเิวณอาคารเรยีน อาคารประกอบ หอ้งเรยีน และหอ้งพเิศษ 

  3. จดัให้มกีารท าตารางและแสดงการใช้อาคารสถานที่อย่างสม ่าเสมอให้อยู่ใน

สภาพพรอ้มใชง้าน 

  4. ตรวจสภาพและซ่อมบ ารุงอาคารสถานทีอ่ย่างสม ่าเสมอใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใช้

งานได ้

  5. จดัใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอาคารสถานทีข่องบุคลากร 
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  6. ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนรว่มในการบ ารงุรกัษาอาคารสถานที่ 

  7. จดัสภาพบรเิวณโรงเรยีนใหร้ม่รืน่ สะอาด สวยงาม น่าด ูน่าเรยีนและปลอดภยั 

  8. จดับรเิวณอาคารเรยีน อาคารประกอบ และการจดัและบรเิวณอื่นๆให้มคีวาม

แขง็แรงสะอาดและแสงสว่างเพยีงพอ 

  วชริาภรณ์  ค าคลา้ย (2551: 30) ไดใ้หค้วามหมายอาคารสถานที ่หมายถงึ บรเิวณสถานที่

ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอน ซึง่ได้แก่ อาคารเรยีน ห้องเรยีน บรรยากาศโดยรอบสะอาด สวยงาม มี

ระเบยีบ ปลอดภยัและมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ เช่น การจดัโต๊ะเก้าอี้ การจดัมุมวชิาการต่างๆ 

ความเป็นกนัเองระหว่างครูกบันักเรยีน และนักเรยีนกบันักเรยีน รวมทัง้การส่งเสรมิให้นักเรยีนแสดง

ความคดิเหน็ต่างๆซึง่เป็นสภาพทีม่อีทิธพิลต่อนักเรยีน ท าใหน้ักเรยีน สบายใจ มคีวามสุข ส่งผลต่อการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีน 

  สุนนัท ์ สุขสวสัดิ ์(2526: 26) ไดก้ล่าวถงึหลกัการจดัอาคารสถานทีแ่ละการจดัสิง่แวดลอ้ม

อยา่งเหมาะสม 4 ประการ ดงันี้ 

   1. การแบ่งสดัส่วนพื้นที่ของการจดักิจกรรมต่างๆในโรงเรยีนอย่างชดัเจน เช่น

พื้นที่อาคาร สถานที่ส าหรบัการเรยีนการสอน พื้นที่ส าหรบัการจดักิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

พืน้ทีส่ าหรบัการฝึกงาน พืน้ทีส่ าหรบัการก าจดัสิง่ปฏกิูล 

   2. การวางผงับรเิวณปลูกสรา้งอาคารเรยีนและอาคารประกอบ เช่น ถูกต้องตาม

ทศิทางลมเอือ้ต่อการรบัแสงสว่างและป้องกนัเสยีงรบกวนได ้

   3. การจดัให้มทีางเดนิเทา้ระหว่างอาคาร เช่น ท าทางเดนิเทา้ทีม่หีลงัคา หรอืไม่มี

หลงัคาเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆโดยจดัท าจากวสัดุในท้องถิน่หรอืพนัธุ์ไมใ้ห้ร่มเงา พนัธุ์ไมเ้ลื้อย

หรอืพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบั 

   4. การอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมที่จะท าให้ความสดชื่นและร่มเงาแก่นักเรยีน เช่น 

ต้นไม ้สนามหญ้า สระน ้า ไมด้อกไมป้ระดบั รวมทัง้ให้มกีารก าจดัขยะเปียกขยะแห้งให้หมด หรอื

ปรบัปรงุเพื่อน ากลบัมาใชใ้หมใ่นรปูแบบอื่น เช่น การท าปุ๋ ยหมกั  

  สา  สลีากุล (2552: 19-20) ไดใ้หค้วามหมายอาคารสถานที ่หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้ม

ทีด่เีป็นปจัจยัส าคญัที่มอีทิธพิลต่อการเรยีนรูอ้ย่างยิง่ เพื่อให้นักเรยีนพฒันาความรู ้ มคีวามตระหนัก มี

นิสยัที่เห็นคุณค่าในการอนุรกัษ์และสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยนื โรงเรยีนควรมอีาคารเรยีนเพยีงพอกบัจ านวน

นักเรยีน ได้แก่ ห้องวทิยาศาสตร ์ห้องคอมพวิเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล  สถานที่รบัประทานอาหาร

กลางวนั หอ้งสว้ม เพยีงพอต่อครนูักเรยีน อกีทัง้มทีีน่ัง่บรเิวณพกัผ่อน  สนามกฬีา อุปกรณ์กฬีาเพยีงพอ 

จดัท าป้ายชื่อโรงเรยีนเหมาะสมสวยงาม ถนนภายในปราศจากฝุ่นละออง จดัระบบการกระจายเสยีงมี
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ระบบการสื่อสารที่เหมาะสม มีที่ต้อนรับผู้ปกครอง และบริเวณจอดยานพาหนะที่เหมาะสม 

สิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีน มคีวามร่มรื่นสวยงาม ปราศจากมลภาวะมคีวามปลอดภยั มไีมด้อกไม้

ประดบัตกแต่งบรเิวณน่าอยู่ น่าเรยีน สะอาดสวยงาม มกีารก าจดัขยะสิง่ปฏิกูล มป้ีายชื่ออาคาร

สถานที ่มกีารป้องกนัอุบตัเิหตุอยา่งถูกตอ้ง และน ้าดื่มน ้าใชม้คีุณภาพดมีปีรมิาณพอใชต้ลอดปีจดัน ้า

ดื่มสะอาด มนี ้าใชเ้พยีงพอต่อการเกษตรในโรงเรยีน  สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนควรจดัใหเ้สมอืนกบั

บ้านของเด็ก โดยการจดัแบ่งเป็นมุมต่างๆเพื่อให้การปฎิบตัิกิจกรรมได้ครบถ้วน  เด็กสามารถ

เคลื่อนไหวไดส้ะดวกภายในหอ้งเรยีนควรจดัใหม้อุีปกรณ์ เกม และสื่อทีห่ลากหลายเพื่อสนองความ

ต้องการพื้นฐานของนักเรยีน การใช้อาคารสถานที่ควรจดัและใช้อาคารสถานที่อย่างเหมาะสม มี

ความสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสะดวกต่อการใชง้านตลอดเวลา เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

  พระอโนชา  สิมพา (2553: 30) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง อาคาร

สถานที่นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั ที่จะต้องจดัสภาพแวดล้อมให้มคีวามเหมาะสมเพื่ออ านวย

ความสะดวกสบายต่อการด าเนินชวีติและการเรยีนรูข้องนักเรยีน ซึง่ทีม่ผีลต่อการรบัรูแ้ละพฒันาใน

ด้านต่างๆของนักเรยีนโดยเฉพาะในด้านวชิาการจะช่วยเสรมิสรา้งทศันคตแิละด้านบุคลกิภาพจะ

ช่วยส่งเสรมิในด้านพฤตกิรรมของนักเรยีนใหเ้ป็นผู้ทีม่คีวามใฝ่รู ้ตลอดจนท าให้นักเรยีนมคีวามรกั 

และภาคภูมิใจในโรงเรียน สถาบัน เพราะประสบการณ์ในห้องเรียนเป็นองค์ประกอบในการ

ก าหนดการรบัรูข้องนักเรยีน และหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะท าให้นักเรยีนพงึพอใจและตัง้ใจ

ศกึษาหาความรู ้รวมทัง้แสวงหาประสบการณ์ต่างๆจนกระทัง่ส าเรจ็การศกึษา 

  สุกฤษฎิ ์ อญับุตร (2553: 46) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง การจดั

สภาพแวดล้อมด้านกายภาพนัน้เป็นการด าเนินการทางธรรมชาติ หรอืที่มนุษย์สร้างขึ้น และมี

อทิธพิลต่อการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ หอ้งเรยีน หอ้งสมุด หอ้งปฏบิตักิาร โรงอาหาร อาคารพยาบาล 

สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ หอ้งสุขา และอาคารทีพ่กัเป็นตน้  

  ทรรศนีย ์ วราห์ค า (2554: 22) ได้ใหค้วามหมายอาคารสถานที่  หมายถงึ การจดั

หอ้งเรยีนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยน่าดู อยู่ในต าแหน่งหรอืบรเิวณทีเ่หมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการ

ใช้สอย โดยการจดัขึน้อยู่กบัสภาพความเป็นไปได้และความเหมาะสมของห้องเรยีนวสัดุที่ใช้ และ

ความสามารถการจดัห้องของครู และนักเรยีน รวมทัง้การจดัสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่

ภายนอกภายในห้องเรยีนและสิง่ปลูกสรา้งให้มคีวามมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั ความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย ความสะอาด เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหย่อม ห้องเรียน ห้อง สมุด 

ห้องปฎิบตัิการ โรงอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ ห้องน ้าห้องส้วมที่มกีารดูแลรกัษาความสะอาดอย่าง

สม ่าเสมอ อุปกรณ์ในห้องเรียน สนามกีฬา เครื่องเล่นสนามที่พักผ่อนควรจัดให้เป็นระเบียบ
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เรยีบรอ้ยมคีวามเหมาะสมกบัทีต่ ัง้ของโรงเรยีน ความปลอดภยัในสนามเดก็เล่น และบรเิวณโรงเรียน 

ตลอดถงึการปลูกไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อเป็นการเพิม่ความร่มรื่น สวยงาม เพื่อให้เป็นศูนยร์วมแห่ง

จติใจของสมาชกิโรงเรยีนตลอดไป 

  สรปุไดว้่า ดา้นอาคารสถานที ่หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่ออ านวยความสะดวก

ในการเรยีนการสอน ในหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งสมุด และบรเิวณอาคารสถานที่ใหม้คีวาม

ปลอดภยัในการเรยีน จดัสภาพแวดลอ้มใหม้บีรรยากาศทีด่ ีมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สวยงาม 

สะอาดรม่รืน่ เอือ้อ านวยและค านึงถงึประโยชน์การใชส้อยทีคุ่ม้ค่า 

 3.2 ด้านการจดัการเรียนการสอน 
  การจดัการเรยีนการสอนนับเป็นองค์ประกอบหลกัทีแ่สดงถงึรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่ป็น

รูปธรรม ประกอบด้วยความเข้าใจในความรู ้บทบาทของครู บทบาทของนักเรยีน การเรยีนรู้เป็น
กระบวนการทางสติปญัญาที่ต้องมกีารใช้กระบวนการคดิ สร้างความเข้าใจ ความหมายของสิ่ง
ต่างๆ  ดงันัน้ครูจงึควรกระตุ้นให้นักเรยีนใช้กระบวนการคดิท าความเขา้ใจสิง่ต่างๆ การบรหิาร
สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ  ออนสติน และ  ฮันสกินส์          
(ทรรศนีย ์วราหค์ า.  2554: 35; อ้างองิจาก Ornstein; & Hunkins.  2004: 194-195) กเ็ป็นปจัจยั
ส าคญัทีม่สี่วนสนบัสนุนบรรยากาศการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ในหอ้งเรยีนหรอืบรรยากาศในหอ้งเรยีนที่
มอีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน ไดแ้ก่ หลกัสูตร สื่อการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
คร ูสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีเป็นปจัจยัทีม่สีนับสนุนการเรยีนรูข้องนักเรยีน การจดัสภาพแวดลอ้มดา้น
การจดัการเรยีนการสอนจงึมคีวามส าคญัและถือว่าครูมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัสภาพแวดล้อม
เหล่านี้นอกเหนือจากการสอน 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ        
ช่วยส่งเสรมิความสามารถของแต่ละบุคคลโดยให้นักเรยีนเป็นศูนยก์ลางในการเรยีนการสอน แล้ว
ด าเนินการเรยีนการสอนเอง โดยทีค่รเูป็นผูค้อยสนบัสนุน ส่งเสรมิและใหค้ าแนะน าอย่างใกลช้ดิ การ
ทีน่กัเรยีนไดม้สี่วนรว่มในการด าเนินการเรยีนการสอนท าใหบ้รรยากาศในหอ้งเรยีน อบอุ่น นักเรยีน
กบัครไูด้ช่วยกนัแสดงความคดิเหน็ ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี เป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นซึ่งกนัและกนั 
ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนทีท่ าใหน้ักเรยีนรูส้กึกระตอืรอืรน้ ใส่ใจในการเรยีน มคีวามตัง้ใจ ท า
ให้นักเรยีนเกดิความเข้าใจมากขึน้ นักเรยีนต้องการมาโรงเรยีน สร้างความผูกพนัระหว่างครูกบั
นกัเรยีนอยา่งมคีวามสุข มนีกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึเรือ่งนี้ ดงันี้ 

  นวลจติต์  เชาวกีรติพงศ์ (2545: 9) ได้ให้ความหมายการจดัการเรยีนการสอน 
หมายถงึ บทบาทของครใูนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวปฏริปูการศกึษาว่า กระบวนการเรยีนรู้
ต้องจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมที่สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัด ความแตกต่างของนักเรยีน 
ครูสามารถจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรยีนการสอนอ านวยความสะดวกให้นักเรยีน
เกดิการเรยีนรู ้
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  สุชาดา  สุธรรมรกัษ์  (2545: 127) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
การจดัการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศการเรยีนการสอนที่ดีย่อมมีความส าคัญต่อการ
พฒันาการเรยีนรูข้องนักเรยีนได้ ครูที่ดนีอกจากมคีวามรู้ที่ดแีล้วการตระหนักถงึความส าคญัของ
บรรยากาศการเรยีนการสอน และพยายามส่งเสรมิใหก้ารเรยีนการสอนในชัน้เรยีนด าเนินไปอย่าง
สรา้งสรรค์นับเป็นปจัจยัอกีประการหน่ึงที่จะช่วยให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูต้ามความมุ่งหมายของ
การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องกบั วลัลภา  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา (2530: 59–60) ได้กล่าวว่า 
องคป์ระกอบของการเรยีนการสอนม ี5 องคป์ระกอบ คอื 1) นักเรยีน 2) คร ูไดแ้ก่ บุคลกิภาพคร ู
ความรูค้ร ู3) อุปกรณ์การเรยีนการสอน 4) สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ เสยีง แสง ความรอ้น หรอืการ
บรหิารงานต่างๆ และ5) เงือ่นไขอื่นๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตร เนื้อหาวชิา และช่องว่างที่มกีารเรยีนการสอน
ของแต่ละวชิา 

  เซยเ์ลอร ์และอเลก็ซานเดอร ์(Saylor; & Alexander.  1974: 17) ไดใ้หค้วามหมาย
การจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ หลกัสูตรเป็นแผนงานของสถานศกึษาจดัขึน้ให้นักเรยีนมโีอกาส
เรยีนรูเ้พื่อบรรลุเป้าหมายกวา้งๆของการศกึษาและสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงันัน้หลกัสูตรที่
ดจีงึควรเป็นหลกัสูตรทีส่ามารถพฒันาให้นักเรยีนมคีวามรู ้ความสามารถ และทศันคตทิีจ่ะน าไปใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคมใหม้ากทีสุ่ด จะเหน็ไดว้่าการจดัท าหลกัสูตรของแต่ละโรงเรยีน
ต้องบรรลุเป้าหมายและบรบิทของโรงเรยีนสอดคล้องกบับลูม (อจัฉรา สุขารมณ์ และ พรรณี บุญ
ประกอบ.  2542: 19; อ้างองิจาก Bloom.  1971: 167–176) ไดศ้กึษาโครงการเรยีนเพื่อความรอบรู ้
พบว่า ตวัแปรทีม่คีวามส าคญัในการส่งผลต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน คอื ประการที่ 1 ความพรอ้ม
ทางดา้นนักเรยีน ได้แก่ ความรูพ้ืน้ฐาน ประสบการณ์การเรยีนรู ้และความพรอ้มด้านความรูส้กึต่อ
การเรยีนซึง่รวมถงึความสนใจ เจตคตต่ิอวชิาทีเ่รยีน ตลอดจนบุคลกิลกัษณะของนักเรยีน ประการที ่
2 ความพร้อมทางด้านครู ได้แก่ การเตรยีมสอน วธิีด าเนินการสอน การอธิบายของครู การ
ประเมนิผล การแก้ไขสิง่บกพร่อง และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ประการที ่3 สิง่แวดลอ้มจากการเรยีน
การสอนซึง่เป็นผลมาจากปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีน เพื่อสรา้งบรรยากาศทีเ่อื้ออ านวยต่อการ
เรยีนการสอน 

  ปทปี เมธาคุณวุฒ ิ(2545: 1) ได้กล่าวถงึหลกัสูตร หมายถงึ แผนของการเรยีนการ
สอนที่ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการศึกษา และวธิกีารเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งหมายถงึ การ
พจิารณาคดัเลือก จดัรวบรวม เรยีบเรยีงเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ตลอดจนการประเมนิผล 
เพื่อให้นักเรยีนเป็นบุคคลทีม่สีตปิญัญาและคุณธรรมสามารถน าความรูม้าแก้ปญัหา และสรา้งสรรค์
ในส่วนวชิาการ วชิาชพี การด ารงชวีติ และหลกัสูตรยงัเป็นหวัใจของการจดัการศกึษาที่จะเป็นตวั
ชีใ้หเ้หน็สภาพการจดัการของแต่ละโรงเรยีนทีม่คีวามแตกต่างกนัดว้ย ซึง่องคป์ระกอบหลกัสูตรม ี4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่1) การศกึษาทัว่ไป (General Education) 2) การศกึษาวชิาเฉพาะ (Specialized 
Education) 3) การศึกษาเพิ่มเติม (Exploratory Education) 4) การศึกษาเสริม (Enrichment 
Education) สอดคลอ้งกบัโรไมน์ (จนัทรเ์พญ็  หงษ์ทอง.   2545: 27; อ้างองิจาก Romine.  1974: 
139 –143) กล่าวว่า องคป์ระกอบทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด ้คอื 
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   1. บุคลกิภาพของครู ครูควรมคีวามกระตอืรอืรน้ มอีารมณ์ขนั มคีวามสนใจที่จะ
สอนและเป็นกนัเองกบันกัเรยีน 

   2. การเตรยีมการสอน ครูควรเตรยีมการสอนเป็นอย่างด ีชีแ้จงให้นักเรยีนทราบ
วตัถุประสงคใ์นวชิาทีเ่รยีน รวมทัง้แนะน าหนงัสอือา้งองิต่างๆ 

   3. การสอนเนื้อหา ครูควรอธิบายชดัเจน กระตุ้นให้นักเรยีนได้คิด สามารถใช้
วธิกีารสอนแบบต่างๆท าเรือ่งยากใหเ้ป็นเรือ่งงา่ย 

   4. การประเมนิ ครคูวรประเมนิผลเป็นชัน้ๆเพื่อเสรมิแรงทางการเรยีน เช่น แจง้ให้
นกัเรยีนทราบผลการสอบโดยเรว็  

   5. การรบัฟงัความคดิเหน็ของนกัเรยีน ครคูวรรบัฟงัความคดิเหน็ของนักเรยีนและ
ประเมนิตนเองเสมอ 

  ปรชีา  สุคนธมาน (2545: 7– 8) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 

การสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหน้กัเรยีนมัน่ใจโดย ครเูปรยีบเสมอืนพ่อ แม่อกีคนหนึ่งของ

นกัเรยีน คอื การสรา้งความมัน่ใจ ความเชื่อมัน่ในตนเองใหก้บันักเรยีนและเพื่อท าให้นักเรยีนรูส้กึว่า

เมื่อมาโรงเรยีนแลว้ไดร้บัความรู ้ประสบการณ์ แนวคดิ มเีหตุผล พรอ้มทีจ่ะน าสิง่ที่ได้รบัไปพฒันา

ใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมต่อไป ครตูอ้งเสรมิสรา้งความมัน่ใจโดยอาศยัเทคนิควธิต่ีางๆ 

  โสภณ  โสมด ีและอภนัตร ี โสตะจนิดา (2545: 14–17) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการ

เรยีนการสอนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานว่า เนื่องจากนักเรยีนแต่ละคนมธีรรมชาตทิีแ่ตกต่าง

กนั ทัง้ในดา้นวยั วุฒภิาวะ ความต้องการ ความถนัด ความสนใจและวธิกีารเรยีนรู ้รวมทัง้มวีธิกีาร

เรยีนรูก้ารด าเนินชวีติและสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สิง่ต่างๆดงักล่าวมาแลว้ ลว้นมผีลกระทบต่อ

การเรยีนรูข้องนกัเรยีนทัง้สิน้ ดงันัน้การจดักระบวนการเรยีนรู ้จงึต้องยดึนักเรยีนเป็นส าคญั ซึง่เป็น

แนวทางที่ให้นักเรยีนได้ใช้กระบวนการเรยีนรูส้ร้างองค์ความรูโ้ดยนักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีน

การสอน การจดักจิกรรม มคีวามสุขในการเรยีนรู ้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมีความหมาย และจะน าไปสู่

การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชวีติในที่สุด แต่ทัง้นี้ครูมไิด้มคีวามส าคญัน้อยลง แต่ยงัมี

ความส าคญัมากเพราะเป็นการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หค้วามส าคญัหรอืประโยชน์สูงสุดที่นักเรยีน

พึงได้ร ับตามสิทธิขัน้พื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง พ่อแม่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

จ าเป็นตอ้งช่วยกนัคดิสรา้งสรรค ์จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการเรยีนรูใ้หแ้ก่นักเรยีน ใหเ้ขาไดรู้จ้กั

ตนเอง ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สติปญัญาด้านความคิด วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์ตดัสนิใจ แกป้ญัหา และสงัเคราะหเ์ป็นความรูท้ีม่คีวามหมายต่อตนเอง รวมทัง้เกดิทกัษะ

ในการเรยีนรูท้ี่มหีลากหลายวธิ ีเช่น การค้นคว้า อภปิราย ถกเถยีง ลงมอืปฎบิตัจิรงิก่อให้เกดิการ

เรยีนรูท้ีจ่ะรว่มมอืกนั ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมคีวามสุข ซึง่กระบวนการเรยีนรูท้ี่

จะท าใหเ้กดิความสุขในการเรยีนรูน้ัน้ ผูบ้รหิาร ครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรจดั ดงันี้ 
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   1. สาระการเรยีนรูท้ีจ่ะน ามาจดัการเรยีนรูต้้องเริม่จากง่ายไปหายาก เริม่จากสิง่ที่

อยูใ่กลต้วั สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติจรงิของนกัเรยีน เหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถ

