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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่
เอื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นเครือ ข่ า ยโรงเรีย นนานาชาติ เ วลล์ ส สัง กัด ส านั ก บริห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จาแนกตามประสบการณ์ การทางาน วุฒกิ ารศึกษา และ
สัญชาติ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส จานวน 132 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5
ระดับ ได้แก่ แบบสอบถามระดับการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .95 สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test for Independent sample)
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธกี าร
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจยั พบว่า
1.การจัด สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ข องนัก เรีย นเครือ ข่า ยโรงเรีย น
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสังคมกลุ่ มเพื่อ น ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการ
ให้บริการ และด้านอาคารสถานที่
2.การเปรีย บเทีย บการจัด สภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ ข องนัก เรีย นเครือ ข่า ย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความ
คิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ พิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่
เอื้อ ต่ อ การเรียนรู้ของนัก เรียนด้านอาคารสถานที่ และด้านการให้บริก าร แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัด กิจกรรมนักเรียน ด้านสังคม
กลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ ครูมคี วามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน และเมื่อจาแนกตามสัญชาติ พบว่า ครูชาวไทย
และครูชาวต่างชาติมคี วามคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ส่วน
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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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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จสมบูรณ์ลงได้ดว้ ยความกรุณาของ อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง
อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ ทีท่ ่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้คาปรึกษาแนะนา ในการจัดทาสาร
นิพนธ์ฉบับนี้ทุกขัน้ ตอน ทาให้ผู้วจิ ยั ได้รบั ประสบการณ์ในการทางานวิจยั และรูถ้ ึงคุณค่าของ
งานวิจยั อีกทัง้ ท่านยังเป็นแบบฉบับของอาจารย์ทท่ี ุ่มเทให้กบั ศิษย์ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงไว้
ณ ทีน่ ้ี
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ขอขอบคุณกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย์
ดร.ทัศนา แสวงศักดิ ์ ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง เรือเอก ดร.
อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์ และอาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา ทีแ่ นะแนวทางการจัดทาสารนิพนธ์จนทาให้
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยความสมบูรณ์ทส่ี ุด
ขอขอบคุณกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ คือ อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง ประธาน
กรรมการสอบสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ ์ และเรือเอก ดร.อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์
กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการจัดทาสารนิพนธ์จนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงด้วยความสมบูรณ์ทส่ี ุด
และขอขอบคุณอาจารย์ ดร.สรภัครสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ เรือเอก ดร.อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์
อาจารย์ปราณี ศรีใส อาจารย์จณิศรา กาลรา และอาจารย์จนิ ตนา คงปรีพนั ธุ์ ทีก่ รุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการตรวจสอบแก้ไขและให้คาแนะนาในการสร้างแบบสอบถาม ขอขอบคุณครูเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส ที่อานวยความสะดวกเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดียงิ่ และขอขอบคุณผูอ้ านวยการโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ทใ่ี ห้ความร่วมมือในการ
ทดลองใช้เครือ่ งมือประกอบการวิจยั ครัง้ นี้
นอกจากนัน้ ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณ คุ ณจาง เย่า ล่าง ที่ใ ห้การอุปถัมภ์ด้วยดีมาตลอด และ
ครอบครัวบริบูรณ์ ทีไ่ ด้ให้กาลังใจผู้วจิ ยั ตลอดมา ตลอดจนเพื่อนนิสติ ปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา รุ่นที่ 22 ทุกคน ทีเ่ ป็ นกาลังใจ ช่วยเหลือ และคณาจารย์ทุกท่านทีช่ ่วยประสิทธิ ์ ประสาท
วิชาความรูท้ งั ้ หลายให้แนวทางการศึกษาและการดารงชีวติ อันทรงคุณค่าแก่ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณทุก
ท่านทีก่ ล่าวมา ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
อินทิรา บริบรู ณ์