เชื่อมโยงน าไปใชก้บัชวีติจรงิได ้

   2. บรรยากาศในการเรยีนรูค้วรเป็นบรรยากาศที่มคีวามเป็นธรรมชาตแิห่งการ

เรยีนรูน้ักเรยีนมสี่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีนเกดิการสนใจ อยากรูอ้ยากเหน็ไม่บบีบงัคบั กดดนั

นกัเรยีน 

   3. ครมูคีวามพรอ้มทีจ่ะจดัการเรยีนรู ้เริม่ตัง้แต่ครตู้องรูจ้กันักเรยีนเป็นรายบุคคล

ทัง้ด้านจติใจ อารมณ์ สติปญัญา สงัคม รวมทัง้ปญัหาในการเรยีนรู ้หรอืความต้องการเป็นพเิศษ 

เพื่อทีค่รจูะไดเ้ตรยีมสาระการเรยีนรู ้วธิกีารทีจ่ะเอือ้อ านวยให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้

   4. กิจกรรมการเรยีนรู้ต้องหลากหลาย สอดคล้องกับสาระการเรยีนรู้ เ ร้าความ

สนใจของนกัเรยีนท าใหน้กัเรยีนอยากเรยีนรู ้สามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กเวลา ทุกสถานที่ 

   5. กระบวนการเรยีนรูทุ้กขัน้ตอน มลีกัษณะส่งเสรมิให้นักเรยีนใชศ้กัยภาพในการ

ค้นหาความรู้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์     

การแกป้ญัหาเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติจรงิ 

   6. สื่อการเรียนรู้ต้องหลากหลาย เน้นสื่อเพื่อการค้นคว้า มากกว่าสื่อประจ า

รายวชิาเป็นสื่อทีส่รา้งสรรค ์เรา้ความสนใจนกัเรยีน ช่วยใหน้กัเรยีนประสบความส าเรจ็ในการเรยีนรู ้

   7. การวดั และประเมนิผลการเรยีนรู้ มุ่งน าผลมาปรบัปรุงให้นักเรยีนเกิดการ

พฒันาโดยการเน้นการวดั และประเมนิตามสภาพจรงิ ใช้สื่อและวธิกีารที่หลากหลายทัง้เครื่องมอื   

ผูป้ระเมนินกัเรยีนตอ้งมสี่วนรว่มในการประเมนิดว้ย 

  นรา  สมประสงค์ (2546: 82) ได้เสนอแนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนไว ้
ดงันี้ 

   1. สภาพแวดล้อมด้านการเรยีนการสอนนับเป็นปจัจยัที่ส าคญัที่มสี่วนช่วย
สนับสนุนการเรยีนรูข้องนักเรยีนในห้องเรยีน การจดัสภาพแวดล้อมด้านการเรยีนการสอนจะเน้น
การจดัสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพ และการจดัสภาพแวดลอ้มเชงิปฏสิมัพนัธ์ 

   2. การจดัสภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพ เน้นการจดัและการใช้พืน้ทีข่องหอ้งเรยีนให้
เกดิประโยชน์คุม้ค่าสูงสุด ในขณะเดยีวกนัต้องเน้นความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การจดัหอ้งเรยีนให้
ถูกสุขลกัษณะและสวยงาม สภาพแวดลอ้มเชงิกายภาพทีจ่ดัไดอ้ย่างมคีุณภาพ จะเป็นปจัจยัทีเ่สรมิ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ย 
   3. การจดัสภาพแวดลอ้มเชงิปฏสิมัพนัธ ์เน้นการจดับรรยากาศทีส่่งเสรมิสมาชกิ
ของห้องเรยีนแสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ โดยครูพยายามหาแนวทางป้องกนัไม่ให้นักเรยีนแสดง
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคด์ว้ย 
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  นรา  สมประสงค์ (2546:  83) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของครใูนการบรหิารสภาพแวดลอ้ม
ดา้นการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน ดงันี้ 

   1. การจดัการเรยีนการสอน ในการจดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพ อาจตัง้คณะกรรมการวชิาการมารว่มปรกึษาหารอืถงึแนวปฏบิตั ิการประเมนิผลพรอ้ม
ทัง้เสนอปญัหาและแนวทางแก้ไขให้ครูอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
แนะน าวธิกีารสอนและนวตักรรมใหม่ๆ มกีารจดัท าแผนการสอนรายวชิา มกีารจดัตารางสอน/ ตาราง
เรยีน การจดัครเูขา้สอนในแต่ละรายวชิาตามความเหมาะสม 

   2. การจดับรรยากาศทางวิชาการในโรงเรยีน มกีารจดับรกิารทางด้านวิชาการ 
การจดับรรยากาศในหอ้งเรยีน 

   3. งานดา้นหลกัสูตร เอกสารการใชห้ลกัสูตร โดยโรงเรยีนรวบรวมการใชเ้อกสาร
หลกัสตูรทุกประเภทใหค้รไูดศ้กึษาเพิม่เตมิ มกีารจดัท าแผนการเรยีนทีห่ลากหลายใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสตูร มกีารมอบหมายหมวดวชิาจดัท าแผนการสอน มสีมุดประเมนิผล จดัใหม้คีาบสอนแนะแนว 
สอนซ่อมเสรมิ และมกีจิกรรมครบตามหลกัสตูร 

   4. การจดัแผนการเรยีน โรงเรยีนจดัท าแผนตามหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร 
มคีวามหลากหลายเหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรยีน และศกัยภาพของโรงเรยีน 

   5. การสอนซ่อมเสรมิ โรงเรยีนอาจจดัให้ทัง้แบบที่เป็นทางการตามความสะดวก
ของครูและนักเรยีนหรอืแบบไม่เป็นทางการ โดยแบ่งเดก็ตามระดบัสตปิญัญา เช่น สอนเสรมิใหก้บั
นักเรยีนทีต่ ัง้ใจเรยีนและจดัเสรมิประสบการณ์ ใหก้บันักเรยีนทีไ่ม่ตัง้ใจเรยีน หรอื  เชญิวทิยากรมา
บรรยายในรายวชิาเพื่อเตรยีมตวัสอบแขง่ขนั 

   6. การวดัผลประเมนิผล ไดแ้ก่ การวดัและประเมนิผลตามหลกัสตูร ตามระเบยีบที่
กระทรวงศกึษาธกิารก าหนด การจดัสอบคดัเลอืกเขา้เรยีนต่อ จดัสอบซ่อม การมอบรางวลัดเีด่นแก่
นักเรียนประจ าปีการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การลงทะเบียนเรียน การแจ้งผลการสอบ        
การประกาศรายชื่อนกัเรยีนทีไ่มม่สีทิธิเ์ขา้สอบปลายภาค 

   7. กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ได้แก่ กจิกรรมเสรมิลูกเสอืเนตรนาร ีกิจกรรมชุมนุม 
และกจิกรรมเสยีสละ บ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวมรูจ้กัการท างานรว่มกนั 

   8. การจดัแหล่งเรยีนรู ้เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพวิเตอร ์ห้องปฏบิตักิาร แปลง
สาธติแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน สถานประกอบการ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ วดัและสถานทีร่าชการ เป็นตน้ 

  ราตร ี ลภะวงศ์ (2548: 20) ได้ให้ความหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ    
เป็นการจดัสภาพแวดล้อมที่มลีกัษณะที่ส าคญั เช่น พฤติกรรมของครู วธิกีารสอน โดยการใช้สื่อ 
อุปกรณ์ตลอดจนการสร้างทศันคติ มคีวามสมัพนัธ์ที่ดีต่อนักเรยีน สิง่เหล่านี้จะมอีิทธพิลต่อการ
ส่งเสรมิให้เดก็ได้รบัความรู ้และพฒันาความคดิสรา้งสรรค์และใชเ้ป็นแบบอย่างในการด าเนินชวีติ
ต่อไป 
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  อรุณชยั  กณัฑภา (2548: 28) ไดใ้ห้ความหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
ความส าคญัของการจดัสภาพแวดล้อมด้านการจดัการเรยีนการสอนที่ดีนัน้ เป็นปจัจยัพื้นฐานที่
ส าคญัในการพฒันานกัเรยีนใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีนรู ้สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนมคีวามหมายถงึ
บรรยากาศ และบรรยากาศโดยส่วนใหญ่ในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาถูกสร้างด้วยกระบวนการ
บรหิารที่เป็นกุญแจส าคญัที่ไขไปสู่ความปรารถนาของสงัคม การสรา้ง การวางแผนถูกขบัเคลื่อน
บุคลากรให้ไปในทิศทางที่เป็นสังคมเรียนรู้ เป็นภาระที่ผู้บริหารต้องด าเนินการ ครูเป็นทัง้
สภาพแวดลอ้มและเป็นผูส้รา้งสภาพแวดลอ้มโดยตรงใหน้ักเรยีนโดยใกลช้ดิ การน าพาบรรยากาศที่
ด ีมคีวามอบอุ่น รอยยิ้มที่สดชื่น จรงิใจ มเีมตตา สรรหาและสร้างสิง่ที่สร้างสรรค์นักเรยีนได้รบั
ประโยชน์ นบัไดว้่าเป็นบุคคลทีส่รา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหน้กัเรยีนไดเ้กดิพฒันาดา้นต่างๆ 

  การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีนรูท้ีช่่วยส่งเสรมิใหเ้กดิสภาพดงักล่าว ไดแ้ก่  
การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนตรงตามวตัถุประสงค์ ส่งเสรมิความสามารถของแต่ละบุคคลให้
นักเรยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรู ้ส่งเสรมิการเรยีนเป็นกลุ่มช่วยกนัคดิ ช่วยกนัท า ระหว่างครูและ
นกัเรยีนดงัที ่วชิยั  วงษ์ใหญ่ (2547: 199) ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลและส่งผลกระทบท า
ให้บรรยากาศในชัน้เรียนมีลักษณะที่ช่วยส่งเสรมิหรือขดัขวางการเรียนรู้ของนักเรียน ครูต้อง
ค านึงถงึอยูต่ลอดเวลาในการจดักระบวนการเรยีนการสอน คอื 
   1. การรว่มมอื และการแขง่ขนัของนกัเรยีนในชัน้เรยีน ประกอบดว้ย บรรยากาศที่
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรว่มมอืกนัในการแกป้ญัหา การใหแ้รงเสรมิหรอืรางวลั 
   2. ลกัษณะพฤตกิรรมหรอืบุคลกิภาพของคร ูจะมอีทิธพิลต่อการเรยีนของนกัเรยีน 
   3. ความรว่มมอืระหว่างครกูบันกัเรยีน ค านึงถงึวตัถุประสงคก์ารเรยีนเป็นส าคญั 
   4. ความรู้สึกและเจตคติของนักเรียนที่มีต่อกลุ่มเพื่อนครูและโรงเรียนจะมี
ผลกระทบต่อการเรยีนรู ้
  นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนัธณ ี วหิคโต (2537:  17; อา้งองิจาก 
อรพรรณ รตันวงศ์.  2551: 32) ทีศ่กึษาเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนของครดูเีด่นวชิาภาษาไทย และ
วชิาคณิตศาสตร ์พบว่า การสรา้งปฏสิมัพนัธข์องครกูบันักเรยีนอยู่ในระดบัทีด่ ีคอื สรา้งบรรยากาศ
ในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ได้แก่ การจดัห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน การสร้าง
บรรยากาศการเรยีนให้สนุกสนาน มกีารแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดทนัทีที่พบ โดยการ
แนะน าและอธิบายข้อผิดพลาด มีการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดหาเหตุผลให้เกิดความเข้าใจ        
สรา้งความสมัพนัธ์ที่ดเีป็นกนัเองกบันักเรยีน ใกล้ชดิ และมคีวามสนใจนักเรยีนที่มปีญัหาเป็นราย
กรณี และแก้ไขเป็นรายบุคคล สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้ทุกคนมคีวามสุข มคีวามมัน่ใจ และ
ตระหนักในคุณค่าของตวัเอง การจดับรรยากาศการเรยีนการสอนถอืเป็นปจัจยัทีส่ าคญัมากในการ
พฒันาการเรยีนการสอนใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด ความคดิเหน็และสตปิญัญาของเดก็จะพฒันาได ้
เนื่องจากอทิธพิลสภาพแวดลอ้มเป็นตวักระตุ้นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุงตนเองใหเ้กดิความ
สมดุลกบัสิง่แวดลอ้มตลอดเวลาสอดคลอ้งกบั สุนันท ์ สุขสวสัดิ ์ (2552: 27) ไดเ้สนอแนวทางการ
สรา้งบรรยากาศ และสิง่แวดลอ้มทีช่่วยกระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจและแรงจงูใจในการเรยีน คอื 
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   1. การสร้างความเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับ
นกัเรยีน เช่น การจดัทีน่ัง่เป็นกลุ่ม  
   2. การยิม้แยม้ แจม่ใจแสดงอารมณ์ด ี
   3. ใช้ค าพูดที่แสดงความเมตตา และไม่ใช้วาจาเยาะเยย้ถากถางนักเรยีนหรอืใช้
อ านาจขม่ขูใ่หน้กัเรยีนกลวั ครคูวรสนบัสนุนใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในบทเรยีน ใหค้ าชม มากกว่าติ 
   4. ใหค้วามรกัความอบอุ่น นักเรยีนทุกคนควรมคีวามรูส้กึว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
หมู่คณะและเพื่อนในชัน้เรียน เป็นที่ยอมรบัของเพื่อนและครูในชัน้เรียน ครูจะต้องเป็นผู้สร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดโีดยตอ้งพยายามรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 
   5. ให้ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจโดยครูต้องเอาใจใส่และสอนนักเรยีนให้อยู่
ดว้ยกนัอยา่งราบรืน่ ไมข่ม่เหงซึง่กนัและกนั 
   6. ให้ความยุตธิรรมการปฏบิตัต่ิอนักเรยีนทุกคนดว้ยใจเป็นกลางไม่ถอือคต ิต้อง
พยายามควบคุมอารมณ์ใหไ้ด ้พรอ้มทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืแก่นกัเรยีนทุกคนดว้ยความเท่าเทยีมกนั 
   7. ให้ความไว้วางใจและยกย่องนักเรยีน ท างานหรอืกิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย
โดยครูเป็นที่ปรกึษาให้กบันักเรยีนๆมอีสิระในการท างานเขา้ใจตนเองรบัผดิชอบตนเองและเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 
   8. มคีวามไวต่อการรบัรูอ้ารมณ์ต่างๆของนักเรยีน เช่น ขณะที่ครูก าลงัสอนเมื่อ
สงัเกตเหน็ว่านักเรยีนไม่สนใจ ครูก็อาจเปลี่ยนกจิกรรมหรอืวธิกีารสอนเพื่อใหน้ักเรยีนหนัมาสนใจ
บทเรยีนตามเดมิ 
   9. มกีารยอมรบันับถอื ครูเหน็คุณค่าในตวันักเรยีน ยอมรบัว่านักเรยีนเป็นบุคคล
ส าคัญที่มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ให้โอกาสแสดงความรู้สึก โดยวิธีการสอนต่างๆอย่าง
หลากหลาย 
   10. ใหน้กัเรยีนมบีทบาทในการสรา้งความดี ใหน้ักเรยีนทีเ่ก่งสอนนักเรยีนทีเ่รยีน
อ่อนกว่า หรอืพีส่อนน้อง 
   11.ไม่แสดงพฤตกิรรมที่ซ ้า ครูต้องพยายามเปลี่ยนพฤตกิรรมการสอนไม่ใหซ้ ้าๆ
กนัเป็นประจ าเพราะจะท าใหเ้กดิบรรยากาศทีน่่าเบื่อหน่าย 
   12. ใหเ้สรมิแรงหรอืรางวลั มกีารใหก้ าลงัใจแก่นักเรยีนทีม่จีุดเด่นดา้นต่างๆอย่าง
ทัว่ถงึและมคีวามเหมาะสม เช่น ชมเชยนักเรยีนทีแ่สดงพฤตกิรรมเป็นกลุ่มเพราะจะท าใหผู้ไ้ดร้บัค า
ชมเชยมคีวามรูส้กึภาคภูมใิจและนกัเรยีนอื่นกไ็ดเ้หน็เป็นแบบอย่างทีด่ ี
  กติตพิร  พนิิชการ (2548: 19) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
การจดัการเรยีนการสอนนัน้ เพื่อให้นักเรยีนไดร้บัความรูแ้ละความสามารถ น าความรูไ้ปปฏบิตัไิด้
ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวน้ัน้ครตู้องมคีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกใชว้ธิกีารสอนในแบบต่างๆให้
เหมาะสมกบัหลกัสตูรและเนื้อหาวชิา มกีารใชส้ื่อและอุปกรณ์การสอนทีช่่วยกระตุ้นใหน้ักเรยีนสนใจ
มกีารฝึกปฎิบตัิจรงิ มกีารค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม รู้และเข้าใจธรรมชาติ ตลอดจนมกีารวดัผล
ประเมนิผลที่ถูกต้องและยุติธรรม องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนมคีวามสมัพนัธ์กนัในอนัที่จะก่อให้เกิด
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ความรู้  ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีแ ก่นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
จกัรกฤษณ์  ประกอบผล (2546: 16) กล่าวว่า การจดัสภาพการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัการ
เรียนการสอนขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่ดีของครู เทคนิค และวิธีการสอน  การประเมินผลและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีนกบัครเูป็นส าคญั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปราโมทย ์วงศ์ร าพนัธ์ 
(2548: 36) กล่าว่า สภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรยีนการสอนมคีวามส าคญัในการกระตุ้นนักเรยีน
ใหม้กีารพฒันาศกัยภาพทางสตปิญัญาบุคลกิภาพ ความรูส้กึต่างๆการจดัสภาพแวดล้อมทีด่จีะช่วย
ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการรวมทัง้ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
  จุฑารตัน์  ทองทพิย์ (2549: 44) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
การจดัสภาพแวดล้อมดา้นการเรยีนการสอนนัน้เป็นทีด่ าเนินการที่เอื้ออ านวยต่อการเรยีนการสอน 
ได้แก่ หลักสูตร วิธีการสอน บรรยากาศการเรยีนการสอน ความสมัพันธ์ระหว่างอาจารย์และ
นกัเรยีน สื่อการเรยีนการสอน วสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตักิารและการวดัผลประเมนิผล 
  ชุตนิาถ  อนิทรพ์วง (2549: 25) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
การจัดสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ส่งเสริม
ความสามารถของแต่ละบุคคล และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ครูต้องเป็นผู้เร่งเร้าให้
นักเรยีนเกดิการเรยีนรูใ้นการพฒันาตนเองโดยเน้นนักเรยีนเป็นส าคญั และรวมไปถึงการจดับรกิาร
เพื่อส่งเสรมิสนบัสนุนทางวชิาการต่างๆทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีนในโรงเรยีน  
  สพุล  อนามยั (2549: 46) ได้ให้ความหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ การ
จดักระบวนการเรยีนรูต้้องยดึนักเรยีนเป็นส าคญั ให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน การจดั
กจิกรรมผู้เกี่ยวขอ้งต้องจดัสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้ส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิดการพฒันา
ความรูอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
  วชริาภรณ์  ค าคลา้ย (2551: 34) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
การด าเนินการจดัการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ เป็นการจดัการเรยีนการสอนที่ค านึงถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างปจัจยั กระบวนการและผลผลติ ซึง่ประกอบดว้ยคุณลกัษณะส าคญั 4 ประการ คอื 
1) มคีวามรูใ้นเนื้อหาวชิาที่สอน 2) มคีวามสามารถประยุกต์หลกัจติวทิยาเพื่อการเรยีนการสอน    
3) มคีวามสามารถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ใหม ่และ4) มเีจตคตทิีด่ต่ีอนกัเรยีน 
  สุกฤษฎิ ์ อญับุตร (2553: 56) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีนการสอนนัน้เป็นการด าเนินการทีเ่อื้อต่อการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 
หลกัสูตร วธิกีารสอน บรรยากาศการเรยีนการสอน ความสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยแ์ละนักเรยีน สื่อ
การเรยีนการสอน วสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตักิารและการวดัประเมนิผล 
  อโนชา  สมิพา (2553: 26) ได้ให้ความหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
เพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละความสามารถน าความรูไ้ปปฏบิตัไิดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ครู
ต้องมคีวามรูค้วามสามารถในการเลอืกวิธกีารสอนแบบต่างๆให้เหมาะสมกบัหลกัสูตรเนื้อหาวชิา    
มกีารใชส้ื่ออุปกรณ์การสอนทีช่่วยกระตุน้ใหน้ักเรยีนสนใจ มกีารฝึกปฏบิตัจิรงิ มกีารคน้ควา้เพิม่เตมิ 
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รูแ้ละเขา้ใจธรรมชาตินักเรยีนตลอดจนมกีารวดัผลประเมนิผลที่ถูกต้องและยุตธิรรม องค์ประกอบ
เหล่านี้มีความสมัพันธ์กันในอันที่จะก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีแก่
นกัเรยีน 
  ทรรศนีย ์ วราหค์ า (2554: 25) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ 
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาเสริมสร้าง
คุณลักษณะค่านิยมนักเรียนให้ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ การเรยีนการสอนนัน่มอีงค์ประกอบ
ทางด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ละเอียดอ่อน และมีความเท่าเทียมกับเนื้อหาวิชา และ
จุดประสงค์การเรียน ครูจะต้องพิจารณาเลือกใช้สภาพแวดล้อมในการเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนนั ้น คือบรรยากาศที่ยกย่อง หรือส่งเสริม
ความส าคญัของนักเรยีนใหม้คีวามรูส้กึร่วมสมยั ขจดัช่องว่างระหว่างกนัและกนั ใหค้วามเป็นอสิระ
และใช้ความสามารถของนักเรยีน มาเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม ท่าทีและพฤติกรรมของครู
จะต้องแสดงออกว่าครูมคีวามปรารถนาดน่ีายกย่อง และนับถอืสนใจปญัหาของนักเรยีนตลอดเวลา 
จงึเป็นการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทัง้นี้จะต้องค านึงถึงความต้องการของ
นกัเรยีนเป็นหลกัมากกว่าความตอ้งการของคร ู 
  การจดัการเรยีนการสอนนัน้เป็นองคป์ระกอบทางดา้นสิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอน
ทีล่ะเอยีดอ่อน และมคีวามส าคัญเท่าเทยีมกนักบัเนื้อหาวชิา และผลการเรยีนทีค่าดหวงั ครจูะต้อง
พิจารณาเลือกใช้สภาพแวดล้อมในการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีในการเรียนการสอนนัน้ คือ บรรยากาศที่ยกย่อง และส่งเสริมความส าคัญของ
นักเรยีน มคีวามรูร้่วมสมยัขจดัช่องว่างระหว่างกนัและกนั ใหค้วามเป็นอสิระ และใชค้วามสามารถ
ของนกัเรยีนมาเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม ท่าทแีละพฤตกิรรมของครจูะต้องแสดงออกมาว่าครมูี
ความปรารถนาด ียกยอ่ง น่านบัถอื สนใจปญัหาของนักเรยีนตลอดเวลา จงึเป็นการสรา้งบรรยากาศ
แห่งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั (ชุตนิาถ  อนิทรพ์วง.  2549: 23) 
  สรุปไดว้่า ดา้นการจดัการเรยีนการสอน หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ