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การศึกษาเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีส่ าคัญในการพัฒนาคนให้มคี วามรู้ ความสามารถ เพื่อเป็ น
ทัก ษะพื้น ฐานในการด ารงชีว ิต ตัง้ แต่ อ ดีต จนถึง ป จั จุบนั ระบบการศึก ษาได้ม ีก ารเปลี่ย นแปลง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทนั ต่อความเจริญก้าวหน้า การศึกษาจึงกลายเป็ น หัวใจหลักทีส่ าคัญและ
เป็ นการเตรียมพื้นฐานที่จะนาไปสู่การพัฒนาความพร้อมของคุณภาพชีวติ ทัง้ ต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สิง่ แวดล้อม โรงเรียน สังคมบ้านเมืองและประเทศชาติ ซึง่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2554-2559) กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ส ามารถปรับ ตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อ ย่า ง
เหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มคี ุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
และได้รบั ประโยชน์ จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม รวมทัง้ สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและ
การบริโ ภคที่เ ป็ นมิต รต่ อ สิ่ง แวดล้อ มสอดคล้อ งกับด้านการศึก ษา เป้าหมายของแผนการศึก ษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) กล่าวว่า สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้ออานวยต่อการ
พัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยังยื
่ น มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้
มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีการกระจายอานาจสู่โรงเรียน เขตพืน้ ที่ และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทัง้ ความร่วมมือใน
ภูมภิ าคและกับนานาชาติมากขึน้ อันจะนาไปสู่ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันของประเทศ
และการอยูร่ ว่ มกันกับพลโลกอย่างสันติสุขมีการพึง่ พาอาศัยและเกื้อกูลกัน (สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551: 4)
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 24 ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้โรงเรียนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและสิง่ อานวย
ความสะดวกเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้ก ารวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นี้ค รูและนัก เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อ มจากสื่อ การเรียนและแหล่งวิทยากร
ประเภทต่างๆ (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ. 2542: 8) ดังนัน้ โรงเรียนจึงเป็ นหน่ วยงานที่
สาคัญของการจัดการศึกษา เพราะมีบทบาทในด้านต่างๆทีใ่ ห้นักเรียนได้รบั ความรู้ เป็ นการบริการ
ทางการศึกษาซึง่ แนวทางการศึกษาในปจั จุบนั ได้ให้โรงเรียนและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการให้
นักเรียนทุกคนต้องได้รบั การบริการทางการศึกษา จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่สาคัญยิง่ คือ การจัด
สภาพแวดล้อมโรงเรียน การสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมโรงเรียนทีด่ จี ะช่วยส่งเสริมและปลูกฝงั
ให้นักเรียนได้เป็ นบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความเจริญทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ

2
สอดคล้องกับโปสเตอร์ (Poster. 1999: 8-10) การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มคี วามสวยงาม
สะดวกสบาย มีการพัฒนาสิง่ แวดล้อมที่อยู่รอบๆจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เน้นให้โรงเรียนดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์การการบริหารงานโรงเรียน มีการปฏิบตั ริ วมทัง้ การสร้าง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผู้ปกครองและชุมชน การตอบสนองความต้องการของนักเรียน การให้บริการ
นักเรียนทีส่ ะดวก รวดเร็ว และการติดต่อสื่อสารทีช่ ดั เจนโดยใช้ช่องทางทีห่ ลากหลายและสอดคล้อง
กับแบล็นฟอร์ด (Blanford. 2006: 41-42) การจัดสภาพแวดล้อมนับว่ามีความสาคัญต่อการบริหาร
โรงเรียนให้เกิดคุณภาพ ทาให้บรรลุผลสาเร็จซึ่งประกอบไปด้วย การจัดอาคารสถานที่ การจัดการ
เรียนการสอน การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เ ชิงบวก การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในด้า น
การเรียน การพัฒนาหลักสูตร การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
กับนักเรียน นักเรียนกับครู และนักเรียนกับชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 50 – 53) กล่าวว่า บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการนา
หลัก สูต รไปใช้ใ นโรงเรีย น คือ ผู้บ ริห ารโรงเรีย นต้ อ งเป็ น ผู้น าในการน าหลัก สูต รไปใช้ใ นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูซ้ ง่ึ
ความสาเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ่เี น้นนักเรียน และการบริหารที่เน้นโรงเรียนเป็ นสาคัญ
อยูท่ ผ่ี ลการดาเนินงานระดับชาติ รัฐดาเนินการส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารระดมทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษา การเพิม่ ช่องทางและโอกาสการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองแก่หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบทัง้ การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสนับสนุ นทัง้ ด้านวิชาการและด้าน
งบประมาณอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม กากับติดตามให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ระดับกระทรวงและเขตพื้นที่การศึกษา มีการติดตามกากับ สนับสนุ นให้โรงเรียน
และหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบทัง้ การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ มีแผนพัฒนาหน่ วยงาน
มีจานวนนักเรียนเข้าเรียนครบตามเกณฑ์ มีอาคารสถานที่และสิง่ อานวยความสะดวกตามเกณฑ์
มีสงิ่ แวดล้อมที่ดี บรรยากาศร่มรื่น มีสภาพเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูท้ ป่ี ลอดภัย มีความก้าวหน้า
ล้าสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และระดับโรงเรียนมีหลักสูตรแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับ
ท้องถิน่ มีการบริหารวิชาการทีส่ นับสนุ นให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการประเมินผลการ
เรียนรูต้ ามสภาพจริงนักเรียนมีระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ มีระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบบริหารการเงินงบประมาณที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา. 2555: ออนไลน์) สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที่
3.3 การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นนักเรียน และการบริหารทีเ่ น้นโรงเรียนเป็ นสาคัญ การ
จัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นนักเรียนเป็ นสาคัญ คือ นักเรียนเห็นแบบอย่างทีด่ ี ได้ฝึกการคิด และได้
เรียนจากประสบการณ์ตรงทีห่ ลากหลาย จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนได้เรียนตรงตามความสนใจ และ
มีความสุขในการเรียน ครูรจู้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล ครูเตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรู้
ั ญาไทย ครู จ ัด บรรยากาศเอื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ จัด หาและพัฒ นาแหล่ ง เรีย นรู้ท่ี
สากลกับ ภู ม ิป ญ
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หลากหลาย และการพัฒนาความคิดให้นักเรียนคิดเป็ นระบบทีส่ ร้างสรรค์ ซึง่ ความสาเร็จของการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ น่ี ักเรียนเป็ นสาคัญ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยด้านบุคคล (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2555: ออนไลน์)
ในการจัดการชัน้ เรียนที่มปี ระสิทธิภาพนัน้ ครูมวี สิ ยั ทัศน์ มองเห็นบรรยากาศในห้องเรียน
ตามแบบที่ต้องการจะพัฒนาให้เกิดขึ้น เป็ นการตัง้ เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล
หรือกลุ่ม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสาเร็จและเกิดประสิทธิภาพ การสื่อความหมายระหว่างบุคคล
และการจัดการชัน้ เรียน ซึง่ ครอบคลุมไปถึงฝ่ายบริหารและครูท่มี ตี ่อนักเรียน วิธกี ารสอนที่ใช้ส่งเสริม
และการแสดงออกของนักเรียนดังทีส่ ุวพร ตัง้ สมวรพงษ์ (2542: 77) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมด้านการ
เรียนการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู รวมทัง้ การใช้ส่อื
ต่างๆในการสอนและปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนต้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม ซึง่ จะส่งผลให้
นักเรียนได้รบั ความรูแ้ ละสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ ส่งผลให้นักเรียนประสบความสาเร็จในด้านการเรียน
และยังพัฒนาทักษะแนวคิด และอุดมการณ์ต่างๆให้เกิดขึน้ ในตนเองได้
โรงเรียนเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่จี ะต้องส่ งเสริมสร้างนักเรียนให้ได้รบั โอกาสและ
ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพของนัก เรียน โรงเรียนนานาชาติก็เป็ นองค์การทางสังคมองค์การ
หนึ่งที่มภี าระหน้ าที่ให้บริการทางการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็ นหน่ ว ยงานที่มหี น้ าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้รบั การพัฒนาและรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาทัง้ ของต่างประเทศและต้องได้รบั การประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเน้นใน
เรื่องการพัฒนาเพื่อประเมินตนเองและเป็ นกลไกสาคัญของการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนและการประเมินภายนอก โดยต้องใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก
ในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานและในมาตรฐานดังกล่าวมีจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
ของนัก เรียนคือ มาตรฐานที่ 12 เน้ นให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้ น
นักเรียน ตามตัวบ่งชี้12.1 -12.4 คือ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีการจัดการเรียนที่เน้ นนักเรียนเป็ นสาคัญ