เรยีนการสอน ครูต้องมหีลกัสูตร วธิกีารสอน บรรยากาศการเรยีนการสอน สื่อการเรยีนการสอน 

วสัดุอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูใ้นการปฏบิตัิการเรยีนอย่างเหมาะสม มคีวามสมัพนัธ์

ระหว่างครแูละนักเรยีน ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนเกดิการพฒันาความรูอ้ย่างเต็มความสามารถ

และศกัยภาพ รวมถงึมกีารวดัประเมนิผลทีถู่กตอ้ง   

 3.3 ด้านการจดักิจกรรมนักเรียน 
   การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนให้นักเรียนมบีทบาทส าคญัในการเป็นนักเรยีน   
โดยพยายามจดักจิกรรมให้นักเรยีนได้สร้างความรู้ ได้มปีฏสิมัพนัธ์กบับุคคล สื่อ และสิง่แวดล้อม
ต่างๆโดยใช้กระบวนการต่างๆเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้ และนักเรยีนมโีอกาสน าความรู้โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะส่งเสรมิและพฒันานักเรยีนในด้านต่างๆเช่น การแก้ปญัหา การมสี่วนร่วมในการ
ท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งกจิกรรมนักเรยีนล้วนมคีวามแตกต่างกนัขึน้อยู่กบับรบิทของโรงเรยีนที่จดัสรร
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กจิกรรมขึน้มา เช่น กจิกรรมลูกเสอื เนตรนาร ีกฬีา ดนตร ีรอ้งเพลง กจิกรรมพฒันานักเรยีนตาม
ความถนดั 
  กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสรมิและพฒันาความสามารถของนักเรยีนให้เหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพฒันาศกัยภาพของตน เสรมิสร้างภาวะทาง
อารมณ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ความช านาญและประสบการณ์ของนักเรยีนให้
กวา้งขวางยิง่ขึน้ เพื่อการคน้พบความถนัดความสนใจของตนเอง และพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
ตลอดจนการ พฒันาทกัษะของสงัคมและปลูกฝงัจติส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสงัคม สอดคลอ้ง
กบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2544: 38) การจดักจิกรรมนักเรยีนโรงเรยีนต้อง
จดัให้นักเรยีนทุกคนเขา้ร่วมกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒภิาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนกัเรยีน โดยค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 
   1. การจดักจิกรรมต่างๆ เช่น ชมรมวชิาการเพื่อเกือ้กูลส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามกลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้
   2. จดักจิกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาต ิและความสามารถ ความ
ตอ้งการของนกัเรยีนและชุมชน 
   3. จดักจิกรรมเพื่อปลูกฝงัให้นักเรยีนมบีุคลกิภาพและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
ฝึกการท างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เช่น กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ีเป็นตน้ 
   4. จดักจิกรรมประเภทบรกิารด้านต่างๆ ฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม 
   5. การประเมนิผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยให้ถือว่ าเป็นเกณฑ์
ประเมนิผลการผ่านช่วงชัน้ 
  บทบาทส าคญัของครใูนการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้นักเรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ครูแต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเองได้ ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น
ขัน้ตอนได ้ดงันี้ (รุง่ แกว้แดง.  2544: 94–96) 
   ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาเรื่องมาตรฐานการศกึษาและหลกัสูตรใหเ้ขา้ใจ ถ้าเป็นไปได้
ควรศกึษาใหค้รบทัง้หน่วยของการเรยีนทีอ่าจจะก าหนดเป็นภาคเรยีนหรอืทัง้ปีการศกึษา และน ามา
พฒันาหลกัสตูรรายวชิาทีต่นสอนอยู่ 
   ขัน้ตอนที ่2 วางแผนการสอน ว่าควรท าอย่างไร รวมทัง้จะต้องสามารถก าหนดสิง่
ทีจ่ะบรรลุผลหรอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หรอืพฤตกิรรมของนักเรยีนทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากไดร้บัการศกึษาโดย
เน้นการจดักจิกรรมและการใชส้ื่อทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้
   ขัน้ตอนที่ 3 น ากระบวนการวจิยัเขา้มาใช้ในการสอนของครู และการเรยีนของ
นกัเรยีนเพื่อสรา้งสรรคค์วามรูค้วบคู่การเรยีนรู ้
   ขัน้ตอนที่ 4 ด าเนินการสอน โดยท างานร่วมกบันักเรยีน หมายความว่า ต้องลด
บทบาทการบอกของครูมาเป็นการท างานร่วมกบันักเรยีน โดยอ านวยความสะดวกให้นักเรยีนได้มี
บทบาทในการเรยีนมากขึน้ 
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   ขัน้ตอนที่ 5 ประเมนิผลการสอนว่า สิง่ที่ครูสอนไปนัน้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด โดยวดัจากผลการเรยีนของนกัเรยีน พจิารณาเป็นรายบุคคลและรายชัน้ 
   ขัน้ตอนที ่6 วเิคราะหเ์พื่อปรบัปรงุการเรยีนการสอนในขัน้ต่อไป 
   ขัน้ตอนที ่7 บนัทกึสรปุผลการสอนว่า ในคาบหรอืหน่วยการเรยีนมผีลส าเรจ็บรรลุ
ตามเป้าหมายมากน้อยเพยีงใด มปีญัหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มคี าแนะน าเพื่อจะน าไป
ปรบัปรงุต่อไปอยา่งไร โดยบนัทกึทุกสิง่ทุกอยา่งเอาไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  กรมวชิาการ (2545: 21–22) ได้ให้แนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรู้มวีธิกีาร
ด าเนินการ ดงันี้ 
   1. การบรหิารการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้มเีอกสาร หลกัฐานการท าความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการจดักจิกรรม การเรยีนรูต้ามพระราชบญัญตักิารศกึษา พ.ศ.2542 ดงันี้ 
    1.1 มกีารจดัท าสาระการเรยีนรู้ /กลุ่มรายวชิา และกิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจและความสามารถของนกัเรยีน 
    1.2 มกีารจดักจิกรรมที่ให้นักเรยีนสามารถปฎบิตัไิด้ คดิ และสรุปเป็นความรู้
และแนวความคดิดว้ยตนเอง 
    1.3 มกีารสอนซ่อมเสรมิ และส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามรู ้ความสามารถตาม
ความถนดัและเตม็ศกัยภาพทีป่รากฎเป็นหลกัฐานและตรวจสอบได้ 

1.4 มกีารจดัประเมนิตามสภาพจรงิ 
1.5 ปฏบิตัติามระเบยีบการเทยีบโอน 

   2. การบรหิารจดัการกจิกรรมพฒันานกัเรยีน 
    2.1 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    2.2 มีกิจกรรมส่งเสริม บุคลากรในโรงเรยีนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถท าหน้าทีแ่นะแนวใหก้บันกัเรยีน 
    2.3 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ส่งเสริมและสามารถ
สนบัสนุนจดุเน้นของโรงเรยีน 
   3. การส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันานกัเรยีน 
    3.1 มีการจัดอบรมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรของ
โรงเรยีน 
    3.2 มเีครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นและนอกสถานที่ 
    3.3 มสีื่อการเรยีนรู ้นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษาเพยีงพอต่อความ
เหมาะสม ของสถานศกึษาและชุมชน 
    3.4 มบีรรยากาศทีด่แีละเอือ้ต่อการเรยีนรู ้
    3.5 มกีารส่งเสรมิใหค้รทู าวจิยัในชัน้เรยีน 
    3.6 มกีารนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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  กระทรวงศกึษาธกิาร (2545: 10) ไดใ้หค้วามหมายการจดักจิกรรมนักเรยีน หมายถงึ 
กจิกรรมทีจ่ดัอย่างเป็นกระบวนการ ดว้ยรปูแบบวธิกีารทีห่ลากหลาย ในการพฒันานักเรยีนทัง้ดา้น
รา่งกายจติใจ สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม มุ่งเสรมิเจตคต ิคุณค่าชวีติ ปลูกฝงัคุณธรรมและค่านิยม
ทีพ่งึประสงค์ส่งเสรมิให้นักเรยีนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง สรา้งจติส านึกในธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ปรบัตวัและปฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาตแิละด ารงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
  วรีะเดช  เชือ้นาม (2545: 33-34) ไดเ้สนอแนวคดิที่สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพไวส้รปุได ้ดงันี้ 
   1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ควรช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย    
เป็นกจิกรรมทีใ่หม้กีารเคลื่อนไหว เพื่อช่วยใหป้ระสาทการรบัรูข้องนกัเรยีนตื่นตวั  
   2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ควรช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปญัญา       
เป็นกจิกรรมทีท่า้ทายความคดิของนกัเรยีน กระตุน้สมองนกัเรยีน 
   3. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่ ีควรช่วยให้นักเรยีนมสี่วนร่วมทางสงัคม เป็นกจิกรรมที่
ท าใหน้กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลและสิง่แวดลอ้มรอบตวั 
   4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ควรช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์          
เป็นกจิกรรมทีม่ผีลต่ออารมณ์ ความรูส้กึของนกัเรยีน เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติ ประสบการณ์
และความเป็นจรงิของนกัเรยีน 
  จนิตนา  รอดเรอืงคุณ (2546: 35) ไดใ้หค้วามหมายการจดักจิกรรมนกัเรยีน  หมายถงึ 
เป็นกจิกรรมทีจ่ดัให้นักเรยีนได้พฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ มุ่งเน้นเพิม่เตมิจาก
กจิกรรมทีไ่ดจ้ดัใหเ้รยีนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้ 8 กลุ่ม การเขา้ร่วมและปฏบิตักิจิกรรมที่
เหมาะสมรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมคีวามสุขกบักจิกรรมทีเ่ลอืกดว้ยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจ
อย่างแท้จรงิ การพฒันาที่ส าคญัได้แก่ การพฒันาองค์รวมของความเป็นมนุษยใ์ห้ครบทุกด้าน      
ทัง้ร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม โดยอาจจดัเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะสนองนโยบายในการ
สรา้งเยาวชนของชาต ิใหเ้ป็นผูม้ศีลีธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิัย และคุณภาพ เพื่อพฒันาองคร์วม
ของความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ปลูกฝงั และสรา้งจติส านึก ของการท าประโยชน์เพื่อสงัคมซึ่ง
โรงเรยีนจะตอ้งด าเนินการอย่างมเีป้าหมายมรีปูแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม 
  จุฑารตัน์  ทองทพิย ์(2549: 47) ไดใ้หค้วามหมายการจดักจิกรรมนักเรยีน หมายถงึ   
การด าเนินกจิการทีส่่งเสรมิความรกั ความผกูพนั ส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนและปลูกฝงับุคลกิภาพที่
ดไีด้มโีอกาสพบปะเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง การเขา้สงัคม รวมทัง้ได้พฒันาทศันคตทิี่ดต่ีอ โรงเรยีน
ต่อไป 
  ชุตนิาถ  อนิทรพ์วง (2549: 31) ไดใ้หค้วามหมายการจดักจิกรรมนกัเรยีน หมายถงึ  
งานด้านนี้มลีกัษณะแตกต่างไปจากงานด้านอื่นแต่ก็มคีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนกว่างานด้านอื่นๆ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน และครทูีมุ่ง่หวงัจะใหน้กัเรยีนแต่ละคนไดร้บัความส าเรจ็ในดา้นการศกึษาเล่าเรยีน
ตลอดจนให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆได้แก่ ร่างกาย สติปญัญา อารมณ์ และสังคมไปด้วยด ี
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จ าเป็นต้องรบัผดิชอบในการจดัด าเนินการและควบคุมใหง้านดา้นกจิกรรมนักเรยีนด าเนินไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  
  สุพล  อนามยั (2549: 59) ได้ให้ความหมายการจดักิจกรรมนักเรยีน หมายถึง      
การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของ
นักเรยีน มกีารจดัท าสาระการเรยีนรูก้ลุ่มรายวชิา/จดักจิกรรมที่นักเรยีนสามารถปฏบิตั ิคดิและสรุป
เป็นแนวความคดิของตนเอง มกีารสอนซ่อมเสรมิ และส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามรู ้ความสามารถ
ตามความถนัด มกีารจดัพฒันานักเรยีนและกิจกรรมแนะแนวตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน     
มสีื่อการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารส่งเสรมิให้ครูจดัท าวจิ ัยในชัน้เรยีน มกีารนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและมกีารประเมนิตามสภาพจรงิ 
  กฤษณะ  ค าสุวรรณ (2550: 30) ไดใ้หค้วามหมายการจดักจิกรรมนกัเรยีน หมายถงึ 
 เป็นกจิกรรมที่จดัอย่างเป็นระบบ มกีระบวนการจดัด้วยรูปแบบและวธิทีี่หลากหลายในการพฒันา
นักเรยีนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพื่อเพิม่ศกัยภาพให้แก่นักเรยีน โดยให้
นักเรยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ โดยได้ลงมอืปฏบิตัิจรงิ สามารถน าไปใช้ในการด ารงชวีิต     
โดยการปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม และอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ในสงัคม ปลูกฝงัคุณธรรมและ
ค่านิยมที่พงึประสงค์ ส่งเสรมิให้นักเรยีนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง สรา้งจติส านึกในธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ปรบัตวั ปฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ และด ารงชวีติอย่างมี
ความสุข  
  พระอโนชา  สมิพา (2553: 37) ไดใ้หค้วามหมายการจดักจิกรรมนักเรยีน หมายถงึ 
กจิกรรมที่ไม่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนในห้องเรยีนโดยตรง นักเรยีนร่วมกนัจดัขึน้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักเรยีน โรงเรยีนโดยทัว่ไปให้การสนับสนุนกจิกรรมนักเรยีน เพื่อให้กิจกรรม
นักเรยีนเป็นกจิกรรมทีม่คีุณภาพมคีุณประโยชน์ สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันานักศกึษาให้
เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ การจดักิจกรรมของนักเรียนยงัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาตอิกีเป็นอนัมาก กจิกรรมนักเรยีนจงึมคีวามส าคญัต่อทัง้นักเรยีน โรงเรยีน สถาบนัและ
ประเทศเป็นอยา่งมาก 

  สรุปได้ว่า ด้านการจดักิจกรรมนักเรยีน หมายถึง การจดักิจกรรมเสรมิให้รู้จกัและ
เข้าใจตนเอง และการสรา้งปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรยีน การส่งเสรมิ สนับสนุนให้เหมาะสม    
มรีปูแบบวธิกีารทีห่ลากหลาย ส่งเสรมิ พฒันานักเรยีนทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจและสตปิญัญา 
สรา้งจติส านึกทีด่ใีนการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่
พงึประสงค ์สามารถปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ
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 3.4 ด้านสงัคมกลุ่มเพ่ือน 
  สงัคมกลุ่มเพื่อน คอื การอยู่ร่วมกนั มกีารติดต่อปฏสิมัพนัธ์กนัทางสงัคมและมกีาร

แลกเปลี่ยนสงัสรรค์กนัทางสงัคม นอกจากจะมคีวามรู้สกึเป็นพวกเดยีวกนัแล้ว ยงัมีแลกเปลี่ยน 
เรยีนรู ้ช่วยเหลอื หรอืการท ากิจกรรมทางสงัคมอกีด้วย กลุ่มทางสงัคมนี้ก็ได้แก่ กลุ่มเพื่อนเล่น   
กลุ่มเพื่อนนักเรยีนร่วมชัน้เดยีวกนั แต่จะต้องมกีารกระท าโต้ตอบซึง่กนัและกนั มกีารตดิต่อสมัพนัธ์
กนัตามสถานภาพและบทบาท มคีวามรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั มคีวามเชื่อในดา้นคุณค่าร่วมกนัหรอื
คลา้ยคลงึกนัสอดคลอ้งกบั  จกัรกฤษณ์  ประกอบผล (2546: 18) ให้ความหมายสงัคมกลุ่มเพื่อน 
หมายถึง นักเรยีนที่มคีวามพงึพอใจในความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนในชัน้เรยีนสูง มแีนวโน้มจะมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่านักเรยีนทีม่คีวามพงึพอใจในความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนในชัน้เรยีน
ต ่า การปฏสิมัพนัธ์การแลกเปลี่ยนความคดิระหว่างกลุ่มเพื่อนและครู จะท าให้นักเรยีนเกิดความ
อบอุ่นและเกดิความพรอ้มในดา้นต่างๆตลอดจนความมัน่ใจในตวัเอง 

  สุมติรา  ชติามร (2546: 27) ใหค้วามหมายสงัคมกลุ่มเพื่อน หมายถงึ เป็นลกัษณะ
ของวยัรุ่นที่มีความต้องการที่จะอยู่ในกลุ่มอย่างมคีวามสุข เพราะกลุ่มเพื่อนให้ความมัน่ใจและ
ยอมรบัพฤตกิรรมต่างๆของเขา ท าใหค้วามสบายใจ มคีวามสุขและมอีทิธพิลท าใหน้ักเรยีนมคีวาม
เชื่อ และมพีฤตกิรรมไปตามลกัษณะทีเ่ขายดึอยู ่และกลุ่มเพื่อนมอีทิธพิล ดงันี้ 

   1. เป็นกลุ่มทีจ่ะประสานชวีติจากสงัคมในบา้นไปสู่สงัคมโรงเรยีน มหาวทิยาลยั 
   2. เป็นกลุ่มที่จะสนับสนุนและเป็นเครื่องมอืให้บรรลุเป้าหมายของพุทธปิญัญาใน

การศกึษา 
   3. เป็นกลุ่มทีส่นบัสนุนสนองอารมณ์ จติใจ และความตอ้งการของนกัเรยีน 
   4. เป็นกลุ่มทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้และเขา้ใจการใชช้วีติอยู่ร่วมกนั การ

สมาคมและการท างานกบัคนทีม่ภีมูหิลงัแตกต่างกนั 
   5. กลุ่มเพื่อนอาจช่วยในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆกระตุ้นใหเ้กดิความคดิ หรอื

ประสบการณ์ หรอือาจจะช่วยสภาพทีค่งเดมิไว ้
  ราตร ี ลภะวงศ์ (2548: 21) ใหค้วามหมายสงัคมกลุ่มเพื่อน หมายถงึ สภาพแวดลอ้ม

ทางการเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของเพื่อนร่วมชัน้เรยีน ประกอบดว้ย ความสนใจในการเรยีน 
พฤตกิรรมการเรยีน และลกัษณะส่วนตวัของเพื่อนร่วมชัน้เรยีน กลุ่มเพื่อนมอีทิธพิลส าคญัต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของนักเรยีน ทัง้ดา้นวชิาการ และด้านความประพฤต ิตลอดจนบุคลกิภาพ
ดงันัน้การรวมกลุ่มของนักเรยีนจงึมอีทิธพิลส าคญัต่ออนาคตของเขาอย่างแน่นอน สอดคล้องกบั
ทรรศนีย ์ วราหค์ า  (2554: 38) กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนเป็นสภาพแวดลอ้มทีส่ าคญัและมอีทิธพิลต่อการ
พฒันาการของนักเรยีนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้กลุ่มเพื่อนยงัมกีารจดัการเรยีนการสอนทัง้ในและ
นอกหอ้งเรยีนทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทุกๆดา้น การสรา้งบรรยากาศ
สนุกสนานเป็นกนัเอง น่าเรยีน รวมทัง้การแสดงออกถงึความรูส้กึความสมัพนัธท์ี่ดใีหเ้กดิขึน้ในหมู่
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ขณะครูกบัครู นักเรยีนกบันักเรยีน และครูกบันักเรยีนในการร่วมกันท ากิจกรรมเป็นทมี เป็นกลุ่ม
และส่งเสรมิการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีนการท ากจิกรรม  

  ก่อ  สวสัดพิานิชย ์(2549: 67) ใหค้วามหมายสงัคมกลุ่มเพื่อน หมายถงึ การรวมกลุ่ม
ที่ไม่มรีะบบงาน ไม่มรีะเบยีบพธิ ีแต่เป็นการรวมกลุ่มของคนที่สนิทสนมกนั หรอืมรีสนิยมตรงกนั 
หรอืมผีลประโยชน์รว่มกนับางอยา่ง             

  จุฑารตัน์  ทองทิพย์ (2549: 50) ให้ความหมายสงัคมกลุ่มเพื่อน หมายถึง การจดั
สภาพแวดลอ้มดา้นสมัพนัธภาพกลุ่มเพื่อนเป็นการด าเนินการทีส่่งเสรมิการสรา้งสรรค ์ใหเ้กดิสภาพ
สงัคมทีด่ใีนกลุ่มนกัเรยีน ไดแ้ก่ การรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อการศกึษาคน้ควา้ การช่วยเหลอืเพื่อนร่วมรุ่น 
ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ความสมัพนัธ์ระหว่างรุ่นพีก่บัรุ่นน้อง การท างานร่วมกนัเป็นทมี 
และส่งเสรมิความสามคัค ีกฬีาและสนัทนาการ 

  ชุตินาถ  อินทร์พวง  (2549: 33) ให้ความหมายสังคมกลุ่ มเพื่ อน  หมายถึง 
สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อนมอีทิธพิลอยา่งยิง่ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนตลอดจนการปรบัตวั
และการด ารงชวีติในหอ้งเรยีนของนกัเรยีนซึง่เปรยีบเสมอืนสงัคมยอ่ยสงัคมหนึ่งของโรงเรยีน 

  ศริพิงศ์  อุบลพงษ์ (2553: 25) ใหค้วามหมายสงัคมกลุ่มเพื่อน หมายถงึ กลุ่มเพื่อนมี
ความส าคญัและมอีทิธพิลต่อนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษา เพราะเป็นกลุ่มบุคคลทีอ่ยูใ่นวยัก าลงัเจรญิเตบิโต 
ร่างกายและจติใจมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เมื่ออยู่ในโรงเรยีนการศกึษาต้องมคีวามสมัพนัธ์
กบัเพื่อนอย่างมาก กลุ่มเพื่อนจงึมอีทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลง และพฒันาทางด้านความรู ้ทศันคต ิ
บุคลกิภาพ และคุณธรรมของตวันกัเรยีน  
  สรุปได้ว่า ด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน หมายถึง การสร้างสมัพนัธ์และการด าเนินการที่

ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ส่งเสรมิ สนับสนุน การท างานร่วมกนั ท ากจิกรรมเป็น

กลุ่ม ส่งเสรมิการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดใีนการท ากิจกรรม มกีารสร้างบรรยากาศสนุกสนาน เป็น

กนัเอง น่าเรยีน และมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนกบัเพื่อนทีด่ ี

 3.5 ด้านการให้บริการ 
  บซัเซลและเกลล ์(อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิลและคณะ.  2542: 2-3; อ้างองิจาก  Buzzle; & 

Gale.  1985: 53) ไดก้ล่าวถงึเกณฑก์ารพจิารณาคุณภาพการใหบ้รกิาร ดงันี้  
   1. คุณภาพการให้บรกิาร จะถูกก าหนดโดยลูกค้าหรอืผู้รบับรกิาร ลูกค้าหรอื

ผู้รบับรกิารจะเป็นผู้พจิารณาว่าอะไรที่เรยีกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการท าให้การ
บรกิารเกดิขึน้นัน้เป็นอย่างไร อย่างไรก็ด ี ลูกค้าหรอืผู้รบับรกิารแต่ละคนย่อมมมีุมมองในเรื่อง
คุณภาพทีอ่าจแตกต่างกนัไปบา้ง  

   2. คุณภาพการให้บรกิาร เป็นสิง่ที่องค์การจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาไม่มี
จุดสิน้สุด โดยทีเ่ราไม่สามารถก าหนดคุณภาพการใหบ้รกิารใหเ้ป็นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรอืเป็น
สูตรส าเรจ็ตายตวัได้ การใหบ้รกิารทีด่มีคีุณภาพจงึต้องท าอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ทัง้ในช่วงเวลาที่
กจิการด าเนินไปไดด้ว้ยดหีรอืไมด่กีต็าม  
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   3. คุณภาพการใหบ้รกิาร จะเกดิขึน้ไดด้ว้ยความร่วมมอืของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ไม่ว่าจะเป็นผูป้ฏบิตังิานในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏบิตังิานของแต่ละคนเป็นเรื่องที่
ส่งผลต่อความส าเรจ็ ของการให้บรกิารทีม่คีุณภาพได้ สิง่ที่ผู้ปฏบิตังิานจ าเป็นต้องไดร้บัคอืการ
ปลูกฝงัจติส านึกความรบัผดิชอบ ต่อการใหบ้รกิาร และการน าเสนอบรกิารทีม่คีุณภาพอยู่เสมอ ทัง้
ต่อเพื่อนรว่มงานและลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร  

   4. คุณภาพการใหบ้รกิาร การบรหิารการบรกิาร และการตดิต่อสื่อสารเป็นสิง่ทีไ่ม่
อาจแยกออกจากกนัได้ ในการน าเสนอการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพนัน้ ผูป้ฏบิตังิานใหบ้รกิารจะเป็น
ตอ้งมคีวามรูแ้ละเขา้ใจค าตชิมผลงาน ซึง่ใหก้ารนี้ ผูบ้รกิารจะตอ้งเอาใจใส่ต่อการบรหิารจดัการ ทัง้นี้
เพื่อให้ผู้ปฏบิตัิงานบรกิารด้วยความจรงิใจและสรา้งสรรค์ ภายใต้ความมุ่งหวงัที่จะให้บรกิารที่
ออกมามคีุณภาพด ี 

   5. คุณภาพการใหบ้รกิารจะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานความเป็นธรรม  
   6. คุณภาพการใหบ้รกิารจะดเีพยีงนัน้ขึน้อยู่กบัวฒันธรรมของการบรกิารภายใน 

องคก์ารทีเ่น้นความเป็นธรรมและคุณค่าของคน โดยองคก์ารทีใ่ห้บรกิารทีส่ามารถปฏบิตัต่ิอลูกค้า 
และบุคลากรขององค์การได้อย่างเท่าเทยีมกนั ย่อมสะท้อนให้เหน็ถงึคุณภาพการใหบ้รกิารอย่าง
แทจ้รงิ  

   7. คุณภาพการใหบ้รกิาร ขึน้อยู่กบัความพรอ้มในการให้บรกิาร แมว้่าคุณภาพ
การใหบ้รกิารจะไมส่ามารถหรอืยากทีจ่ะก าหนดตายตวัลงไป แต่การวางแผนเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ของการบรกิารไวล้่วงหน้า รวมทัง้การเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นความต้องการหรอืความคาดหวงัของลูกคา้
หรอื ผูร้บับรกิาร ยอ่มก่อใหเ้กดิการบรกิารทีม่คีุณภาพทีด่ ี 

   8. คุณภาพการใหบ้รกิาร หมายถงึ การรกัษาค ามัน่สญัญาว่าองคก์ารจะใหบ้รกิาร
ลูกค้าหรอืผูร้บับรกิารได้ อย่างที่เป็นไปตามความคาดหวงั และเป็นไปตามเงื่อนไขทีผู่ป้ฏบิตังิาน
ใหบ้รกิาร 

  เมนเนอร ์(Schmenner.  1995: 11) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ คุณภาพ
การให้บรกิารได้มาจากการรบัรู้ที่ได้รบัจรงิลบด้วยความคาดหวงัที่คาดว่าจะได้รบัจากบรกิารนัน้  
หากการรบัรู้ในบรกิารที่ได้รบัมน้ีอยกว่าความคาดหวงั ก็จะท าให้ผู้รบับรกิารมองคุณภาพการ
ใหบ้รกิารนัน้ตดิลบ หรอืรบัรูว้่าการบรกิารนัน้ไม่มคีุณภาพเท่าทีค่วร ตรงกนัขา้ม หากผูร้บับรกิาร
รบัรูว้่าบรกิารที่ไดร้บัจรงินัน้มากกว่าสิง่ที่เขาคาดหวงั คุณภาพการใหบ้รกิาร กจ็ะเป็นบวก หรอืมี
คุณภาพในการบรกิารนัน่เอง   

  คอทเลอร ์ (Kotler.  2000: 428) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ การบรกิาร
เป็นการกระท าหรอืความสามารถที่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลหนึ่งสนองต่ออกีบุคคลหรอืหน่วยงานหนึ่ง 
โดยเป็นสิง่ซึง่สมัผสัไม่ได้และไม่เกดิความเป็นเจา้ของผลติผลของการบรกิารอาจจะเกี่ยว หรอืไม่
เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑท์างกายภาพ 
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  ค าว่า “การบรกิาร” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Service” ให้ความหมายการให้บรกิาร 
หมายถงึ เป็นการกระท าที่เป่ียมไปดว้ยการช่วยเหลอื การให้ความช่วยเหลอื การด าเนินการที่เป็น
ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น (จติตนินัท ์ เตชะคุปต.์  2545: 6) 

  การบรกิารเป็นการกระท าที่เกิดจากจติใจที่เป่ียมด้วยความปรารถนาด ีช่วยเหลือ
เกื้อกูล เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เอื้ออาทร มนี ้าใจไมตรคีวามสะดวกรวดเรว็ ให้ความเป็นธรรม และความ
เสมอภาค (จติตนินัท ์ เตชะคุปต์.  2545: 7)  

  จติตนินัท ์ เตชะคุปต์ (2545: 8) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ กจิกรรม หรอื
กระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรอืองค์การ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคคลอื่น และก่อใหเ้กดิความพงึพอใจจากผลของการกระท านัน้ ซึง่การบรกิารทีด่จีะเป็นการกระท า
ทีส่ามารถสนองความตอ้งการของผูอ้ื่นทีแ่สดงเจตจ านงใหไ้ดต้รงกบัสิง่ทีบุ่คคลนัน้คาดหวงัไว ้พรอ้ม
ทัง้ท าใหบุ้คคลดงักล่าวเกดิความรูส้กึทีด่แีละประทบัใจต่อสิง่ทีไ่ดใ้นเวลาเดยีวกนั 

  จนิตนา  บุญบงการ (2545: 40) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ การบรกิาร 
คอื สิง่ทีจ่บั สมัผสัแตะต้องไดย้าก และเสื่อมสูญสภาพไปไดง้่าย บรกิารจะท าขึน้ทนัทแีละส่งมอบให้
ผูร้บับรกิารทนัท ี

  จนัทรเ์พญ็ หงษ์ทอง (2545: 35–36) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร  หมายถงึ งานดา้น
การจดับรกิารนกัเรยีนเป็นงานทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมปีระสบการณ์นอกเหนือจากการ
จดัการเรยีนการสอน การจดัด าเนินการทีเ่อือ้อ านวยต่อการเรยีนการสอนนักเรยีน ไดแ้ก่ บรกิารทาง
วชิาการ บรกิารดา้นสุขภาพ บรกิารใหค้ าปรกึษา บรกิารทุนการศกึษา บรกิารหอ้งสมุด บรกิารหอ้ง
แลบ็คอมพวิเตอร ์บรกิารหอ้งปฏบิตักิาร โดยค านึงถงึความต้องการทีแ่ทจ้รงิของนักเรยีน และไม่ใช่
เพยีงแต่ใหน้ักเรยีนเกดิความพงึพอใจเท่านัน้ ยงัคงต้องมุ่งทีเ่อื้ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักเรยีน
เกดิการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด 

  ศุภรชัต์  โชตกิญาณ (2545: 32) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร  หมายถงึ คุณลกัษณะ
ของผูใ้ห้บรกิารทีด่คีวรเป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะเป็นมติร จรงิใจ เอื้อเฟ้ือ เอื้ออาทรผู้มารบับรกิาร 
ซื่อสตัย ์สะอาด โปร่งใส รอบรู ้เชีย่วชาญ ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น สุภาพ กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ไม่เลอืกปฏบิตัปิระสทิธภิาพ ประสทิธผิล รบัผดิชอบต่อหน้าที่ พรอ้มทีจ่ะไดร้บัการ
ตรวจสอบ ยตุธิรรม เสมอภาค คงเสน้คงวา ไมทุ่จรติ ไมใ่ชอ้ านาจในทางทีผ่ดิ 

  ชยัสมพล  ชาวประเสรฐิ (2546: 18) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร  หมายถงึ กจิกรรม
ของการส่งมอบสนิค้าที่ไม่มตีวัตนของธุรกจิให้กบัผู้รบับรกิาร โดยสนิคา้ที่ไม่มตีวัตนนัน้ จะต้อง
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร จนน าไปสู่ความพงึพอใจได ้

  มาม ี โชตมิา (2546: 54) ให้ความหมายการให้บรกิาร หมายถงึ การจดับรกิาร
นักเรยีนเป็นการใหบ้รกิารนักเรยีนเพื่อสนองความต้องการทางดา้นความแขง็แรงของร่างกาย การ
พกัผ่อนและการนันทนาการ ความต้องการด้านโภชนาการ และสุขภาพอนามยั ตลอดจนความ
ตอ้งการดา้นความปลอดภยั ซึง่เป็นการตอบสนองความตอ้งการเบือ้งตน้ของมนุษยอ์ย่างหนึ่ง  
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  วยิะดา  วรธนานนัท ์(2546: ซดีรีอม) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร  หมายถงึ ทกัษะที่
ส าคญัส าหรบัผูใ้หบ้รกิาร คอื การสื่อสารเพื่อใหเ้กดิความประทบัใจ มนุษยสมัพนัธ์ การประสานงาน 
การแกป้ญัหา การท างานเป็นทมีและการพฒันาปรบัปรงุงาน โดยผูใ้หบ้รกิารทีด่คีวรมลีกัษณะ ดงันี้ 

   1. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรยีบรอ้ย 
   2. มคีวามกระตอืรอืรน้ คล่องแคล่วว่องไว 
   3. อธัยาศยัด ีเอือ้เฟ้ือ มนี ้าใจ มอีารมณ์ด ียิม้แยม้แจม่ใส 
   4. ตรงต่อเวลา รูห้น้าที ่มวีนิยั 
   5. มคีวามใจเยน็ อดทน อดกลัน้ 
   6. มคีวามเปิดเผย จรงิใจ มคีวามยดืหยุน่ และใหอ้ภยั 
   7. สุภาพ นุ่มนวล พดูจาด ีมมีารยาท 
  ศริวิรรณ  เสรรีตัน์ (2546:  441) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร  หมายถงึ องคป์ระกอบ

ของความส าเรจ็ในการใหบ้รกิาร คอื  
   1. ความพงึพอใจผูร้บับรกิาร (Satisfaction) การให้บรกิารที่ดตี้องมเีป้าหมายที่

ผูร้บับรกิารเป็นหลกั โดยผูใ้หบ้รกิารต้องถอืว่าเป็นหน้าทีโ่ดยตรงทีจ่ะต้องพยายามกระท าอย่างใด
อยา่งหนึ่งใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

   2. ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร (Expection) ผูใ้หบ้รกิารจ าเป็นทีต่้องรบัรู ้เรยีนรู้
เกีย่วกบัความคาดหวงัพืน้ฐาน ตลอดจนความส าเรจ็ความคาดหวงัเฉพาะของผูร้บับรกิาร เพื่อสนอง
บรกิารทีต่รงกบัความคาดหวงั ซึง่จะท าใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจ 

   3. ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร (Readiness) ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารขึน้อยู่กบั
ความพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารในสิง่ทีผู่ร้บับรกิารและตอ้งการภายในเวลาและรปูแบบทีต่อ้งการ 

   4. ความมคีุณค่าของการบรกิาร (Values) คุณภาพการใหบ้รกิารทีต่รงไปตรงมา 
ไมเ่อาเปรยีบผูร้บับรกิารรวมทัง้ความพยายามทีจ่ะท าใหผู้ร้บับรกิารชอบ และพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บั
ยอ่มแสดงถงึคุณค่าทีคุ่ม้ค่าส าหรบัผูร้บับรกิาร 

   5. ความสนใจต่อการให้บรกิาร (Interest) การให้ความสนใจอย่างจรงิใจของ
ผู้รบับริการทุกระดับและทุกคนอย่างยุติธรรมหรือเท่าเทียมกันนับเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะ
ผูร้บับรกิารทุกคนต่างกต็อ้งการใหไ้ดร้บัการบรกิารทีด่ดีว้ยกนัทัง้สิน้ 

   6. ความสุภาพของการให้บรกิาร (Courtesy) การต้อนรบัและการใหบ้รกิารดว้ย
ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและท่าทีที่สุภาพอ่อนโยนของผู้ให้บริการ แสดงถึงความมีอัธยาศัยและ
บรรยากาศของการให้บรกิารที่เป็นมติร อบอุ่นและเป็นกนัเอง ซึ่งส่งผลใหผู้้รบับรกิารเกดิความพงึ
พอใจต่อบรกิารทีไ่ดร้บั 

   7. ความมปีระสิทธิภาพในการให้บรกิาร (Efficiency) ความส าเร็จของการ
ใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัความเป็นระบบทีม่ขี ัน้ตอนในการบรกิารทีช่ดัเจน ดงันี้ 

    7.1 ความเชื่อถอืได ้(Reliability) เป็นความสามารถทีจ่ะด าเนินการใหบ้รกิาร
ตามทีส่ญัญาไวอ้ยา่งมคีุณภาพและถูกตอ้งแมน่ย า 
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    7.2 การตอบสนองอย่างรวดเรว็ (Responsiveness) เป็นความเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลอืและใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งทนัท่วงท ี

    7.3 ความมัน่ใจได ้(Assurance) เป็นการแสดงถงึความรู ้และมนุษยสมัพนัธ์
ของผูใ้หบ้รกิารทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามเชื่อมัน่ในบรกิารทีไ่ดร้บั 

    7.4 การเขา้ถงึจติใจ (Empathy) เป็นการดูแลเอาใจใส่ และความสนใจที่ผู้
ใหบ้รกิารมต่ีอผูใ้ชบ้รกิาร 

    7.5 ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) เป็นลกัษณะทีป่รากฎใหเ้หน็ หรอืสิง่ที่
สามารถจบัตอ้งได ้เช่น อุปกรณ์ เครือ่งมอื อาคารสถานที ่และบุคคล 

  สุมติรา  ชติามร (2546: 30) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ การบรกิารต่างๆที่
โรงเรยีนจดัการ ควบคุม ประสานงานดา้นต่างๆให้แก่นักเรยีนเป็นรายบุคคล หรอืกลุ่มบุคคล ทัง้นี้
เพื่ออ านวยความสะดวก เอื้ออ านวยและส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามพรอ้มในการศกึษา เล่าเรยีน มี
การพฒันาการในดา้นต่างๆทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม สามารถด ารงชวีติขณะทีศ่ึกษา
ในโรงเรยีนอยา่งมคีวามสุข ในโรงเรยีนมกีารบรกิาร ไดแ้ก่ บรกิารหอ้งสมดุ 

  ปฒัมา  คงทอง (2547: 8) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ กจิกรรมหรอืการ
ด าเนินการใดๆที่บุคคลในฝ่ายหน่ึงน าเสนอใหก้บับุคลอื่น โดยที่กจิกรรมหรอืการด าเนินการนัน้ถูก
เสนอไปพรอ้มกบัสนิคา้ แต่ไม่สามารถจบัต้องได้ ซึง่สามารถท าใหเ้กดิความประทบัใจหรอืความพงึ
พอใจกบัผูร้บัได ้

 
 
  วรีะรตัน์  กจิเลศิไพโรจน์  (2547: 14) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ การกระท า 

พฤตกิรรมหรอืการปฏบิตักิารทีฝ่่ายหน่ึงเสนอใหอ้กีฝ่ายหน่ึง โดยกระบวนการทีเ่กดิขึน้นัน้ อาจมตีวั
สนิค้าเขา้มาเกี่ยวขอ้ง แต่โดยเนื้อแท้ของสิง่ที่เสนอนัน้ เป็นการกระท า พฤตกิรรม หรอืการ
ปฏบิตักิาร ซึง่ไมส่ามารถน าไปเป็นเจา้ของได ้

  วนัทนา  จนัทมณี (2548: 39) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ การบรกิารเป็น
กระบวนการ เป็นกจิกรรม หรอืปฏบิตักิารใดๆเพื่อใหผู้ร้บับรกิารเกดิความสะดวก ความพงึพอใจกบั
การให้บรกิาร ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รบับรกิารมากกว่าผู้ให้
บรกิาร  

  ศศธิร  เอื้อใจ (2549: 52) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ การบรกิารทีด่นีัน้
ต้องสอดคล้องกบัความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ เพราะเมื่อบุคคลได้รบัในสิง่ที่เขาต้องการ
แล้วก็จะท าให้เกิดความพงึพอใจ มคีวามสม ่าเสมอ นัน่คอืจะต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มคีวาม
เสมอภาค การใหบ้รกิารใดๆจะต้องบรกิารให้ได้อย่างเสมอภาค เท่าเทยีมกนัทุกคน มคีวามตรงต่อ
เวลา มคีวามประหยดั 

  กานต์สนิี  ปิตสิุข (2550: 11) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ ความตัง้ใจทีจ่ะ
อ านวยความสะดวก ช่วยเหลอืเกื้อกูล ตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารทัง้ภายในและ
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ภายนอกองคก์ารดว้ยความรวดเรว็ ถูกต้อง เพื่อใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจประทบัใจ และมี
ความสุขต่อการใหบ้รกิาร 

  อรุณี  นาคกล่อม (2548: 24) ให้ความหมายการให้บรกิาร หมายถงึ การบรกิาร
นกัเรยีนเป็นงานทีเ่กีย่วกบัตวัของนกัเรยีน และกจิกรรมนอกเหนือจากการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให้บรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้น 
ประกอบด้วย การจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ให้แก่นักเรยีนเพื่อใหน้ักเรยีนไดม้พีฒันาการทัง้ 4 
ดา้น ไดแ้ก่ พฒันาการดา้นรา่งกาย อารมณ์จติใจ สงัคมและสตปิญัญา 

  จุฑารตัน์  ทองทพิย ์(2549: 59) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ การจดัการ
บรกิารเป็นงานที่ส าคญัเพราะเป็นการด าเนินการที่เอื้ออ านวยให้นักเรยีนเกิดความรู้สกึที่ด ีและมี
ความพร้อมในการเรียน มีความสะดวกปลอดภัย และมีความสุข ได้แก่ บริการห้องสมุด สื่อ
เทคโนโลย ีการรกัษาพยาบาล บรกิารอาหาร น ้าดื่ม การพกัผ่อนหย่อนใจ บรกิารทุนการศกึษาและ
บรกิารแนะแนวและใหค้ าปรกึษา 

  ชุ ตินาถ   อินทร์พวง  (2549: 28) ใ ห้คว ามหมายการ ให้ บ ริก า ร  หมายถึ ง 
สภาพแวดล้อมด้านการให้บรกิารนักเรยีน เป็นการจดัการให้บรกิารต่างๆให้นักเรยีนได้รบัความ
สะดวก ปลอดภยัในทุกๆดา้นและโรงเรยีนควรจดัการใหบ้รกิารแก่นักเรยีนไดใ้ห้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของนกัเรยีน 

  สมวงศ ์ พงศส์ถาพร (2550: 66) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร  หมายถงึ เป็นทศันคติ
ที่ผู้รบับรกิารสะสมขอ้มูลความคาดหวงัไว้ว่าจะได้รบัจากบรกิาร ซึ่งหากอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
(Tolerance zone) ผูร้บับรกิารกจ็ะมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร ซึง่จะมรีะดบัแตกต่างกนัออกไป
ตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล และความพงึพอใจ เป็นผลมาจากการประเมนิผลที่ได้รบัจาก
บรกิาร 

  ทนัดร  ธนะกูรบรภิณัฑ ์(2552: 16) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร หมายถงึ ความ
ตัง้ใจทีจ่ะอ านวยความสะดวก ช่วยเหลอืเกื้อกูล ตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์ารดว้ยความรวดเรว็ถูกตอ้ง เพื่อใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจประทบัใจ และมี
ความสุขต่อการใหบ้รกิาร 