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลายและมีกิ จกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
เห็นคุณค่าและความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมแม่พร้อมกับชื่นชมในวัฒนธรรมของประเทศเจ้าบ้านและ
วัฒนธรรมอื่นๆและในมาตรฐานที1่ 3 โรงเรียนมีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนและท้องถิน่ มีส่อื การ
เรียนการสอนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ตามตัวบ่งชี้ 13.1-13.2 คือ โรงเรียนมีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการ
เรียนรูร้ ะดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิน่ ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความ
ต้ อ งการของนั ก เรีย นและท้ อ งถิ่น มีส่ือ การเรีย นการสอนที่เ หมาะสมและเอื้อ ต่ อ การเรีย นรู้
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549: 36-38) สอดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 16
ให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
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ศัก ยภาพและสอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติการศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่แ ก้ไ ขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด4 มาตรา 24(5) ระบุว่าให้โรงเรียนและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และอานวยความสะดวก
เพื่อให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยปจั จุบนั มีฐานะเป็ นโรงเรียนเอกชน อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแ ลของกองนโยบายพิเศษ (สช) สังกัดกลุ่มงานส่ งเสริมการศึกษานานาชาติ สานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และบริษทั เอฟเวอร์เคลฟเวอร์ จากัด
ได้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ โรงเรียน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2545 ชื่อโรงเรียนอนุ บาลนานาชาติเวลล์ส
(Wells International Kindergarten School) ใช้ช่อื ย่อว่า “ wiks ” โรงเรียนตัง้ อยู่เลขที่ 10
ซอยศรีนครินทร์ 62 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้
อนุ บาลศึกษาปีท่ี 1 ถึงชัน้ อนุ บาลศึกษาปี ท่ี 3 ต่อมาปีพุทธศักราช 2546 บริษทั เอฟเวอร์เคลฟเวอร์
จากัด ได้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) ใช้ช่อื ย่อว่า
“ wells ” โรงเรียนตัง้ อยู่เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 เปิดสอนระดับประถมศึกษา ตัง้ แต่ระดับชัน้ ปีท่ี 1 ถึงชัน้ ปีท่ี 5 (Grade 1 – Grade 5) และปี
พุทธศักราช 2549 บริษทั เอฟเวอร์เคลฟเวอร์จากัด ได้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
อ่อนนุ ช (Wells International School On Nut) ใช้ช่อื ย่อว่า “ wells – on nut ” โรงเรียนตัง้ อยู่เลขที่
2209 ซอยสุ ขุม วิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุง เทพมหานคร 10260 เปิ ด สอนระดับ
ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา (Grade 1 – Grade 12) ปจั จุบนั เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ
เวลล์ส มีทงั ้ หมด 3 สาขา ประกอบด้ว ยโรงเรียนอนุ บาลนานาชาติเ วลล์ส ,นานาชาติเ วลล์ส และ
นานาชาติเ วลล์ส อ่ อนนุ ช เป็ นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดกองนโยบายพิเศษ สานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริม การศึก ษาเอกชน จัด การศึก ษาระบบอเมริกัน ตามหลัก สูต รของส านั ก
การศึกษาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (California Department of Education,USA.)
ในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา Elementary School (Grade1-5),Middle School (Grade6-8)
และ High School (Grade9-12) ใช้ส่อื การเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยเพิม่ หลักสูตรภาษา
และวัฒนธรรมไทยโดยเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ สาหรับนักเรียนไทย และเรียน 1 คาบ/สัปดาห์สาหรับ
นักเรียนต่างชาติ เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์สอยู่ระหว่างการประเมินตนเองเพื่อรอรับการ
ประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
รอบที่ 3 และองค์การประเมินมาตรฐานภายนอกโรงเรียนนานาชาติ คือ Western Association of
School and College (WASC) ปจั จุบนั โรงเรียนได้รบั รอง (Accredited school) คือการได้รบั รอง
วิทยฐานะมีวุฒเิ ทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับสูงสุดของ
โรงเรียน มีมาตรฐานการศึกษาทัง้ ในระดับชาติและระดับสากล และได้รบั การประเมินมาตรฐาน
การศึกษา โดยคณะกรรมการจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 2 - 4
เมษายน 2553 คณะกรรมการได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมด้าน
อาคารสถานที่ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ แนะนาว่าควรมีการตกแต่งห้องเรียน เน้นให้ม ีการใช้
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ประโยชน์หลากหลายของห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร และห้องสมุด สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ต้อง