  สา  สลีากุล (2552: 42) ใหค้วามหมายการให้บรกิาร หมายถงึ การบรกิารนักเรยีน
เพื่อส่งเสรมิพฒันาทางกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ตอบสนองความตอ้งการของนักเรยีน โดย
จดัให้มอีาหารกลางวนัที่มคีุณภาพมากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ นม อาหารเสรมิและขนมที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ และถูกสุขนิสยัทีด่โีดยตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม ่าเสมอ จดัให้มกีารดูแล
สุขภาพตนเองด้านความสะอาด และจดับรกิารการป้องกันโรค และมาตรการป้องกนัโรคติดต่อ
ภายในโรงเรยีน ได้แก่ การให้บรกิารฉีดวัคซีนป้องกันโรค บรกิารห้องพยาบาล จดัสถานที่นัง่
พักผ่อน สวนสุขภาพให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย ฯลฯ พร้อมทัง้จัดสภาพแวดล้อมสถานที่
รบัประทานอาหารทีส่ะอาด ถูกสุขลกัษณะเหมาะสม รวมทัง้จดัสถานทีดู่แลความสะอาดของร่างกาย
ภายหลงัรบัประทานอาหาร และก่อนการเขา้ห้องเรยีน เช่น การแปรงฟนั สถานทีล่้างหน้า ลา้งมอื 
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ฯลฯ โดยค านึงถงึความปลอดภยัของนกัเรยีน นอกจากนี้จดัใหม้กีารบรกิารเสรมิความรูจ้ากหอ้งสมุด
ทีท่นัสมยั มเีอกสารพรอ้มอุปกรณ์การศกึษาคน้ควา้หาความรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสม และมอีาคาร
สถานทีท่ีส่ะอาดปลอดภยั สนองตอบความตอ้งการของนกัเรยีน 

  พระอโนชา  สมิพา (2553: 35) ใหค้วามหมายการให้บรกิาร  หมายถงึ งานดา้น
บริการนักเรียนเป็นงานหลักที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายจะมีส่วนช่วยให้โรงเรียน
เจรญิก้าวหน้าตามวตัถุประสงค ์หากงานดา้นบรกิาร เอื้ออ านวยใหค้วามสะดวกแก่นักเรยีนในดา้น
ความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรยีน การประกอบอาชีพในอนาคต เพียงพอกับความต้องการของ
นักเรยีนกจ็ะส่งเสรมิใหน้ักเรยีนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลตัง้แต่แรกเขา้จนกระทัง่
ส าเรจ็การศกึษา 

  สาวนิี  รกัษา (2555: ออนไลน์) ใหค้วามหมายการใหบ้รกิาร  หมายถงึ การใหค้วาม
ช่วยเหลอื หรอืใหค้ าแนะน า ในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน แก่นักศกึษา อาจารย ์
ผูป้กครอง และผูร้่วมงานอื่น รวมถงึการพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารดา้นการศกึษา ใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง
สามารถรบัทราบขอ้มลู ขา่วสาร และระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และถูกตอ้ง 
  สรุปได้ว่า ด้านการให้บริการ  หมายถึง การจัดบริการเอื้ออ านวยความสะดวก        

จดักจิกรรมเสรมิความรูใ้หป้ระสบการณ์นอกจากการเรยีนการสอน ส่งเสรมิให้นักเรยีน มคีวามพรอ้ม

ในการเรยีน มคีวามรู้ความเข้าใจ ให้ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั และสรา้งความพงึพอใจ

ใหแ้ก่นกัเรยีนอยา่งมคีวามสุข 

 

4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั 
 4.1 ประสบการณ์การท างาน 
  ทรรศนีย ์วราหค์ า (2554: 40) กล่าวถงึ ประสบการณ์การท างานถอืว่ามคีวามส าคญั

เป็นอยา่งมาก ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานมากย่อมมคีวามรู ้ความสามารถในการท างานสามารถ

แก้ปญัหาได้ดีกว่าครูที่มปีระสบการณ์การท างานน้อยกว่า แต่การที่ครูจะมปีระสบการณ์ในการ

ท างานแต่เพียงอย่างเดียวย่อมไม่พอ ครูต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจในการจดัการเรยีนการสอน 

วชิาการเป็นส าคญัด้วย และคุณภาพของงานที่บ่งบอกถึงความสามารถของครูที่ได้ปฎิบตังิานใน

หน้าที ่และงานกจิกรรมต่างๆอยา่งเตม็ความสามารถจนเกดิประสทิธภิาพ  

  ชวลติ  ศรพีวงผกาพนัธุ์ (2543: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาระดบัปญัหาการด าเนินงานตาม

นโยบายประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษ า           

จงัหวัดนครพนม พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีปญัหาในการ

ด าเนินงานตามนโยบายประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนแต่ละด้านการประกัน
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ประสทิธภิาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยข้าราชการครูที่มี

ประสบการณ์ 5 ปี ถงึ 10 ปี มปีญัหามากกว่าขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี  

  สุพล อนามยั (2549: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้

ของนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต1 พบว่า ประสบการณ์

ทัง้โดยรวมและรายด้านมกีารปฏบิตัิแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั.01 โดยครูที่มี

ประสบการณ์ในการสอนมากมกีารปฏบิตัมิากกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนน้อย 

  จะเหน็ได้ว่าประสบการณ์ในการท างานเป็นตวัแปรที่น่าจะมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดั

สภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีน ผู้วจิยัจงึน าตวัแปรประสบการณ์ในการ

ท างาน มาเป็นตวัแปรอสิระในการวจิยั 

 4.2 วฒิุการศึกษา 

  เวทวชิญ์  เนียมอนิทร ์(2542: 35) ไดท้ าการศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ของครอูาสาสมคัรการศกึษานอกโรงเรยีน พบว่า ความพงึพอใจในการปฎบิตังิานของครโูดยส่วนรวมอยู่

ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยครูผู้ชายมรีะดบัความพงึพอใจสูงกว่าครูผูห้ญงิ ครูที่มวีุฒติ ่ากว่าปรญิญาตรมีี

ระดบัความพงึพอใจสูงกว่าครทูีม่วีุฒปิรญิญาตร ี 

  ปรญิญา ณ วนัจนัทร์ (2536: 40) กล่าวว่า ครทูีม่คีุณวุฒทิางการศกึษาปรญิญาตรขีึน้

ไปมปีระสทิธภิาพในการท างานสูงกว่าครูที่มวีุฒติ ่ากว่าปรญิญาตร ีสอดคล้องกบัลดัดา  เจยีมจูไร 

(2546: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาถงึความต้องการนิเทศภายในของครู เกี่ยวกบัการจดัการเรยีน

การสอนทีเ่น้นนักเรยีนเป็นส าคญัในโรงเรยีนเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุ่มที่1

บางกอกน้อย พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต ่ ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่า 

ปรญิญาตร ีมกีารปฏบิตักิารนิเทศภายในเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน การเน้นนักเรยีนเป็นส าคญัมี

ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถตทิีร่ะดบั.05 แต่มคีวามต้องการนิเทศภายในเกี่ยวกบัการ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นส าคญัไมแ่ตกต่างกนั 

  จะเหน็ไดว้่าวุฒกิารศกึษาเป็นตวัแปรทีน่่าจะมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม

โรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  ผูว้จิยัจงึน าตวัแปรวุฒกิารศกึษามาเป็นตวัแปรอสิระในการ

วจิยั 

 4.3 สญัชาติ 
  พชิญ์ณาฎ  แพงพงา (2553: 175) ได้ศึกษาความคดิเห็นของคณาจารย์ที่มต่ีอการ

บรหิารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรยีนนานาชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 

อาจารยท์ีม่สีญัชาตต่ิางกนัจะมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารการเปลีย่นแปลงของโรงเรยีนนานาชาตใิน
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เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 

.05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ดา้นเทคโนโลย ี

และดา้นวชิาการ มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  จะเห็นได้ว่าสัญชาติเป็นตัวแปรที่น่าจะมสี่วนเกี่ยวข้องกับการจดัสภาพแวดล้อม

โรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  ผูว้จิยัจงึน าตวัแปรสญัชาตมิาเป็นตวัแปรอสิระในการวจิยั 

 

5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 5.1 งานวิจยัในประเทศ 

  สุมติรา  ชติามร (2546: 70) ไดศ้กึษาทศันะของนิสติทีม่ต่ีอการจดัสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒใน 5 ดา้น  คอื ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นสงัคม

กลุ่มเพื่อน ด้านการให้บรกิารนิสติ และดา้นกจิกรรมนิสติ ผลการวจิยั พบว่า ทศันะของนิสติทีม่ต่ีอ

สภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง แต่จะมกีลุ่มนิสติที่ศึกษาต่างคณะกนัมี

ทศันะต่อสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานทีต่่างกนั 

  สมทรง  สรรพสาร (2547: 125–132) ไดศ้กึษาการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคูเดื่อ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านการจัด

สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้มดา้นสงัคมและจติใจ มคีวามส าคญัต่อการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีน เพราะสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพท าใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจการท ากจิกรรมการเรยีนรู ้

และการเรียนภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความสุข และสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจมี

ความส าคญัต่อการปรบัตวัต่อพฒันาการดา้นการปรบัตวัของนักเรยีน หลงัด าเนินการใชก้ลยุทธว์จิยั

เชงิปฏบิตัิการ ท าให้เกิดการพฒันามากขึ้นเป็นที่ยอมรบัและสามารถใช้แนวทางนี้ในการพฒันา

ตนเองต่อไปได ้

  สุรสทิธิ ์ ไชยศริ ิ(2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการพฒันาการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ในโรงเรยีนเมอืงเหนือวทิยาคม ต าบลเหนือ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โดยการวจิยัด าเนินงาน 

ผลการศึกษา พบว่า การด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้กลยุทธ์การอบรมให้

ความรู ้การศกึษาดูงาน การจดักจิกรรมเสรมิ และการก ากบัตดิตามสอบถาม ประเมนิอย่างต่อเนื่อง

และสม ่าเสมอ สามารถท าให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนดขีึ้นเป็นที่น่าพอใจ แต่มี

จุดอ่อน คอื ขาดงบประมาณที่จะใช้ในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ซึง่โรงเรยีนจะต้องประสานความ

รว่มมอืกบัชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อพฒันาสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีนต่อไป 
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  กนก  บุตรวงศ ์(2548: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาสภาพปญัหาและความต้องการการพฒันา

แหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอหนองสองหอ้ง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น 

เขต 3 กลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครัง้น้ีประกอบด้วย ผู้บรหิาร ครูและนักเรยีน 

จ านวน 350 คน เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม ผลการศกึษา พบว่า 1) สภาพการจดัแหล่งเรยีนรู้

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นวชิาการ และดา้นสนับสนุน และดา้นส่งเสรมิวชิาการ มกีารจดัแหล่ง

เรยีนรูใ้นสถานศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 65.37 ไม่มกีารจดัแหล่งเรยีนรู้ คดิเป็นรอ้ยละ 34.63 2) ปญัหา

ในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยรวมและรายด้านมีปญัหาอยู่ใน

ระดบักลาง เรยีงตามล าดบัคอื สนับสนุนและส่งเสรมิวชิาการ และด้านวชิาการ 3) ความต้องการ

พฒันาแหล่งเรยีนรู้ในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน มีความต้องการอยู่ในระดบัมาก เรยีง

ตามล าดบั คอื ดา้นวชิาการ และดา้นสนบัสนุน และส่งเสรมิวชิาการ 

  อรณุชยั  กณัฑภา (2548:  62–63) ไดศ้กึษาความคดิเหน็ของครตู่อการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องโรงเรยีนประถมศกึษา อ าเภอชะอ า ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 2 
ใน 3 ดา้น คอื ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางวชิาการ และดา้น
การจดัสภาพแวดล้อมทางการบรหิารจดัการ ตามสถานภาพของครู ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และประสบการณ์อบรมเกี่ยวกบัการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน สรุปได้ว่า 
โดยรวมของครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศกึษาอ าเภอชะอ า ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 2 ในระดบัมาก  
  จุฑารตัน์  ทองทพิย ์(2549: 91–92) ไดศ้กึษาการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการจดั
การศึกษาในโรงเรยีนเตรยีมทหารในด้านกายภาพ ด้านการเรยีนการสอน ด้านการจดักิจกรรม
นักเรยีน ด้านสมัพนัธภาพกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บรกิารตามความคิดเห็นของอาจารย์และ
นักเรยีนเตรยีมทหาร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และ ด้านการให้บริการ บริการห้อ งสมุดควรปรับปรุง บริการแนะแนวให้
ค าปรกึษา บรกิารทุนการศกึษาควรปรบัปรงุวธิกีารคดัเลอืกทีเ่หมาะสม มคีุณสมบตัเิหมาะแก่การรบั
ทุนการศกึษา บรกิารด้านการรกัษาพยาบาลควรมบีรกิารของบุคลากรทางการแพทย์ บรกิารด้าน
การประกอบเลีย้ง ควรเพิม่ความสะอาดของอาหาร – น ้าดื่ม ภาชนะต่างๆรวมทัง้สุขอนามยัของ
โรงเรยีน และเจา้หน้าที่บรกิารด้านอาคารที่พกั ควรปรบัปรุงความเรยีบร้อยของอุปกรณ์เครื่องใช ้
เครื่องสุขภณัฑใ์ห้อยู่ในสภาพใช้การได้ บรกิารด้านการขนส่ง ควรปรบัปรุงปรมิาณรถเพยีงพอต่อ
จ านวนนกัเรยีนเตรยีมทหารและเพิม่ความสะอาดบนรถ 
  วชิาญ  สุวรรณวงษ์ (2549: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบการจดัสิง่แวดลอ้ม
ในโรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์2 พบว่า 1) การจดัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์2  
ตามการรบัรูข้องคร ูมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ครชูายและครหูญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิและ3) ครูที่มี
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ประสบการณ์ต่างกนั มคีวามคดิเหน็การจดัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั
อยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิยกเวน้ดา้นบรหิารแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
  สุพล  อนามยั (2549: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้
ของนักเรยีนโรงเรยีนเอกชน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 1 ใน 2 ดา้น ไดแ้ก่   
1) สภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ซึง่ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีนและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกหอ้งเรยีน และ 2) สภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ยบรรยากาศในชัน้เรียนและ
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
จ าแนกตามโรงเรยีนเอกชน ประสบการณ์ในการสอน และกลุ่มสาระการเรยีนรู ้พบว่า 1) การจดั
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ และสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และ2) การเปรยีบเทยีบการ
จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้จ าแนกตามโรงเรยีนเอกชน พบว่า ทัง้โดยรวมและรายดา้นมี
การปฏบิตัแิตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 เมือ่จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 
พบว่า ทัง้โดยรวมและรายดา้นมกีารปฏบิตัแิตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 โดยครทูี่
มปีระสบการณ์ในการสอนมากมกีารปฏบิตัมิากกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอนน้อย  
 ปฎคิม พงษ์ประเสรฐิ (2550: 81–85) ไดศ้กึษาการจดัสภาพแวดล้อมและการบรกิารใน
โรงเรยีนเทศบาลสงักดัเทศบาลเมอืงนครนายก พบว่า 1) การจดัสภาพแวดล้อมและการบรกิาร
โดยรวมและรายดา้นไดแ้ก่ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 
การส่งเสรมิสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของนักเรยีนมกีารปฏบิตัอิยู่ระดบัมาก    เมื่อศกึษา
รายโรงเรยีนพบว่าทุกดา้นมกีารปฎบิตัริะดบัมาก 
  เลศิศกัดิ ์ ค าปลวิ (2551: 99–105) ไดศ้กึษาการจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้
ของโรงเรยีนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามหาสารคาม เขต 1 โดยมตีวัแปรตามคอื 
ศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 6 ดา้น คอื ดา้นการบรหิาร ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และด้านสื่อการเรียนการสอน และตัวแปรต้น คือ เพศและ
สถานภาพ พบว่า การจดัสภาพแวดลอ้มโดยรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากและด้านทีป่ฏบิตัมิาก
ทีสุ่ด คอื ดา้นหลกัสตูร รองลงมา คอื ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นทีม่กีารปฎบิตัน้ิอยทีสุ่ด คอื 
ดา้นสื่อการเรยีนการสอน  
 
 5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
  คมัปิสซาโน (Campisano.  1992: 65–66) ไดศ้กึษาตวัแบบเชงิทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ผลกระทบของสิง่แวดลอ้มของทีท่ างานในโรงเรยีนมธัยมสอนศาสนา ทีม่หาวทิยาลยัแห่งรฐัอรโิซนา 
โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อสรา้งตวัแบบเชงิทฤษฎเีกี่ยวกบัผลกระทบของสิง่แวดลอ้มของทีท่ างาน  ทีม่ี
สภาพสิง่แวดล้อมที่ท างานและพฤติกรรมในโรงเรยีน Jestuit ผลการศึกษา พบว่า ถ้าโรงเรยีน
ตอ้งการบรรลุสิง่ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ประสทิธผิลขององคก์ร  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนเป็นไป
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ตามเป้าหมายของโรงเรยีน การมอบหมายงานทีเ่หมาะสมกบัคร ูและครทูีต่ ัง้ใจท างาน ดงันัน้ครใูหญ่
ต้องจดัสิง่แวดล้อมให้เอื้อต่อการเสรมิสรา้งความคดิรเิริม่ ลดการก าหนดงานที่จะก่อให้เกิดความ
ก ากวมในบทบาทหน้าที่และการขดัแยง้ในการท างานควรให้ความสมดุลระหว่างระบบราชการกบั
ความอสิระในวชิาชพีครู ครูใหญ่ต้องเลอืกครูใหม่ที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในการท างานของ
โรงเรยีน 
  แจค็สนั (Jackson.  2005: 12–13) ไดศ้กึษาผลกระทบและความสมัพนัธร์ะหว่างครู
กบัรูปแบบการจดัชัน้เรยีนโรงเรยีนในเมอืงเกี่ยวกบัการจดัชัน้เรยีน โดยศกึษาลกัษณะการจดัชัน้
เรยีนของครูแต่ละบุคคล โดยค านึงถงึการบรหิารงานบุคคล รูปแบบระบบการจดัการชัน้เรยีนและ
การจดัพฤตกิรรม ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสอนและการจดักจิกรรมในการเรยีนการสอนให้
ประสบความส าเรจ็ จากการวจิยั พบว่า ครชูาวอเมรกินัทีม่อีายุตัง้แต่ 40 ปีขึน้ไป ไดร้บัการรบัรอง
เป็นครรูะดบัมอือาชพี โดยท าการสอนในระดบัทอ้งถิน่นัน้ๆ ครผููช้ายทีม่กีารดูแลการปฏบิตักิจิกรรม
ของนักเรยีนอย่างใกล้ชดิกว่าครูหญงิทีท่ าการสอนโดยทัว่ไป  โดยใช้ศลิปะในการสอนทีห่ลากหลาย 
และการดูแลนักเรยีนในการจดักิจกรรมการสอนตามกระบวนการจดัการเรยีนรู้เหมอืนการสอน
โดยทัว่ไป 
  กรอส (Gross.  2005: 2) ไดศ้กึษาสภาพปญัหาของนักเรยีนเริม่เขา้สู่วยัเดก็ในช่วง
อายุในระดบัปฐมวยักบัการจดัการชัน้เรยีน การน านักเรยีนจ านวน 25 – 30 คน มาอยู่รวมกนั 
ระหว่างอายุ 3 – 4 ปี พบว่า เดก็ทีม่อีายุก่อนเกณฑเ์ขา้โรงเรยีน จะเริม่เรยีนรูจ้ากการตอบค าถาม
จากสิง่ที่พบใกล้ตวัหรอืสิง่ต่างๆที่ครูจดับรรยากาศในชัน้เรยีน รวมทัง้บทบาทของครูในขณะที่จดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

  บุฟโฟ (Buffo.  2005: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการรบัรูข้องนักเรยีน ครูและผูป้กครอง
เกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตชานเมอืง ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนรบัรู้
เกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีนน้อยกว่าครแูละผูป้กครอง นักเรยีนเกรด 5 และเกรด 6 รบัรู้
เกี่ยวกบัความปลอดภยัของพวกเขาน้อยกว่านักเรยีนเกรด 4 โดยนักเรยีนมกัจะรบัรูว้่าสิง่แวดลอ้ม
ภายในโรงเรยีนมคีวามปลอดภยัน้อยและจากการศึกษายงัพบว่า ผู้มสี่วนร่วมจากโรงเรยีนขนาด
ใหญ่มทีศันคตทิีด่ต่ีอความปลอดภยัในโรงเรยีนมากกว่าผู้มสี่วนร่วมจากโรงเรยีนขนาดเลก็ ผูม้สี่วน
รว่มจากโรงเรยีนทีม่ชี ัน้เรยีนพเิศษ มกีารรบัรูใ้นดา้นความปลอดภยัในโรงเรยีนมากกว่าผูม้สี่วนร่วม
จากโรงเรยีนทีไ่มม่ชีัน้เรยีนพเิศษ รปูแบบของการคน้พบทัง้หมด ชีใ้หเ้หน็ว่านักเรยีนจะมกีารรบัรูใ้น
เชงิสรา้งสรรคต่์อสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนน้อย 
  จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า การที่
โรงเรียนจะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ โร งเรยีนต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง พฒันา และปจัจยัที่ส่งผลต่อการจดัสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้คอื 
สภาพแวดลอ้ม ผู้วจิยัจงึท าการศกึษา ค้นคว้าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้5 ด้าน คอื ด้าน
อาคารสถานที ่ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน และ
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ดา้นการใหบ้รกิารโดยศกึษาและเปรยีบเทยีบจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน วุฒกิารศกึษาและ
สญัชาต ิ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 การวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ศึกษาการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของ
นกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน  ประจ าปีการศกึษา 2555 ซึง่ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครอืข่ายโรงเรยีน
นานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555 
ประกอบด้วยครูเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส จ านวน 3          คอื โรงเรยีนอนุบาลนานาชาติ
เวลล์ส เป็นครูชาวไทยจ านวน 6 คน ครูชาวต่างชาตจิ านวน 10 คน                         เป็นครู
ชาวไทยจ านวน 8 คน ครชูาวต่างชาตจิ านวน 17 คน และ                               เป็นครชูาว
ไทยจ านวน 12 คน ครชูาวต่างชาตจิ านวน 87 คน รวมทัง้สิน้ 140 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครอืข่ายโรงเรยีน

นานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555 

ประกอบดว้ยครเูครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ จ านวน 3          ไดก้ลุ่มตวัอย่าง โดยการก าหนด

กลุ่มตวัอย่างการเปิดตารางส าเรจ็รปูของศริชิยั  กาญจนวาส ี(2544: 133) ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างรวม

ทัง้สิ้น 132 ค  หลงัจากนัน้ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใช้สญัชาติครูเป็นชัน้ และเทียบสดัส่วน 

รายละเอยีดปรากฏดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 

สญัชาติ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

ไทย 26 24 

ต่างชาต ิ 114 108 
รวม 140 132 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึ้น โดยได้ประมวลแนวคดิที่ได้จากการวเิคราะห์เอกสาร และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการจดั
สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูม้ ี1 ฉบบั ส าหรบัครชูาวไทยและครชูาวต่างชาต ิแบ่งออกเป็น 2 
ตอน คอื 
  ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบดว้ย ประสบการณ์การท างาน วุฒกิารศกึษา และสญัชาต ิ
  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้
ของนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ ใน 5 ดา้น คอื ดา้นอาคารสถานที ่ ดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน ด้านการจดักิจกรรมนักเรยีน และด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บรกิาร ซึ่ง
แบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง  
น้อย  และน้อยทีสุ่ด ตามแนวคดิของลเิคริท์ ซึง่มคีวามหมาย ดงันี้ 
    5    คะแนน  หมายถงึ  ระดบัมากทีสุ่ด  

4 คะแนน  หมายถงึ  ระดบัมาก 
3 คะแนน  หมายถงึ  ระดบัปานกลาง 

    2    คะแนน  หมายถงึ  ระดบัน้อย  
    1    คะแนน  หมายถงึ  ระดบัน้อยทีสุ่ด 
 
 ขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี้   เ ป็น
แบบสอบถามทีผู่้วจิยัได้พฒันามาจากแบบสอบถามตามแนวคดิของลเิคริท์ โดยมลี าดบัขัน้ตอนใน
การสรา้ง ดงันี้ 
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   1. ศกึษาคน้ควา้แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งตามทีก่ าหนดใน
กรอบและแนวความคดิในการวจิยัเกี่ยวกบัการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้เพื่อ
เป็นแนวทางในการสรา้งขอบเขตการวจิยั 
   2. ก าหนดขอบเขตการวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามของคร ู
เกีย่วกบัการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติ
เวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ใน 5 ดา้น คอื ดา้นอาคาร
สถานที่ ด้านการจดัการเรยีนการสอน ด้านกิจกรรมนักเรยีน ด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน และด้านการ
ใหบ้รกิาร 
   3. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามาสรา้งแบบสอบถาม เพื่อวดัระดบัการปฏบิตัขิอง
การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส 
สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน   
   4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อ
พจิารณาตรวจสอบ ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกต้องของการใช้ภาษา และความเหมาะสม
ของแบบสอบถาม เพื่อน ามาปรบัปรงุแกไ้ข 
   5. น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบแก้ไข และปรบัปรุงจากอาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ์แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญพจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) จ านวน 5 ท่าน 
   6. น าผลการพจิารณาจากผู้เชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
วเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัท ์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยมคี่า IOC ระหว่าง .06 – 1.0 
   7. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามผูว้จิยัทีไ่ดด้ าเนินการ ดงันี้ 
    7.1 น าแบบสอบถามมาปรบัปรงุแก้ไข ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ แลว้
แปลเป็นภาษาองักฤษเพื่อใช้กบักลุ่มตวัอย่างครชูาวต่างชาต ิน าเสนอต่อประธานควบคุมสารนิพนธ ์
เพื่อพจิารณาปรบัปรุงแก้ไขเป็นขัน้ตอนสุดท้าย และน าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช ้     
(Try Out) กบัครชูาวไทยและครชูาวต่างชาตโิรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่นส ์จ านวน 30 คน 
    7.2 น าแบบสอบถามหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) มาหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha – Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั .95  
   8. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว น าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยั 
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3.การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  1. ผูว้จิยัขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อน าไปขอ
ความร่วมมอืจากผู้บรหิารเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เพื่อออกหนังสอืขอความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลูไปยงั เครอืข่าย
โรงเรยีนต่างๆทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. ผูว้จิยัจดัส่งแบบสอบถาม พรอ้มหนังสอืขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม
ไปยงั เครอืข่ายโรงเรยีนต่างๆที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 132 ชุด ผูว้จิยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ด้วยตนเองได้รบัแบบสอบถามคืน จ านวน 132 ชุด เป็นแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ์ คดิเป็น  
รอ้ยละ 100  
  3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
 

4.การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

 การจดักระท าข้อมลู 
  1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
  2. น าแบบสอบถามทีม่คี าตอบสมบรูณ์ทุกฉบบัมาใหค้ะแนนตามน ้าหนกัทีก่ าหนดไว ้
  3. น าข้อมูลที่ตรวจสอบเรยีบร้อยแล้วน ามาวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิ 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
  1. การวเิคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ท าการวเิคราะห ์โดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่าสถติริอ้ยละ (Percentage) 
  2. การวเิคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ท าการวเิคราะห์โดยการหาค่า
คะแนนเฉลีย่ ( X ) และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มลู 
โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของวเิชยีร เกตุสงิห.์ (2538: 13) ซึง่มคีวามหมาย ดงันี้ 
    4.50 - 5.00  หมายถงึ การด าเนินการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ ระดบัมากทีสุ่ด  
    3.50 - 4.49  หมายถงึ การด าเนินการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ ระดบัมาก 
    2.50 - 3.49  หมายถงึ การด าเนินการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ ระดบัปานกลาง 
    1.50 - 2.49  หมายถงึ การด าเนินการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ ระดบัน้อย  
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    1.00 - 1.49  หมายถงึ การด าเนินการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ ระดบัน้อยทีสุ่ด 
  3. การวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐานตัวแปรประสบการณ์การท างาน ด้วยการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way ANOVA) วุฒกิารศกึษา และสญัชาติดว้ยการ
ทดสอบค่าทแีบบกลุ่มตวัอย่างเป็นอสิระจากกนั (t-test for Independent sample) และเปรยีบเทยีบ
รายคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 

5.สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติ ิ ดงันี้ 
  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 
   1. รอ้ยละ (Percentage) 
   2. ค่าเฉลีย่ ( X ) 
   3. ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
    1. หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (Index of Item Objective Congruence) 
    2. หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัและรายดา้น โดยหาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค  
  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติุฐาน 
   1.ประสบการณ์การท างาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว       
(One Way ANOVA) 
   2.วุฒกิารศกึษา และ สญัชาตดิว้ยการทดสอบค่าทแีบบกลุ่มตวัอย่างเป็นอสิระจาก
กนั (t-test for Independent sample) และเปรยีบเทยีบรายคู่ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้
ของนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส  สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน 5 ดา้น คอื ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ดา้นการจดักจิกรรม
นักเรยีน ด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บรกิาร  โดยจ าแนกเป็นกลุ่มตวัอย่างคอืครชูาวไทย
และครชูาวต่างชาตเิครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษา  ผูว้จิยัก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

X  แทน  ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) 
S.D.  แทน  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน  ค่าสถติกิารแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 
F แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F – distribution (One way ANOVA) 
df แทน ระดบัชัน้แบ่งความเป็นอสิระ (Degree  of  Freedom) 
SS แทน ค่าผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลีย่ผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
p แทน ค่าความน่าจะเป็น 
* แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัจ าแนกออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที ่1  การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  การศกึษาการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์  สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
  ตอนที่ 3  การเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของ
นกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์  สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน วุฒกิารศกึษาและสญัชาต ิ
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนท่ี 1  การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ในการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ครชูาวไทยและครู
ชาวต่างชาต ิ ใชส้ถติกิารแจกแจงความถีแ่ละค่ารอ้ยละ ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  จ านวน และค่ารอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของครชูาวไทยและครชูาวต่างชาตผิูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (คน) รอ้ยละ 

ประสบการณ์การท างาน     

 
ต ่ากว่า  3  ปี 29 21.97 

 
3 – 5 ปี 37 28.03 

 
มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 66 50 

รวม 132 100 
วุฒกิารศกึษา     

 
ปรญิญาตร ี 61 46.2 

 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 71 53.8 

                     รวม 132 100 
สญัชาต ิ     

 
ไทย 24 18.2 

 
ต่างชาต ิ 108 81.8 

            รวม 132 100 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ครูในโรงเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านัก
บรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ทีม่ปีระสบการณ์
การท างานมากกว่า 5 ปีขึน้ไป จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00  ครูในโรงเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ส่วนใหญ่มี
วุฒกิารศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 ครูในโรงเรียนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ส่วนใหญ่มี
สญัชาตต่ิางชาต ิจ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.80 
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 ตอนท่ี 2 การศึกษาการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์  สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
  ผู้วิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชนใน 5 ดา้น โดยใชค้่าเฉลีย่ ( ) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัทีป่ฏบิตัจิรงิรายขอ้ 
โดยรวมและรายดา้น ผลปรากฏดงัตาราง 4 – 9 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้   

ของนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน โดยรวมและรายดา้น 

 

การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีน 

นานาชาตเิวลลส์ 

ระดบัทีป่ฏบิตัจิรงิ 

 

S.D. ระดบั 

ดา้นอาคารสถานที ่ 3.69 .65 มาก 
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 3.93 .56 มาก 
ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน 3.83 .63 มาก 
ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 3.89 .54 มาก 
ดา้นการใหบ้รกิาร 3.74 .66 มาก 

รวม 3.82 .51 มาก 

 
 จากตาราง 4 พบว่า การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.82, S.D. = .51) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี้ ดา้นการจดัการเรยีนการสอน (  = 3.93, 
S.D. = .56) ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน (  = 3.89, S.D. = .54) ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน (  = 3.83, 
S.D. = .63) ดา้นการใหบ้รกิาร (  = 3.74, S.D. = .66) และดา้นอาคารสถานที ่(  = 3.69, S.D. = .65) 
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ตาราง 5  ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้อง
นักเรียนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส สังกัดส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน ดา้นอาคารสถานที ่ โดยรวมและรายขอ้ 

 

ขอ้ 
การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 

ระดบัทีป่ฏบิตัจิรงิ 
 

S.D. ระดบั 

  ด้านอาคารสถานท่ี       
1 จดัหอ้งเรยีนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 4.03 .74 มาก 
2 จดัหอ้งเรยีนสะอาดน่าเรยีน 3.96 .84 มาก 
3 จดัตกแต่งหอ้งเรยีนใหม้คีวามสวยงาม 3.79 .93 มาก 
4 จดัหอ้งปฏบิตักิารใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีน 3.50 1.05 มาก 

5 
จดัหอ้งปฏบิตักิารใหม้วีสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอืและ 

3.55 .93 มาก 
สื่อทีเ่อือ้ต่อการเรยีน 

6 
หอ้งสมดุมหีนงัสอื ต าราเรยีน วารสารใหน้กัเรยีน 

3.17 .98 
ปาน
กลาง คน้ควา้เพยีงพอ 

7 อาคารสถานทีม่คีวามปลอดภยัในการเรยีน 3.84 .85 มาก 
8 มกีารดแูลบ ารงุรกัษาอาคารสถานทีใ่หส้วยงาม 3.76 .85 มาก 

รวม 3.69 .65 มาก 

 
 จากตาราง 5 การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส สงักัดส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ด้าน
อาคารสถานที ่พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.69 , S.D. = .65) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเว้น  หอ้งสมุดมหีนังสอื ต าราเรยีน วารสารให้นักเรยีนค้นคว้า
เพยีงพอ อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.17 , S.D. = .98) เมื่อเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั
แรก คอื  การจดัหอ้งเรยีนเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย (  = 4.03 , S.D. = .74) การจดัหอ้งเรยีนสะอาดน่า
เรยีน (  = 3.96 , S.D. = .84) และอาคารสถานที่มคีวามปลอดภยัในการเรยีน (  = 3.84 ,  
S.D. = .85) 
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ตาราง 6  ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้อง
นักเรียนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส สังกัดส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน ดา้นการจดัการเรยีนการสอน โดยรวมและรายขอ้ 

 

ขอ้ 
การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 

ระดบัทีป่ฏบิตัจิรงิ 
 

S.D. ระดบั 

  ด้านการจดัการเรียนการสอน       
1 มแีผนการสอนล่วงหน้า 4.19 .70 มาก 
2 มสีื่อการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายและทนัสมยั 3.77 .85 มาก 
3 นกัเรยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนการเรยีนรู้ 3.60 .92 มาก 
4 มคีวามรู ้ความสามารถในเนื้อหาวชิาทีส่อน 4.24 .73 มาก 

5 
มบีรรยากาศการเรยีนการสอนทีจ่งูใจใหน้กัเรยีน 

3.78 .87 มาก 
เกดิความสนุกสนานในชัน้เรยีน 

6 
รายวชิาต่างๆมเีนื้อหาครอบคลุมความรู ้ปรมิาณ 

3.90 .75 มาก เนื้อหารายวชิาทีจ่ดัใหเ้รยีนสมัพนัธก์บัระยะเวลาที่ 
ก าหนด 

7 
มกีารเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบตรงตาม 

3.96 .67 มาก 
วตัถุประสงค ์

8 
มกีารด าเนินการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนที่
ถูกตอ้ง 

3.99 .73 มาก 

รวม 3.93 .56 มาก 

 
 จากตาราง 6 การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรียนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.93 , S.D. = .56)  และเมื่อพจิารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อเรยีงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มคีวามรู ้
ความสามารถในเนื้อหาวชิาทีส่อน (  = 4.24 , S.D. = .73) มแีผนการสอนล่วงหน้า (  = 4.19 ,  
S.D. = .70) และมกีารด าเนินการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนทีถู่กตอ้ง (  = 3.99 , S.D. = .73)   
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ตาราง 7  ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน  โดยรวมและรายขอ้ 

 

ขอ้ 
การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 
ระดบัทีป่ฏบิตัจิรงิ 

 

S.D. ระดบั 

  ด้านการจดักิจกรรมนักเรียน       

1 
มกีจิกรรมเสรมิบทเรยีนเพื่อพฒันานกัเรยีนทัง้ดา้น 

3.97 .81 มาก 
รา่งกาย  อารมณ์ จติใจและสตปิญัญา 

2 
มกีจิกรรมส่งเสรมิใหน้กัเรยีนท างานและรว่มท า
กจิกรรมเพื่อเพิม่พูนความรู ้

3.95 .82 มาก 

   3 มกีจิกรรมหลากหลายโดยค านึงถงึนกัเรยีนเป็นส าคญั 3.87 .80 มาก 

4 
มกีจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ
จากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

3.81 .78 มาก 

5 
จดักจิกรรมโดยค านึงถงึความสนใจ  ความถนดั  และ 

3.71 .81 มาก 
ความสามารถนกัเรยีน 

6 มกีจิกรรมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีน 3.86 .78 มาก 

7 
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บั 

3.82 .77 มาก 
จากการจดักจิกรรมเพื่อน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนั 

8 ส่งเสรมิการจดักจิกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 3.70 .96 มาก 

รวม 3.83 .63 มาก 

 
 จากตาราง 7 การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ดา้นการ
จดักจิกรรมนักเรยีน  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.83 , S.D. = .63) และเมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก เมื่อเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คอื มกีจิกรรมเสรมิ
บทเรยีนเพื่อพฒันานักเรยีนทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจและสตปิญัญา (  = 3.97 , S.D. = .81)  
มกีจิกรรมส่งเสรมิใหน้กัเรยีนท างานและร่วมท ากจิกรรมเพื่อเพิม่พูนความรู้ (  = 3.95 , S.D. = .82) 
และมกีจิกรรมหลากหลายโดยค านึงถงึนกัเรยีนเป็นส าคญั  (  = 3.87 , S.D. = .80)   
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ตาราง 8  ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน  โดยรวมและรายขอ้ 

 

ขอ้ 
การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 

ระดบัทีป่ฏบิตัจิรงิ 
 

S.D. ระดบั 

  ด้านสงัคมกลุ่มเพ่ือน       
1 มกีจิกรรมส่งเสรมิ สนบัสนุนการท างานเป็นกลุ่ม 3.77 .83 มาก 
2 มกีารด าเนินการช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 3.85 .72 มาก 

3 
มกีจิกรรมใหน้กัเรยีนมคีวามรกั ความสามคัค ี          
ระหว่างเพื่อน 

3.84 .73 มาก 

4 สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อน 3.96 .75 มาก 

5 
มกีจิกรรมการแลกเปลีย่นความรูเ้มือ่ไดร้บัมอบหมาย
การท างานรว่มกนั 

3.77 .70 มาก 

6 มกีจิกรรมเป็นกลุ่ม ส่งเสรมิความสมัพนัธท์ีด่ ี 3.93 .72 มาก 
7 มกีารยอมรบัและมกีารตกัเตอืนระหว่างเพื่อน 3.88 .77 มาก 

8 
มบีรรยากาศในชัน้เรยีน สนุกสนานเป็นกนัเอง      
น่าเรยีน 

4.15 .67 มาก 

รวม 3.89 .54 มาก 

 
 จากตาราง 8 การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรียนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ดา้นสงัคม
กลุ่มเพื่อน  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.89 , S.D. = .54)  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่าอยู่ในระดบัมาก เมื่อเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คอื มบีรรยากาศในชัน้เรยีน 
สนุกสนานเป็นกันเอง น่าเรยีน (  = 4.15 , S.D. = .67) สร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน   
(  = 3.96 , S.D. =.75) และมกีจิกรรมเป็นกลุ่มส่งเสรมิความสมัพนัธท์ีด่ ี(  = 3.93 , S.D. = .72)   
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ตาราง 9  ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง   
นกัเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน ดา้นการใหบ้รกิาร  โดยรวมและรายขอ้ 

 

ขอ้ 
การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้อง

นกัเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 
ระดบัทีป่ฏบิตัจิรงิ 

 

S.D. ระดบั 

  ด้านการให้บริการ       

1 
โต๊ะ เกา้อีใ้นหอ้งเรยีนถูกจดัใหเ้อือ้อ านวยความสะดวก 

3.84 .91 มาก 
ในการเรยีนการสอน 

2 มกีารบรกิารเอือ้อ านวยความสะดวก 3.42 1.09 มาก 

3 
มกีจิกรรมเสรมิบทเรยีนเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจใน 

3.70 .91 มาก 
บทเรยีน 

4 มกีจิกรรมใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ 3.83 .82 มาก 
5 มบีรกิารใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอืนกัเรยีน 3.79 .81 มาก 
6 มกีจิกรรมทีห่ลากหลายเพื่อความพงึพอใจแก่นกัเรยีน 3.71 .76 มาก 

7 
มกีจิกรรมเสรมิความรูป้ระสบการณ์นอกการเรยีนการ 

3.78 .82 มาก 
สอน 

8 
จดักจิกรรมโดยค านึงถงึความปลอดภยัและความสุขแก่ 

3.87 .86 มาก 
นกัเรยีน 

รวม 3.74 .66 มาก 

 
 จากตาราง 9  การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ดา้นการ
ใหบ้รกิาร  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.74 , S.D. = .66)  และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่าอยู่ในระดบัมาก เมื่อเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก คอื จดักจิกรรมโดยค านึงถงึ
ความปลอดภยัและความสุขแก่นักเรยีน (  = 3.87 , S.D. = .86) โต๊ะ เก้าอี้ในหอ้งเรยีนถูกจดัให้
เอื้ออ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอน (  = 3.84 , S.D. = .91) และมกีจิกรรมใหน้ักเรยีนได้
ศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิ (  = 3.83 , S.D. = .82)   
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 ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์  สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
การวเิคราะห์ตอนนี้ ผู้วจิยัไดน้ าคะแนนแบบสอบถามการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนที่เอื้อต่อการ
เรยีนรู้ของนักเรยีนเครือข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส  สังกัดส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนมาเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่จ าแนกตามตวัแปรอสิระดงันี้ 
  3.1 การเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์  สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
โดยรวมและแยกเป็นรายด้านจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน การวเิคราะห์ตอนนี้ ผู้วจิยัได้น า
คะแนนเฉลี่ยการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีน
นานาชาตเิวลลส์  สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนมาหาค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและน ามาเปรยีบเทยีบกนัโดยใช้ One Way ANOVA ทดสอบความแตกต่าง 
ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 
 

ตาราง 10  การเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืข่าย 
     โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนจ าแนก

ตามประสบการณ์การท างาน   
 
การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีน
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดา้นอาคารสถานที ่ ระหว่างกลุ่ม 2 2.62 1.31 3.11* .04 
 ภายในกลุ่ม 129 54.40 .42   
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ระหว่างกลุ่ม 2 .29 .14 .44 .64 
 ภายในกลุ่ม 129 42.37 .32   
ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน ระหว่างกลุ่ม 2 1.31 .66 1.65 .19 
 ภายในกลุ่ม 129 51.50 .39   
ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน ระหว่างกลุ่ม 2 1.62 .81 2.78 .06 
 ภายในกลุ่ม 129 37.59 .29   
ดา้นการใหบ้รกิาร ระหว่างกลุ่ม 2 2.88 1.44 3.32* .03 
 ภายในกลุ่ม 129 56.11 .43   
           รวม ระหว่างกลุ่ม 2 1.08 .54 2.04 .13 
 ภายในกลุ่ม 129 34.14 .26   

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 จากตาราง 10 พบว่า ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ท างานต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการจดั
สภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดั
ส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาคารสถานที ่และดา้นการใหบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 
 เมื่อพบว่า ครใูนโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน ที่มปีระสบการณ์การท างานต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อการจดัสภาพแวดล้อม
โรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผูว้จิยัจงึ
ท าการวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิกีารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ย
วธิกีารของเชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) ปรากฏผลดงัตาราง  
 
ตาราง 11  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ ดา้นอาคารสถานที ่จ าแนกตาม 
 ประสบการณ์การท างาน  
 

ประสบการณ์การท างาน X
 

 

ต ่ากว่า 3 ปี 
 

3.80 

  3 – 5 ปี 
 

3.86 

 มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 
 

3.58 
ต ่ากว่า  3  ปี 3.80 - .04  .25* 
3 – 5 ปี 3.86  - .29 
มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 3.58   - 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

จากตาราง 11 พบว่า ครใูนโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ที่มปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 3 ปี มคีวามคดิเห็นต่อการจดั
สภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน ด้านอาคารสถานที่แตกต่างกนักบัครูที่มี
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยครูที่มี
ประสบการณ์การสอนต ่ากว่า 3 ปี มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการ
เรยีนรูข้องนักเรยีน สูงกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปีขึน้ไป ส่วนคู่อื่นๆไม่พบความ
แตกต่าง 
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ตาราง 12  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ ดา้นการใหบ้รกิาร จ าแนกตาม 
         ประสบการณ์การท างาน  
 

ประสบการณ์การท างาน X
 

 

ต ่ากว่า 3 ปี 
 

3.95 

     3 – 5 ปี 
 

3.81 

มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 
 

3.62 
ต ่ากว่า  3  ปี 3.95 - .16 .36* 
3 – 5 ปี 3.81  - .20 
มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 3.62   - 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
จากตาราง 12 พบว่า ครใูนโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ดา้นการใหบ้รกิารแตกต่างกนั โดยครผููส้อน
ที่มปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 3 ปี มคีวามคดิเห็นที่แตกต่างกนักบัครูที่มปีระสบการณ์การ
ท างานมากกว่า 5 ปีขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยครทูีม่ปีระสบการณ์การท างาน
ต ่ากว่า 3 ปี มคีวามคดิเห็นต่อการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน ด้าน
การใหบ้รกิาร สูงกว่าครูที่มปีระสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปีขึน้ไป ส่วนคู่อื่นๆไม่พบความ
แตกต่าง 
 