จัดให้พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ควรมีการบารุงอาคารสถานทีใ่ ห้มสี ภาพดีอย่างสม่าเสมอ
และสามารถสนองความต้อ งการได้อ ย่างเพียงพอ ด้านการจัดการเรียนการสอนควรมีการจัด
สภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีส่อื อุปกรณ์การเรียน
ทีจ่ ดั เตรียมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ค ิด วิเ คราะห์ ด้านการจัดกิจ กรรมนักเรียน โรงเรียนควรมีการจัด กิจ กรรมที่ ห ลากหลายและ
เหมาะสมกับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ มีกจิ กรรมทัง้ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ได้เรียนรูแ้ ละสัมผัสกับประสบการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนเกิดความสุขและสนุ กกับ
กิจ กรรม ก่ อ ให้เ กิดพัฒนาการ ความคิด สร้างสรรค์ เกิดการเรีย นรู้ด้ว ยการท ากิจกรรมร่ว มกัน
ช่ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน สามารถท ากิจ กรรมเป็ น กลุ่ ม ส่ ง ผลให้นัก เรี ยนมีค วามเข้า ใจตนเองมี
ปฏิสมั พันธ์ทด่ี รี ะหว่างนักเรียน และด้านการบริการ ให้อานวยความสะดวกจัดกิจกรรมเสริมความรู้
ให้ประสบการณ์นอกจากการเรียนการสอน มีการเอื้ออานวยนักเรียนเพื่ อให้พร้อมในการเรียน ให้
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสร้า งความพึง พอใจให้แ ก่ นั ก เรีย นอย่ า งมีค วามสุ ข
(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส. 2553: 3)
จากข้ อ สัง เกตและข้ อ เสนอแนะดัง กล่ า วผู้ ว ิ จ ัย จึง สนใจท าการวิ จ ัย เรื่อ ง การจัด
สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัด
สานัก บริห ารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน และเพื่อ เป็ นแนวทางในการวางแผน
ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ ให้มคี วามเหมาะสม และ เอื้อ
ต่ อ การจัด การเรียนรู้ ดัง นัน้ การจัดสภาพแวดล้อ มและบรรยากาศของการเรีย นรู้นัน้ มีส่ ว นช่ว ย
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความสุข และทัง้ ครู นักเรียนประสบความสาเร็จ เนื่องจากโรงเรียนเป็ นองค์การ
ทีใ่ ห้บริการด้านการศึกษาทีจ่ ะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรูอ้ ย่างเต็มทีเ่ ต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายของครู ผู้วจิ ยั จึงเห็นถึงความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส 5 ด้าน คือ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้าน
การให้บริการ เพื่อนาผลการวิจยั มาพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้มคี วาม
เหมาะสม มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ ์ทัง้ นักเรียนและครู ผลของการศึกษาเป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่ี
เกี่ย วข้อ งนาไปใช้เ ป็ น แนวทางในการพัฒนาปรับ ปรุง สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นให้ส อดคล้อ งกับ
จุดมุง่ หมายและเกิดประสิทธิภาพของเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์สต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยจาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน วุฒกิ ารศึกษาและสัญชาติ

ความสาคัญของการวิ จยั
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ครูช าวไทยและครูช าวต่ างชาติเ ครือ ข่า ยโรงเรี ย น
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทีใ่ ช้เป็ นแนวทางใน
การวางแผนดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อ ม 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ ผล
ของการศึก ษายัง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งน าไปใช้เ ป็ น แนวทางในการพัฒ นา ปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นให้เ หมาะสมกับ บริบ ทของโรงเรีย น เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ จุ ด มุ่ง หมาย
และเอื้อ ต่ อ การจัดการเรียนรู้อ ย่างมีคุ ณภาพ ส่ งผลประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้นของเครือ ข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์สต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555
ประกอบด้ว ยครูเ ครือ ข่า ยโรงเรีย นนานาชาติเ วลล์ส จ านวน 3 โรงเรีย น คือ โรงเรีย นอนุ บ าล
นานาชาติเวลล์ส เป็นครูชาวไทย จานวน 6 คน ครูชาวต่างชาติ จานวน 10 คน โรงเรียนนานาชาติ
เวลล์ส เป็ นครูชาวไทย จานวน 8 คน ครูชาวต่างชาติจานวน 17 คน และโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
อ่อนนุช เป็นครูชาวไทย จานวน 12 คน ครูชาวต่างชาติจานวน 87 คน รวมทัง้ สิน้ 140 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริห ารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555
ประกอบด้วยครูเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส จานวน 3 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง โดยการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างการเปิ ดตารางสาเร็จรูปของศิรชิ ยั กาญจนวาสี (2544: 133)ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างรวมทัง้ สิ้น 132 คน หลังจากนัน้ ทาการสุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใช้สญ