 3.2 การเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์  สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
โดยรวมและแยกเป็นรายดา้นจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา การวเิคราะหต์อนนี้ ผูว้จิยัไดน้ าคะแนนเฉลีย่
การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส  
สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและน ามาเปรยีบเทยีบกนัโดยใช้ t-test for Independent sample ทดสอบความแตกต่าง 
ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 
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ตาราง 13  การเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืข่าย 
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                          
จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 

 

การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีน 
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

วุฒกิารศกึษา  
ปรญิญาตร ี สงูกว่าปรญิญาตร ี

t p 
X  S.D X  S.D 

ดา้นอาคารสถานที ่ 3.83 .61 3.57 .67 2.37 .01* 
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 3.99 .51 3.87 .61 1.21 .22 
ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน 3.98 .54 3.70 .68 2.54 .01* 
ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 4.08 .50 3.72 .53 3.94 .00* 
ดา้นการใหบ้รกิาร 4.00 .56 3.51 .67   4.47 .00* 
                 รวม 3.99 .45 3.68 .53 3.50 .00* 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
จากตาราง 13 พบว่า ครใูนโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีน
ที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาคารสถานที่ ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 
และดา้นการใหบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นการจดัการเรยีน
การสอน ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 14  การเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืข่าย 
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
จ าแนกตามสญัชาต ิ

 

การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีน 
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

สญัชาต ิ  
ไทย ต่างชาต ิ

t p 
X  S.D X  S.D 

ดา้นอาคารสถานที ่ 3.57 .66 3.72 .65 .99 .32 
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 3.68 .49 3.98 .57 2.42 .01* 
ดา้นการจดักจิกรรมนกัเรยีน 3.71 .51 3.86 .65 1.03 .30 
ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 3.89 .41 3.89 .57 .02 .97 
ดา้นการใหบ้รกิาร 3.79 .56 3.73 .69    .40 .68 
                 รวม 3.74 .39 3.85 .53 3.32 .35 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
จากตาราง 14 พบว่า ครชูาวไทย และครตู่างชาตมิคีวามคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม

โรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจดัการเรยีนการสอน มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอาคารสถานที่ ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่ม
เพื่อน และดา้นการใหบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั 
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้
ของนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส  สงักัดส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศกึษาเอกชน สรปุไดด้งันี้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี้ 
  1. เพื่อศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
  2. เพื่อเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
เครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
โดยจ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน วุฒกิารศกึษาและสญัชาต ิ
 

สมมติุฐานในการวิจยั 
 ในการศกึษาคน้ควา้ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานไว้ ดงันี้   
  1. ครูที่มปีระสบการณ์การท างานต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อ
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนต่างกนั 
  2. ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มกีารจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนต่างกนั 
  3. ครูที่มสีญัชาติต่างกัน มกีารจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของ
นกัเรยีนต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 เป็นการวจิยัในบรบิทของการศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนเครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน 5 ด้าน คอื ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจดัการเรยีนการสอน ด้านการจดักจิกรรมนักเรยีน 
ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บรกิาร มาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั และสรา้งเครื่องมอืใน
การวจิยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครอืข่ายโรงเรยีน
นานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ปีการศกึษา 2555 
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ประกอบดว้ยครเูครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ จ านวน 3 โรงเรยีน ไดก้ลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิ้น 
132 คน  
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาตเิวลส์  สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ปีการศกึษา 2555
ประกอบด้วยครเูครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส จ านวน 3 โรงเรยีน ไดก้ลุ่มตวัอย่าง โดยการ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างการเปิดตารางส าเรจ็รปูของศริชิยั  กาญจนวาสี (2544: 133) ไดจ้ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างรวมทัง้สิ้น 132 คน หลงัจากนัน้ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใชส้ญัชาตคิรเูป็นชัน้ และเทยีบ
สดัส่วน ส าหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดน้ าเครื่องมอืใหอ้าจารย์
ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ตรวจทานความสมบูรณ์  และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน  ตรวจสอบความ
เทีย่งตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective  
Congruence, IOC) จากนัน้ผู้วจิยัจงึน าแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ใช้กบัครูโรงเรยีน
นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ แล้วน ามาหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่รวมทัง้ฉบบั
เท่ากบั .95 ผู้วจิยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  การวเิคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกบั
ขอ้มูลพืน้ฐานซึ่งไดแ้ก่  ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการทดสอบสมมุตฐิานค่าท ี(t-test) โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป ส่วน
วิเคราะห์เปรยีบเทียบการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน โดย
จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way 
ANOVA) วุฒกิารศกึษาและสญัชาต ิด้วยการทดสอบค่าทแีบบกลุ่มตวัอย่างเป็นอสิระจากกนั (t-test 
for Independent sample) เมื่อพบความแตกต่างผูว้จิยัทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็นแบบ
รายคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
    
สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยั การศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์  สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
สรปุผลไดด้งันี้ 
 1.การจดัสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย 
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ดงันี้ ด้านการจดัการเรยีนการสอน ด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน ด้านการจดักิจกรรมนักเรยีน ด้านการ
ใหบ้รกิาร และดา้นอาคารสถานที ่ 
  2.การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ตามความ
คดิเหน็ของคร ูจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์การท างานต่างกนัมคีวามคดิเห็นต่อการจดัสภาพแวดล้อม
โรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนดา้นอาคารสถานที ่และดา้นการใหบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา พบว่า ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีและสูงกว่าปรญิญาตร ี มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้อง
นักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจดักิจกรรมนักเรยีน ด้านสงัคม
กลุ่มเพื่อน และดา้นการใหบ้รกิาร ครมูคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ส่วนดา้นการจดัการเรยีนการสอนไม่แตกต่างกนั และจ าแนกตามสญัชาต ิพบว่า ครูชาวไทย และครู
ชาวต่างชาติมคีวามคิดเห็นต่อการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจดัการเรยีนการสอน มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้น
อาคารสถานที ่ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน และดา้นการใหบ้รกิารไม่แตกต่าง
กนั 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน สามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี้  
 1.ผลการวจิยัพบว่าระดบัการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงจาก
มากไปหาน้อย คอื ด้านการจดัการเรยีนการสอน ด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน และด้านการจดักจิกรรม
นกัเรยีน ซึง่สามารถอภปิรายโดยละเอยีด ดงันี้ 
  1.1 ดา้นการจดัการเรยีนการสอน เป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารจดัการโรงเรยีน การ
พจิารณาว่าโรงเรยีนประสบความส าเรจ็มากหรอืน้อยนัน้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนซึ่ง
ได้มาจากการเรยีนการสอนจะเป็นตวัชีว้ดัคุณภาพและความส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้การมุ่งเน้น
ความส าคญัในการจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีนจงึถอืเป็นเรื่องทีค่รจูะ
ใหค้วามสนใจและเร่งด าเนินการพฒันาใหส้มบูรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน และ
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สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนของครใูหไ้ด้มากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบักระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 
11)  ทีเ่สนอแนะบทบาทและหน้าทีข่องโรงเรยีนในการด าเนินการเพื่อพฒันาศักยภาพผูเ้รยีนในเรื่อง
การพฒันากระบวนการเรยีนรูน้ัน้ โรงเรยีนควรจดัเนื้อหาสาระ และกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รยีน ส่งเสรมิสนบัสนุนใหค้รสูามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สื่อการ
เรยีน และการอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้และความรอบรู้ และสอดคล้องกบั
ชาญชยั อาจนิสมาจาร (2544: 45) โดยเสนอแนะว่าการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนดา้นการเรยีน
การสอน การเรยีนรูส้่งผลต่อพฒันาการของผูเ้รยีน พฒันาเสรมิสรา้งคุณลกัษณะค่านิยมของผูเ้รยีน
ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีพ่งึประสงค ์การเรยีนการสอนนัน้มอีงคป์ระกอบทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
เรยีนที่ละเอยีดอ่อน และมคีวามส าคญัเท่าเทยีมกบัเนื้อหาวชิา และจุดประสงค์การเรยีน โดยครู
จะต้องพิจารณาเลือกใช้สภาพแวดล้อมในการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรยีนการสอนนัน้ คอืบรรยากาศที่ยกย่องหรอืส่งเสรมิความส าคญัของผูเ้รยีน
ใหค้วามรูร้ว่มสมยั 
  1.2 ด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน การจดักจิกรรมเสรมิให้นักเรยีนได้รูจ้กัและเข้าใจตนเอง 
รวมถงึการสรา้งปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครกูบันักเรยีนนัน้ หากได้รบัการส่งเสรมิ สนับสนุนที่เหมาะสม 
โดยใช้รูปแบบวิธีการด าเนินการที่หลากหลาย จะสามารถช่วยส่งเสรมิพฒันานักเรยีนทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปญัญา พร้อมทัง้สร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
ประเทศชาต ิทัง้ช่วยให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างรอบด้านต่อไป สอดคล้องกบัทรรศนีย ์วราห์ค า (2554: 
71) ทีไ่ดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการจดักจิกรรมและโครงการต่างๆ ทีห่ลากหลาย เช่น การจดักจิกรรม
กฬีาส ีการจดักจิกรรมวนัเดก็ และการจดักจิกรรมประจ าปี การจดักจิกรรมเหล่านี้ช่วยใหน้ักเรยีนได้
รูบ้ทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีค่วรปฏบิตัอิยา่งถูกต้อง พรอ้มทัง้สามารถพฒันาความสมัพนัธ์
ของนักเรยีนกบัเพื่อนคนอื่นได้และส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ใช้ชวีติร่วมกบับุคคลอื่นในสงัคมได้เป็น
อย่างด ี และสอดคลอ้งกบัสมทรง สรรพสาร (2547: บทคดัย่อ) ทีไ่ดเ้สนอความคดิเกี่ยวกบัการจดั
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในดา้นสงัคมและจติใจ ว่ามคีวามส าคญัต่อการเรยีนรู้
ของนักเรยีนเพราะสภาพแวดล้อมทางสงัคมและจติใจมคีวามส าคญัต่อพฒันาการด้านการปรบัตวั
ของนักเรยีน การเลียนแบบจากครูที่เป็นต้นแบบที่ด ีและเกิดเป็นสมัพนัธภาพที่ดรีะหว่างครูกับ
นกัเรยีน 
  1.3 ด้านการจดักจิกรรมนักเรียน การจดักิจกรรมเสรมิให้นักเรยีนได้รูจ้กัและเข้าใจ
ตนเอง และมปีฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรยีนอย่างเหมาะสม โรงเรยีนจ าเป็นจะต้องมรีูปแบบ
วธิกีารทีห่ลากหลาย ทีช่่วยส่งเสรมิและสนบัสนุนพฒันาการของนักเรยีนทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จติใจ สติปญัญา และสงัคม รวมถงึการสรา้งจติส านึกที่ดใีนการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์สามารถปฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
ประเทศชาต ิ โรงเรยีนทีม่กีารบรหิารจดัการด้านกจิกรรมของนักเรยีนที่มปีระสทิธภิาพ จะสามารถ
ช่วยภาพลกัษณ์ทีด่แีละน่าเชื่อถือของโรงเรยีนให้แก่ชุมชนและผูป้กครอง ซึง่สะทอ้นผ่านพฤตกิรรม
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ของนักเรยีน ร่วมถึงการเข้าประกวดแข่งขนัเพื่อแสดงความรู้ความสามารถ อนัจะเป็นหลกัฐาน
ส าคญัถงึการบรหิารจดัการศกึษาอย่างเป็นระบบและมคีุณภาพ สอดคล้องกบัชุตนิาถ  อนิทรพ์วง 
(2549: 31) ทีไ่ดแ้สดงทศันะเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมนักเรยีนด้านนี้มลีกัษณะแตกต่างไปจากงาน
ด้านอื่นแต่ก็มคีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนกว่างานด้านอื่นๆ ผู้บรหิารโรงเรยีน และครูที่มุ่งหวงัจะให้
นักเรยีนแต่ละคนได้รบัความส าเรจ็ในดา้นการศกึษาเล่าเรยีนตลอดจนให้มกีารพฒันาในด้านต่างๆ
ได้แก่ ร่างกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคมไปด้วยด ีจ าเป็นต้องรบัผดิชอบในการจดัด าเนินการ
และควบคุมให้งานด้านกิจกรรมนักเรยีนด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล  และ
สอดคลอ้งกบัพระอโนชา สมิพา (2553: 37) ทีไ่ดก้ล่าวถงึการจดักจิกรรมส าหรบัผูเ้รยีนทีไ่ม่เกี่ยวกบั
การเรยีนการสอนในห้องเรยีนโดยตรง โดยที่นักเรยีนได้ร่วมกนัจดัขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรยีน ซึ่งโรงเรยีนโดยทัว่ไปให้การสนับสนุนกจิกรรมนักเรยีน เพื่อให้กจิกรรมนักเรยีนเป็น
กจิกรรมทีม่คีุณภาพมคีุณประโยชน์ สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันานักศกึษาใหเ้ป็นบุคคลทีม่ ี
ความสมบูรณ์ กิจกรรมนักเรยีนจงึมคีวามส าคญัต่อทัง้นักเรยีน โรงเรยีน สถาบนัและประเทศเป็น
อยา่งมาก 
  1.4 ด้านการให้บรกิาร การจดับรกิารเอื้ออ านวยความสะดวกทัง้ด้านห้องสมุด ห้อง
พยาบาล โรงอาหาร และการจดักิจกรรมเสรมิความรู้ให้ประสบการณ์นอกจากการเรยีนการสอน 
ส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามพร้อมในการเรยีน มคีวามรู้ความเข้าใจ ให้ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภยั และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่นักเรยีนอย่างมคีวามสุข ถอืเป็นกระบวนการบรหิารจดัการ
ของโรงเรยีนอีกประการหนึ่งในการจดัสภาพการเรยีนรู้ด้านการให้บรกิารให้แก่นักเรยีนได้อย่าง
ครบถ้วนและมคีุณภาพ เนื่องจากการทีน่ักเรยีนมสีิง่อ านวยความสะดวก มกีจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที่
เหมาะสม ช่วยใหน้ักเรยีนสามารถพฒันาการเรยีนรูแ้ละศกัยภาพของตนเองใหสู้งขึน้ไดด้ว้ยเช่นกนั 
สอดคลอ้งกบัจฑุารตัน์  ทองทพิย ์(2549: 59) ทีไ่ดก้ล่าวว่าการจดัการบรกิารเป็นงานทีส่ าคญัเพราะ
เป็นการด าเนินการที่เอื้ออ านวยให้นักเรยีนเกดิความรูส้กึทีด่ ีและมคีวามพรอ้มในการเรยีน มคีวาม
สะดวกปลอดภยั และมคีวามสุข ได้แก่ บรกิารห้องสมุด สื่อเทคโนโลย ีการรกัษาพยาบาล บรกิาร
อาหาร น ้าดื่ม การพกัผ่อนหย่อนใจ บรกิารทุนการศกึษาและบรกิารแนะแนวและใหค้ าปรกึษา และ
สอดคลอ้งกบัสมุติรา ชติามร (2546: 30) ทีเ่สนอแนวคดิเกี่ยวกบัการบรกิารดา้นต่างๆ ของโรงเรยีน 
ว่าโรงเรยีนต้องมกีารบรหิารจดัการ การควบคุม และการประสานงานด้านต่างๆให้แก่นักเรยีนทัง้
แบบรายบุคคล หรอืกลุ่มบุคคล ทัง้นี้เพื่ออ านวยความสะดวก เอื้ออ านวยและส่งเสรมิให้นักเรยีนมี
ความพรอ้มในการศกึษา เล่าเรยีน มกีารพฒันาการในดา้นต่างๆทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ และ
สงัคม สามารถด ารงชวีติขณะทีศ่กึษาในโรงเรยีนอยา่งมคีวามสุข 
  1.5 ด้านอาคารสถานที่ การจดัสภาพแวดล้อมเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรยีน 
การสอน ในหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งสมดุ และบรเิวณอาคารสถานที่ใหม้คีวามปลอดภยัในการ
เรยีน จดัสภาพแวดล้อมให้มบีรรยากาศที่ด ีมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย สวยงาม สะอาดร่มรื่น 
เอื้ออ านวยและค านึงถึงประโยชน์การใช้สอยที่คุ้มค่า เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคญัอย่างยิง่ต่อการ
พฒันาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะหลกั และคุณธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรยีน ซึ่งการมี
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หอ้งเรยีนทีม่อุีปกรณ์ครบถ้วน มหีอ้งสมุดทีม่หีนังสอืใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย มหีอ้งปฏบิตักิารในแต่
ละกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสม และการไดพ้กัผ่อนหย่อนใจกบับรเิวณรอบโรงเรยีนดว้ยความ
ปลอดโปร่งไรก้งัวล จะช่วยให้นักเรยีนสามารถดึงศกัยภาพของตนเองและมุ่งมัน่ในการศึกษาหา
ความรู้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อพฒันาการของผู้เรยีนอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับสุจิตรา        
สุคนธทรพัย ์(2545: 9) ทีไ่ดเ้สนอแนวคดิในเรือ่งอาคารเรยีนว่าเป็นส่วนส าคญัในการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน และจะช่วยให้การจัดการศึกษามี
ประสทิธภิาพ  ดงันัน้การจดัสร้างอาคารควรค านึงถึงประโยชน์ที่มต่ีอการเรยีนการสอน และเกิด
ประโยชน์ใชส้อยมากทีสุ่ด และ วชริาภรณ์  ค าคลา้ย (2551: 30) ที่กล่าวถงึการจดัการสภาพการ
เรยีนรู้ ในส่วนบรเิวณสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งได้แก่ อาคารเรยีน ห้องเรยีน 
บรรยากาศโดยรอบสะอาด สวยงาม มรีะเบยีบ ปลอดภยัและมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้เช่น 
การจดัโต๊ะเก้าอี้ การจดัมุมวชิาการต่างๆ ความเป็นกนัเองระหว่างครูกบันักเรยีน และนักเรยีนกบั
นกัเรยีน รวมทัง้การส่งเสรมิใหน้ักเรยีนแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ซึง่เป็นสภาพทีม่อีทิธพิลต่อนักเรยีน 
ท าใหน้กัเรยีน สบายใจ มคีวามสุข ส่งผลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
 2.ผลการเปรยีบเทียบการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ตามความ
คดิเหน็ของคร ูเมือ่จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ครูที่มปีระสบการณ์การท างานต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อการจดัสภาพแวดล้อม
โรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนดา้นอาคารสถานที ่และด้านการใหบ้รกิาร แตกต่างกนัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยครทูีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยมกีารปฏบิตัใินเรื่องของการจดั
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนของนักเรยีนมากกว่าครูที่มปีระสบการณ์มาก โดยเฉพาะในด้าน
อาคารสถานที่ และดา้นการใหบ้รกิาร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากครทูี่มปีระสบการณ์ท างานมากสามารถ
ควบคุมการจดัการเรยีนการสอน และน ากลวธิใีนการจดัการเรยีนการสอนทีส่ามารถดงึศกัยภาพของ
ผูเ้รยีนไดม้ากกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อย ทัง้ยงัเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการดูแล ช่วยเหลอื 
การจัดสภาพแวดล้อมร่วมกันซึ่งอาจท าให้ครูที่มีประสบการณ์การท างานงานมากเหล่านี้ ให้
ความส าคญักบับรบิทภายนอก เช่น อาคารสถานที ่และการให้บรกิารน้อยลง โดยมุ่งไปที่ด้านการ
เรยีนการสอนมากทีสุ่ด นอกจากนี้ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อยกว่ามกีารปฏบิตัใินเรื่องการจดั
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากกว่าครูที่มีประสบการณ์มากกว่า อาจเนื่ องมาจาก
ประสบการณ์การท างานทีน้่อย ท าใหค้รตูอ้งอาศยัการเสรมิแรง และการกระตุ้นทางดา้นอื่นๆ เขา้ไป
เพิม่มากขึน้ เพื่อเพิม่เตมิความรู ้ความเขา้ใจใหแ้ก่นักเรยีน ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อยจงึให้
ความส าคญักบัการจดัสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที ่และการใหบ้รกิาร อกีประการหนึ่งคอืความ
เจรญิก้าวหน้าของอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยทีี่มศีกัยภาพสูงขึ้น ครูที่มปีระสบการณ์การท างาน
น้อยจะมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และใชเ้ทคโนโลยปีระกอบการสอนไดด้กีว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ท างาน
มากกว่า ทัง้ด้วยปญัหาการใช้งาน และความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ของครูกบันักเรยีน ซึ่ง
สอดคลอ้งชวลติ  ศรพีวงผกาพนัธุ์ (2543: บทคดัย่อ) ที่ไดศ้กึษาระดบัปญัหาการด าเนินงานตาม