ั ชาติครูเป็ นชัน้ และเทียบ
สัดส่วน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ
เวลล์ส แบ่งเป็นดังนี้
1.1 ประสบการณ์การทางาน
1.1.1 ต่ากว่า 3 ปี
1.1.2 3 – 5 ปี
1.1.3 มากกว่า 5 ปี ขึน้ ไป
1.2 วุฒกิ ารศึกษา
1.2.1 ปริญญาตรี
1.2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
1.3 สัญชาติ
1.3.1 ไทย
1.3.2 ต่างชาติ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5
ด้าน คือ
2.1 ด้านอาคารสถานที่
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
2.3 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
2.4 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
2.5 ด้านการให้บริการ
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. สภาพแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรียนที่มสี ่วนสาคัญที่จะ
ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านได้อย่าง
เหมาะสม ได้แก่ สภาพแวดล้อมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศทีด่ ี ความสะอาดร่มรื่น
ความสวยงามภายในโรงเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย
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ความเป็ นระเบียบเป็ นสัดส่วนอาคารสถานที่ มีการจัดอานวยความสะดวก มีความพร้อมเอาใจใส่
และการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้อง
2. การจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่ อการเรียนรู้ หมายถึง การดาเนินการจัดหรือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ 5 ด้าน
คือ
2.1 ด้ า นอาคารสถานที่ หมายถึง การจัด สภาพแวดล้อ มเพื่อ อ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน ในห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องสมุด และบริเวณอาคารสถานที่ให้ม ี
ความปลอดภัยในการเรียน จัด สภาพแวดล้อมให้มบี รรยากาศที่ดี มีค วามเป็ นระเบียบเรียบร้อ ย
สวยงาม สะอาดร่มรืน่ เอือ้ อานวยและคานึงถึงประโยชน์การใช้สอยทีค่ ุม้ ค่า
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนการสอน ครูต้องมีหลักสูตร วิธกี ารสอน บรรยากาศการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
วัสดุอุปกรณ์ท่ชี ่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรูใ้ นการปฏิบตั ิการเรียนอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความรูอ้ ย่างเต็มความสามารถ
และศักยภาพ รวมถึงมีการวัดประเมินผลทีถ่ ูกต้อง
2.3 ด้ านการจัดกิ จกรรมนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมให้รู้จกั และ
เข้าใจตนเอง และการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน การส่งเสริม สนับสนุ นให้เหมาะสม มี
รูปแบบวิธกี ารที่หลากหลาย ส่งเสริม พัฒนานักเรียนทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปญั ญา
สร้างจิตสานึกทีด่ ใี นการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ สามารถปฏิบตั ติ นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
2.4 ด้ า นสัง คมกลุ่ ม เพื่ อ น หมายถึง การสร้า งสัม พัน ธ์แ ละการด าเนิ น การที่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนั บสนุ น การทางานร่วมกัน ทากิจกรรมเป็ น
กลุ่ม ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ใี นการทากิจกรรม มีการสร้างบรรยากาศสนุ กสนาน เป็ น
กันเอง น่าเรียน และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนทีด่ ี
2.5 ด้ านการให้ บริ การ หมายถึง การจัดบริก ารเอื้อ อ านวยความสะดวก จัด
กิจกรรมเสริมความรูใ้ ห้ประสบการณ์นอกจากการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียน มีความพร้อมใน
การเรียน มีความรูค้ วามเข้าใจ ให้ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักเรียนอย่างมีความสุข
3. ครู หมายถึง ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ ส
สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4. ประสบการณ์ การทางาน หมายถึง ระยะเวลาทีค่ รูเข้าทางานเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
4.1 ระยะเวลาทีค่ รูเข้าทางานเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ต่ากว่า 3 ปี
4.2 ระยะเวลาทีค่ รูเข้าทางานเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส 3 – 5 ปี
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4.3 ระยะเวลาที่ครูเข้าทางานเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส มากกว่า 5 ปี
ขึน้ ไป
5.วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของครูเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
5.1 ปริญญาตรี
5.2 สูงกว่าปริญญาตรี
6. สัญชาติ หมายถึง สภาพความสัมพันธ์หรือสถานะที่กาหนดสัญชาติของครูชาว
ไทยและสัญชาติครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
6.1 ไทย
6.2 ต่างชาติ
7. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนในเครือนานาชาติเวลล์ส ที่จดั
การศึก ษาในระบบโดยใช้ห ลัก สู ต รต่ า งประเทศหรือ หลัก สู ต รต่ า งประเทศที่ป รับ รายละเอีย ด