113 
 

นโยบายประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนสงักัดส านักงานการประถมศึกษา จงัหวัด
นครพนม พบว่า ขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกัน มปีญัหาในการด าเนินงานตาม
นโยบายประกนัคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรยีนแต่ละด้านการประกนัประสทิธภิาพการศกึษา
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์ 5 ปี ถงึ 10 ปี มี
ปญัหามากกว่าขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี 
 3.ผลการเปรยีบเทียบการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ตามความ
คดิเหน็ของคร ูเมือ่จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา พบว่า ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและสูงกว่า
ปรญิญาตร ี มคีวามคดิเห็นต่อการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีน
เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นอาคารสถานที่ ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน 
และดา้นการใหบ้รกิาร ครมูคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้น
การจดัการเรยีนการสอนไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัชวลติ  ศรพีวงผกาพนัธุ์ (2543: บทคดัย่อ) ที่
ได้ศกึษาระดบัปญัหาการด าเนินงานตามนโยบายประกนัคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรยีนสงักดั
ส านักงานการประถมศกึษา จงัหวดันครพนม พบว่า ขา้ราชการครูที่มปีระสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนั มปีญัหาในการด าเนินงานตามนโยบายประกนัคุณภาพทางการศกึษาของโรงเรยีนแต่ละดา้น
การประกนัประสทิธภิาพการศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยขา้ราชการ
ครทูีม่ปีระสบการณ์ 5 ปี ถงึ 10 ปี มปีญัหามากกว่าขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี จาก
ผลการวจิยัจะเหน็ไดว้่าครทูีม่ปีระสบการณ์มากมกัจะใหค้วามส าคญักบัดา้นการจดัการเรยีนการสอน
เพยีงอยา่งเดยีว 
 4.ผลการเปรยีบเทียบการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครอืข่าย
โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ตามความ
คดิเหน็ของคร ูเมือ่จ าแนกตามสญัชาต ิพบว่า ครูชาวไทย และครชูาวต่างชาตมิคีวามคดิเหน็ต่อการ
จดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจดัการเรยีนการสอน มคีวาม
คดิเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนด้านอาคารสถานที่ ด้านการจดั
กจิกรรมนักเรยีน ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน และดา้นการใหบ้รกิารไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาคะแนน
เฉลีย่พบว่า ครชูาวไทยมคีะแนนเฉลีย่การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ดา้นการจดักจิกรรม
นักเรยีนมากกว่าครชูาวต่างชาต ิในขณะที่ครชูาวไทยใหค้วามส าคญักบัการเรยีนการสอนมากทีสุ่ด 
ทัง้นี้ อาจเนื่ องมาจากบริบทของการได้ร ับการศึกษาที่แตกต่างกันการแข่งขันทางทักษะ 
ความสามารถ และดา้นการเรยีนทีไ่ม่เหมอืนกนั ตลอดจนสภาพสงัคมและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง อนั
น ามาซึ่งความแตกต่างของครูชาวไทยกับชาวต่างชาติ สอดคล้องกับของพิชญ์ณาฎ  แพงพงา 
(2553: 175) ได้ศึกษาความคดิเหน็ของคณาจารยท์ี่มต่ีอการบรหิารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรยีน
นานาชาตใินเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ครทูีม่สีญัชาตต่ิางกนัจะมคีวามคดิเหน็
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ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยรวมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ดา้นโครงสรา้งองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ดา้นเทคโนโลย ีและด้านวชิาการ มคีวามแตกต่าง
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คอื ขอ้เสนอแนะใน
การน าผลการวจิยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในครัง้ต่อไป โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรวางแผน และก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการ
พฒันาการจดัสภาพแวดล้อมโรงเรยีนที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ของเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาติเวลล์ส  
สงักดัส านกับรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพและเอื้อต่อการ
เรยีนรู ้
  1.2 ผูบ้รหิารและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งควรส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนมโีอกาสไดม้สี่วนร่วม
ในการพฒันา ปรบัปรงุ การจดัสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที ่ใหม้คีวามเหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรยีนรู้ ห้องสมุดควรเพิม่ปรมิาณหนังสอื ต าราเรยีน วารสารให้กบันักเรยีนค้นคว้าอย่างเพยีงพอ
เพื่อใหน้กัเรยีนไดศ้กึษา คน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง 
  1.3 ด้านการจดัการเรยีนการสอน ควรจดัให้มสีื่อการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายและ
ทนัสมยั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปจัจบุนั ใหโ้อกาสนกัเรยีนไดเ้ลอืกเรยีน จดัหาสื่อการเรยีน
การสอนที่เหมาะสมกบักลุ่มผู้เรยีน และเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนเน้นกระบวนการคดิและ
มุง่มัน่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน โดยใหผู้เ้รยีนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัไดจ้รงิ 
  1.4 ดา้นการจดักจิกรรมนักเรยีน ควรส่งเสรมิการจดักจิกรรมทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน
เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้กดิการเรยีนรูจ้รงิ เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองในทุกๆดา้น ควรส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนมสี่วนร่วมใน
ทุกกิจกรรม และมกีารประเมนิติดตามผลด้วย ซึ่งการจดักิจกรรมท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งเสรมิการเรยีนและปลกูฝงับุคลกิภาพทีด่ ี
  1.5 ดา้นสงัคมกลุ่มเพื่อน ควรมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิ สนับสนุนการท างานเป็นกลุ่ม 
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อได้รบัมอบหมายการท างานร่วมกันและส่งเสริมการสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่ใีนการท ากจิกรรม 
  1.6 ดา้นการใหบ้รกิาร ควรมกีารบรกิารทีเ่อื้ออ านวยความสะดวกในโรงเรยีนเพื่อเป็น
การบรกิารความพรอ้มใหท้ัง้ครแูละนกัเรยีนไดร้บัความสะดวกสบายดา้นต่างๆเพราะสิง่เหล่านี้มสี่วน
ช่วยเสรมิสรา้งพลงัประสบการณ์ใหก้บัผูร้บับรกิาร 
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 2.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนที่มบีรบิทใกล้เคยีงกนั 
เพื่อเป็นสารสนเทศในการน ามาพฒันา ปรบัปรงุการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนต่อไป 
  2.2 ควรศกึษาการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูโ้ดยศกึษาเฉพาะ
ด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านการให้บรกิาร เพื่อให้สามารถน าไปพฒันา ปรบัปรุงได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
  2.3 ควรจ าแนกปจัจยัส่งเสรมิการพฒันาการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรยีนที่เอื้อต่อ
การเรยีนรูข้องนักเรยีนเครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
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เรือ่ง  ขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

เรยีน  อาจารยป์ราณ ี ศรใีส 

  เนื่องดว้ย  นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์  นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าสารนิพนธเ์รือ่ง “การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน”  โดยม ีอาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้บณัฑติวทิยาลยัขอเรยีนเชญิท่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 

  จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญให ้นางสาวอนิทริา บรบิูรณ์ และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 
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หมายเหตุ : สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อนิสติ โทรศพัท ์083-234-6662 
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ที ่ศธ 0519.12 / 5239      บณัฑติวทิยาลยั 
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
             สุขมุวทิ 23  กรงุเทพฯ 10110 
 

 12  ตุลาคม 2555 

เรือ่ง  ขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

เรยีน  อาจารยจ์ณศิรา  กาลรา 

  เนื่องดว้ย  นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์  นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าสารนิพนธเ์รือ่ง “การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน”  โดยม ีอาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้บณัฑติวทิยาลยัขอเรยีนเชญิท่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 

  จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญให ้นางสาวอนิทริา บรบิูรณ์ และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

       (รองศาสตรจารย ์ดร.สมชาย  สนัตวิฒันกุล) 
                                                             คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 
 
 
 
ส านกังานคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
โทร.  0-2649-5064 
หมายเหตุ : สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อนิสติ โทรศพัท ์083-234-6662 
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ที ่ศธ 0519.12 / 5240      บณัฑติวทิยาลยั 
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
             สุขมุวทิ 23  กรงุเทพฯ 10110 
 

 12  ตุลาคม 2555 

เรือ่ง  ขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

เรยีน  อาจารยจ์นิตนา  คงปรพีนัธุ์  

  เนื่องดว้ย  นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์  นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าสารนิพนธเ์รือ่ง “การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน”  โดยม ีอาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้บณัฑติวทิยาลยัขอเรยีนเชญิท่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 

  จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญให ้นางสาวอนิทริา บรบิูรณ์ และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

       (รองศาสตรจารย ์ดร.สมชาย  สนัตวิฒันกุล) 
                                                             คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 
 
 
 
ส านกังานคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
โทร.  0-2649-5064 
หมายเหตุ : สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อนิสติ โทรศพัท ์083-234-6662 
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ส่วนราชการ  บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   โทร 5664 
ท่ี  ศธ 0519.12/ 5241   วนัท่ี  12  ตุลาคม  2555 
เร่ือง   ขอเชญิเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

เรยีน   คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์
  เนื่องดว้ย  นางสาวอนิทริา บรบิูรณ์  นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิาร
การศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าสารนิพนธเ์รือ่ง “การจดัสภาพแวดลอ้ม
โรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เครอืขา่ยโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ สงักดัส านกับรหิารงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน”  โดยม ีอาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ ์ ในการนี้บณัฑติวทิยาลยัขอเรยีนเชญิ  อาจารย ์ดร.สรภคัสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์ และ เรอื
เอก ดร.อภธิรี ์ ทรงบณัฑติย ์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ได้โปรดพิจารณาให้บุคลากรในสงักดัเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญให ้นางสาวอนิทริา  บรบิรูณ์ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย ์ ดร.สมชาย  สนัตวิฒันกุล) 
            คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
ส านกังานคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
โทร.  0-2649-5064 
หมายเหตุ : สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อนิสติ โทรศพัท ์083-234-6662 

     บนัทึกข้อความ 
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ที ่ศธ 0519.12 / 5242      บณัฑติวทิยาลยั 
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
             สุขมุวทิ 23  กรงุเทพฯ 10110 
 

 12  ตุลาคม  2555 

เรือ่ง  ขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อพฒันาเครือ่งมอืการวจิยั 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่นส ์

  เนื่องดว้ย  นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์  นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าสารนิพนธเ์รือ่ง “การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน”  โดยม ีอาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ ใน
การน้ีนิสติมคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มลูเพื่อพฒันาเครื่องมอืการวจิยั โดยขอใชส้ถานทีเ่พื่อขอใหค้รชูาว
ไทย และครูชาวต่างชาติ  จ านวน 30 คน ตอบแบบสอบถาม ในระหว่างเดอืนตุลาคม ถึงเดอืน
พฤศจกิายน 2555 

  จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะหใ์ห ้นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์ ไดเ้กบ็ขอ้มลูเพื่อการ
วจิยัและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

       (รองศาสตรจารย ์ดร.สมชาย  สนัตวิฒันกุล) 
                                                             คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 
 
ส านกังานคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
โทร.  0-2649-5064 
หมายเหตุ : สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อนิสติ โทรศพัท ์083-234-6662 
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ที ่ศธ 0519.12 / 5243      บณัฑติวทิยาลยั 
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
             สุขมุวทิ 23  กรงุเทพฯ 10110 
 

 12  ตุลาคม  2555 

เรือ่ง  ขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ อ่อนนุช 

  เนื่องดว้ย  นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์  นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าสารนิพนธเ์รือ่ง “การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรู้ของนักเรยีน เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน”  โดยม ีอาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ ใน
การนี้นิสติมคีวามจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวจิยั โดยขอใช้สถานที่เพื่อขอให้ครูชาวไทย และครู
ชาวต่างชาตเิครอืขา่ยนานาชาตเิวลลส์ตอบแบบสอบถาม ในระหว่างเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนพฤศจกิายน 
2555 

  จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะหใ์ห ้นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์ ไดเ้กบ็ขอ้มลูเพื่อการ
วจิยัและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

       (รองศาสตรจารย ์ดร.สมชาย  สนัตวิฒันกุล) 
                                                             คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 
 
ส านกังานคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
โทร.  0-2649-5064 
หมายเหตุ : สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อนิสติ โทรศพัท ์083-234-6662 
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ที ่ศธ 0519.12 / 5244      บณัฑติวทิยาลยั 
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
             สุขมุวทิ 23  กรงุเทพฯ 10110 
 

 12  ตุลาคม  2555 

เรือ่ง  ขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ 

  เนื่องดว้ย  นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์  นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าสารนิพนธเ์รือ่ง “การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน”  โดยม ีอาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ ใน
การนี้นิสติมคีวามจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวจิยั โดยขอใช้สถานที่เพื่อขอให้ครูชาวไทย และครู
ชาวต่างชาตเิครอืขา่ยนานาชาตเิวลลส์ตอบแบบสอบถาม ในระหว่างเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนพฤศจกิายน 
2555 

  จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะหใ์ห ้นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์ ไดเ้กบ็ขอ้มลูเพื่อการ
วจิยัและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

       (รองศาสตรจารย ์ดร.สมชาย  สนัตวิฒันกุล) 
                                                             คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 
 
ส านกังานคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
โทร.  0-2649-5064 
หมายเหตุ : สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อนิสติ โทรศพัท ์083-234-6662 
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ที ่ศธ 0519.12 / 5245      บณัฑติวทิยาลยั 
            มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
             สุขมุวทิ 23  กรงุเทพฯ 10110 
 

 12  ตุลาคม  2555 

เรือ่ง  ขอความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยั 

เรยีน  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลนานาชาตเิวลลส์ 

  เนื่องดว้ย  นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์  นิสติระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดร้บัอนุมตัใิหท้ าสารนิพนธเ์รื่อง “การจดัสภาพแวดลอ้มโรงเรยีนทีเ่อื้อ
ต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน เครอืข่ายโรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน”  โดยม ีอาจารย ์ดร.สมชาย เทพแสง เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ ใน
การนี้นิสติมคีวามจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวจิยั โดยขอใช้สถานที่เพื่อขอให้ครูชาวไทย และครู
ชาวต่างชาตเิครอืขา่ยนานาชาตเิวลลส์ตอบแบบสอบถาม ในระหว่างเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนพฤศจกิายน 
2555 

  จงึเรยีนมาเพื่อขอความอนุเคราะหใ์ห ้นางสาวอนิทริา บรบิรูณ์ ไดเ้กบ็ขอ้มลูเพื่อการ
วจิยัและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 

       (รองศาสตรจารย ์ดร.สมชาย  สนัตวิฒันกุล) 
                                                             คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 
 
ส านกังานคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
โทร.  0-2649-5064 
หมายเหตุ : สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อนิสติ โทรศพัท ์083-234-6662 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามการวจิยั 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามการวิจยั  
 

 1. อาจารยจ์ณศิรา  กาลรา   ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
         อนุบาลนานาชาตเิวลลส์  
 2. อาจารยป์ราณ ี ศรใีส              ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
         นานาชาตเิวลลส์ 
 3. อาจารยจ์นิตนา  คงปรพีนัธุ ์   ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
         นานาชาตเิวลลส์ อ่อนนุช 
 4. อาจารย ์ดร. สรภคัรสรณ์  ฉตัรกมลทศัน์ อาจารยป์ระจ าภาควชิา 
         การบรหิารการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์
         มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 5. เรอืเอก ดร.อภธิรี ์ ทรงบณัฑติย์  อาจารยป์ระจ าภาควชิา 
         การบรหิารการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร ์
         มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
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Questionnaire 
 

Title: A  Study  of  The  Environment  Conducive  to  Learning  at  Wells  International  
School  Campuses  Under  the  Office  of  The  Private  Education  Commission. 
 
Explanation 

1. The purpose of this research is to study and compare of The Environment  
Conducive  to  Learning  at  Wells  International  School  Campuses  Under  the  Office  of  
The  Private  Education  Commission. 

2. This questionnaire divided into 2 parts, total 7 pages as follows; 
 Part 1  Background information of the respondents, total 3 articles. 
    Part 2 Level of The Environment Conducive  to  Learning  at  Wells  International        

School  Campuses  Under the Office of The  Private  Education  Commission, total 40 
articles. 

3. The results of this research will be used for scholarly purposes only. The results     
will be analyzed in perspective presentation that won’t affect to any individual respondent or 
school.    
 
The researcher hopes to receive your good cooperation. The results of this study will be 
useful for the institutions involved and people interested. 

 
The researcher would like to thank you for this opportunity. 
 
          Miss Intira  Boriboon 
             Master students in Educational Administration 

    Faculty of Education, Srinakharinwirot University  
 
 
 

Researcher 
Tel: 083-234-6662 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swu.ac.th%2F&ei=ko6zUJTREoXUrQeCmoAQ&usg=AFQjCNFYFGzBTCmZnbSf0VORHAYCjmDPGw&sig2=J6qNuiKtBYs2Ob7Im9uAog
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Questionnaire 
 
Part 1  Background information of the respondents. 

Instruction:  Please kindly mark  in        that match your most reality 

 
1. Experience of Thai teachers and foreign teachers. 

Below 3 years             3 - 5 years                               More than 5 years 

2. Qualifications of Thai teachers and foreign teachers. 
Bachelor degree         Higher than Bachelor degree 

3. Nationality of Thai teachers and foreign teachers 
Thai                                Foreign  

---------------------------------- 
 Part 2  Level of The Environment  Conducive  to  Learning  at  Wells  
International  School  Campuses  Under  the  Office  of  The  Private  Education  
Commission. 

 
Instruction 

1. This part concerns to query the real operation of The Environment  Conducive  to  
Learning  at  Wells  International  School  Campuses.   

2.  This part is 5 point rating scale. Please kindly mark  in the space that match your  
most reality. Please kindly help answer every question. 

 Criteria to consider are as follows; 
5  mean The Environment  Conducive  to  Learning  at  Wells  International  School  
Campuses  at highest level. 
4  mean The Environment  Conducive  to  Learning  at  Wells  International  School  
Campuses  at high level. 
3  mean The Environment  Conducive  to  Learning  at  Wells  International  School  
Campuses  at moderate level. 
2  mean The Environment  Conducive  to  Learning  at  Wells  International  School  
Campuses  at low level. 

          1  mean The Environment  Conducive  to  Learning  at  Wells  International  School      
Campuses  at lowest level.  
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Example  Questionnaire and interpretation. 
 

No. 
 

Questions concern of  the  Environment  
Conducive  to  Learning 

Level  of  the  Environment  
Conducive  to  Learning 

5 4 3 2 1 
Buildings  and  Classrooms  

1. Your  classroom  is  tidy.      
 

 
Interpretation  
-  “The classroom tidy” has The Environment  Conducive  to  Learning  at  Wells  
International  School  Campuses at lowest level. (mean School Environment  Conducive  to  
Learning  at level 1)  

 
No 

 
Questions concern of  the  Environment  

Conducive  to  Learning 

Level  of  the  Environment  
Conducive  to  Learning 

 
5 4 3 2 1 

Buildings  and  Classrooms  
1.  Your  classroom  is  tidy.       

2. Your  classroom  is  clean, facilitates  learning      

3. The  classroom  is  decorated  beautifully.      

4. The  Laboratory  room  is  available  and  sufficient.      

5. Arrange  materials, equipment, tools  and materials 

to facilitate learning in Laboratory.       

6. Library  provides  enough  books, journals, textbooks 

for  student  researched.      

7.  Buildings  are  safe  for  learning.  
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No 

 
Questions concern of  the  Environment  

Conducive  to  Learning 

Level  of  the  Environment  
Conducive  to  Learning 

5 4 3 2 1 
Buildings  and  Classrooms  

8. Maintenance  keeps  the  building beautiful.       

Teaching & Learning  

9. Lessons  are  planned  in  advance.      

10. There  is a variety  of  modern  instructional  media. 

  

     

11. Students are involved in, planning their learning.  

 

     

12. Teachers’ Knowledge  of  course  content  is  

sufficient.  

     

13. The environment   motivates  students  to  learn. 
 

     

14. Courses  are  comprehensive, the  amount  of 
content  provided  to  students  corresponds  to 
specified  time periods.  
 

     

15. There  is  systematic  teaching  that  meets  the  

learning  objectives. 

     

16. There  is  proper  assessment  and  evaluation.  
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No 

 
Questions concern of  the  Environment  

Conducive  to  Learning 

Level  of  the  Environment  
Conducive  to  Learning 

 
5 4 3 2 1 

Student activities   
17. There  are  lessons  to  improve  students' physical, 

emotional, mental  and  intellectual  health.  
     

18. There  are  activities  that  encourage  students  to 
work  and participate  to  enhance  their  knowledge. 

     

19. There  are  a  variety  of  activities, taking  into 
account  the  student's  need.  

     

 
No 

 
Questions concern of  the  Environment  

Conducive  to  Learning 

Level  of  the  Environment  
Conducive  to  Learning 

 
5 4 3 2 1 

Student activities   

20. There  are  activities  for  students  to  learn  from 

the  real  experience  from  variety  learning  

sources.  

     

21. Activities  are  arranged  according  to  the  

interests, aptitudes  and  capabilities  of  students.  

     

22. There  are  activities  to  build relationship  between 
teachers  and  students.  

     

23. Students  are  encouraged  to  apply  the knowledge 
and  experience  gained  from  the  activities  to  be 
used  in  everyday  life. 

     

24. Teachers  create  activities  both  inside  and  

outside  the  classroom.  
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No 

 
Questions concern of  the  Environment  

Conducive  to  Learning 

 

Level  of  the  Environment  
Conducive  to  Learning 

 
 

5 4 3 2 1 

Social  group  with  friends  

25. There  are  support  activities  that  promote  team 
work. 
 

     

26. Students   are  work  cooperative  among  

themselves.  

     

27. There  are  activities  that  support  harmony 
between  students.  
 
 

     

28. The  school  facilitates  good  relationships  between 
students.  
 

     

29. There  are  knowledge- exchange  activities  
included  in  assigned  work.  
 
 

     

30. There  are  group  activities  that  promote  good 
relationships. 
 

     

31. Students  accept  one  another. 
 
 

     

32. The  atmosphere  in  the  class  is  friendly, and  
engaging. 
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No 

 
Questions concern of  the  Environment  

Conducive  to  Learning 

Level  of  the  Environment  
Conducive  to  Learning 

 
5 4 3 2 1 

Service Department  

33. Tables  and  chairs  in  the  classroom  are  
arranged  to  facilitate  learning. 
 

     

34. There  are  facilitation  service. 
 

     

35. There  are  supplementary  activities to help  student 

achieve a better understanding of the lessons.  

     

36. There  are  activities  to  help  students  to gain 
additional  knowledge. 
 

     

37. There  are  advice  and  assistance  service 
provided  for  students.  
 

     

38. There  are  various activities  provided  to  increase 
students’ satisfaction. 
 

     

39. There  are  supplementary  activities  to enhance 
learning  experiences  outside  the  classroom.  
 

     

40. Activities  are  arranged  with  regard  to  the  safety, 
health  and  happiness  of  students.  
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 

 
 ชื่อ  ชื่อสกุล นางสาวอนิทริา  บรบิูรณ์ 
 วนัเดอืนปีเกดิ  9  มกราคม  2523 
 สถานทีเ่กดิ อ าเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรรีมัย ์ 
 สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั 789/111 หมูบ่า้นสุขส าราญลฟีวิง่ 
  แขวงบา้นคลองสวน เขตพระสมทุรเจดยี ์
  สมทุรปราการ  10290 
 ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจุบนั ครโูรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ อ่อนนุช 
 สถานทีท่ างานปจัจบุนั โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์ อ่อนนุช 
  2209 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง 
  กรงุเทพมหานคร  10260 
  
 ประวตักิารศกึษา 
             พ.ศ.2542 มธัยมศกึษาตอนปลาย 
  จากโรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคม  
             พ.ศ.2546 ปรญิญาตร ี คณะศลิปะศาสตร ์
  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
  จากมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์  
             พ.ศ.2552 ประกาศนียบตัรบณัฑติ  คณะครศุาสตร ์ 
  สาขาวชิาชพีคร ู  
  จากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
             พ.ศ.2556 ปรญิญาโท  คณะศกึษาศาสตร ์  
  สาขาการบรหิารการศกึษา 
  จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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