เนื้ อ หาวิช าใหม่ ห รือ หลัก สู ต รที่จ ัด ท าขึ้น เองที่ไ ม่ ใ ช่ ห ลัก สู ต รของกระทรวงศึก ษาธิก ารและใช้
ภาษาต่างประเทศเป็ นสื่อในการเรียนการสอนให้กบั นักเรียน โดยไม่จากัด เชือ้ ชาติ ศาสนา และไม่
ขัดต่อศีลธรรมความมันคงของประเทศ
่
ประกอบด้วย 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุ บาลนานาชาติ
เวลล์ส โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส และโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และงานวิจยั ผูว้ จิ ยั นามาเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาการ
จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัด
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีแนวคิด ทฤษฎี ดังนี้
การจัด สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นเครือ ข่ า ยโรงเรีย น
นานาชาติเวลล์ส ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ผลวิจยั ของ จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 6) กล่าวว่า แนวคิดการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน หมายถึง องค์ประกอบภายในซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ความสัมพันธ์กบั เพื่อน รวมทัง้ ความเป็นระเบียบ ความสะอาดของอาคารสถานที่ การ
จัด อ านวยความสะดวกและปลอดภัย ซึ่ง เป็ น สิ่ง ที่ช่ ว ยกระตุ้น ส่ ง เสริม สนับ สนุ น ให้นั ก เรีย น
สามารถพัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่โรงเรียน หรือสถานศึกษานัน้ ๆกาหนด โดยศึกษา
การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเตรียมทหาร 5 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการเรียนการ
สอน 3) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน 4) ด้านสัมพันธภาพกลุ่มเพื่อน และ 5) ด้านการให้บริการ
ใช้ผลวิจยั ของ ชุตนิ ารถ อินทร์พวง (2549: 6) กล่าวว่า แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมและการ
เรียนรูข้ องแต่ละคนจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละคน ประสบการณ์จะเป็ น เครื่องมือที่
ทาให้เกิดการเรียนรู้ ผลจากการเรียนรูท้ าให้คนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ จึงต้องอาศัยประสบการณ์ท่ี
ดี จะทาให้การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ สิง่ เหล่านี้เป็นสิง่ สาคัญทีจ่ ะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
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เรียนดีขน้ึ การจัดปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนบริเวณโรงเรียน
และวัสดุอุปกรณ์ ให้เอือ้ ต่อการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจ
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจและความปลอดภัยเป็ นเรื่องสาคัญมากในโรงเรียนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
สัมผัสและสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทัง้ ทีเ่ ป็ นเพื่อนมนุ ษย์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี การจัดสิง่ แวดล้อม
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง ส่งเสริมความสามารถของแต่ละ
บุคคล และเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ครูต้องเป็ นผูเ้ ร่งเร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรูใ้ นการ
พัฒนาตนเองโดยเน้ นนัก เรียนเป็ นส าคัญ และรวมไปถึงการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุ นทาง
วิชาการต่างๆที่เกิดขึน้ กับนักเรียนในโรงเรียน สภาพแวดล้อม ด้านสังคมกลุ่มเพื่อนมีอทิ ธิพลอย่าง
ยิง่ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนการปรับตัวและการดารงชีวติ ในห้องเรียนของนักเรียนซึ่ง
เปรียบเสมือนสังคมย่อยสังคมหนึ่งของโรงเรียนสภาพแวดล้อม และด้านการให้บริการนักเรียน เป็ น
การจัดการให้บริการต่างๆให้นัก เรียนได้รบั ความสะดวก ปลอดภัยในทุกๆด้านและโรงเรียนควร
จัดการให้บริการแก่นักเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน โดยศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนของโรงเรียนชลบุร ี “สุขบท” 6 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการให้บริการนักเรียน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของนักเรียน
ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ใช้แนวคิดของ โปสเตอร์( Poster.
1999: 8-10) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มคี วามสวยงาม สะดวกสบาย มีการพัฒนา
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบๆ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นให้โรงเรียน
ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาศัยความ
ร่ว มมือ กับ องค์ก ารการบริห ารงานโรงเรีย น มีก ารปฏิบ ัติร วมทัง้ การสร้า งความสัม พัน ธ์ท่ีดีกับ
ผู้ปกครองและชุมชน การตอบสนองความต้องการของนักเรียน การให้บริการนักเรียนที่สะดวก
รวดเร็ว และการติดต่อสื่อสารที่ชดั เจนโดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย และแนวคิดของ แบล็นฟอร์ด
(Blanford. 2006: 41-42) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมนับว่ามีความสาคัญต่อการบริหารโรงเรียน
ให้เกิดคุณภาพ ทาให้บรรลุผลสาเร็จ ซึง่ ประกอบไปด้วย การจัดอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการ
สอน การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรูเ้ ชิงบวก การจัดสิง่ อานวยความสะดวกในด้านการเรียน การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
นักเรียนกับครู และนักเรียนกับชุมชน
โดยผู้ว ิจยั นาแนวคิดและผลวิจยั ดังกล่ าวมาสรุปเป็ นตัว แปรที่ศึกษาได้ 5 ด้าน ได้แ ก่
ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่ม เพื่อน
และด้านการให้บริการ โดยแต่ละด้านมีความสาคัญต่อการจัดการเรียนรูข้ องนักเรียนให้เกิดคุณภาพ
ช่ ว ยให้ค รูม ีท ัก ษะในการจัด การเรีย นการสอน ท าแผนการสอนที่เ น้ น นั ก เรีย นเป็ น ศู น ย์ก ลาง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ดาเนินการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน ขณะเดียวกัน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แ สดงความสามารถตามศักยภาพและตามความเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์ และมี
บรรยากาศทีด่ ตี ่อนักเรียนในทุกด้านซึง่ สอดคล้องกับ พนัส หันนาคินทร์ (2542: 40) โดยเฉพาะการ
จัด การเรีย นการสอน โดยส่ ง เสริม ให้นัก เรีย นแสดงความคิดเห็น ต่ า งๆ ท าให้นักเรียนสบาย ใจ
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มีค วามสุ ข ส่ ง ผลต่ อ การเรีย นรู้ ข องนั ก เรีย น และนั ก เรีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นสู ง ขึ้น
(วชิร าภรณ์ ค าคล้ าย. 2551: 30) อี ก ทัง้ การจัด สภาพแวดล้ อ มโรงเรีย นให้ ม ีค วามสวยงาม
สะดวกสบาย มีการพัฒนาสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่รอบๆ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมให้เอื้อต่อ
การเรีย นรู้ มีก ารพัฒ นาการเรีย นการสอน การให้บ ริก ารนั ก เรีย นที่ส ะดวก รวดเร็ว และการ
ติดต่อสื่อสารทีช่ ดั เจน ทาให้การเรียนการสอนเป็ นไปอย่างราบรื่น (Poster. 1999: 8-10) ทีส่ าคัญการ
จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูน้ บั ว่ามีอทิ ธิพลผลต่อการบริหารโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ ทาให้
บรรลุ ผ ลส าเร็จ สามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู และ
นักเรียนกับชุมชนเป็นอย่างดี (Blanford. 2006: 41-42)
ตัวแปรอิสระทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
ได้แก่ ประสบการณ์การทางาน วุฒกิ ารศึกษาและสัญชาติ ดังนี้
ประสบการณ์ การทางาน ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ สุพล อนามัย (2549: 93) ได้ศกึ ษา
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 ซึ่งได้เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
ในทัศนะของครูท่มี ปี ระสบการณ์ในการทางานทัง้ โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยครูท่มี ปี ระสบการณ์ในการสอนมากมีการปฎิบตั มิ ากกว่ าครูท่มี ี
ประสบการณ์ในการสอนน้อย
วุฒิการศึกษา ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ วชิราภรณ์ คาคล้าย (2551: 77) ได้ศกึ ษาการ
จัดการชัน้ เรียนของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 ซึ่งได้
เปรีย บเทีย บครูท่ีม ีวุฒ ิก ารศึก ษาต่ า งกัน มีค วามคิด เห็น เกี่ยวกับ การจัด การเรีย นแตกต่ า งกัน
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ ลัดดา เจียมจูไร (2547: บทคัดย่อ) พบว่า ครูท่มี วี ุฒ ิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือต่ ากว่าปริญญาตรี มีการปฏิบตั กิ ารนิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แตกต่างจากครูทม่ี วี ุฒทิ างการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สัญชาติ ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ พิชญ์ณาฎ แพงพะงา (2553: 175) ได้ศกึ ษาความ
คิด เห็น ของคณาจารย์ท่ีม ีต่ อ การบริห ารการเปลี่ย นแปลงของโรงเรีย นนานาชาติใ นเขตพื้น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อาจารย์ท่มี สี ญ
ั ชาติต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยี และด้านวิชาการ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ดัง นั ้น ผู้ ว ิจ ัย จึง ได้ น าแนวคิด มาสัง เคราะห์ กัน เข้า เป็ น กรอบแนวคิด ในการท าวิจ ัย
โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ ดังนี้
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ตัวแปรอิ สระ
1. ประสบการณ์การทางาน
1.1 ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 3 ปี
1.2 ประสบการณ์การทางาน
3 - 5 ปี
1.3 ประสบการณ์การทางาน
มากกว่า 5 ปี ขึน้ ไป
2. วุฒกิ ารศึกษา
2.1 ปริญญาตรี
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี
3. สัญชาติ
3.1 ไทย
3.2 ต่างชาติ

ตัวแปรตาม
การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส 5 ด้าน คือ
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
4. ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
5. ด้านการให้บริการ

ภาพประกอบ1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมุติฐานในการวิ จยั
ในการศึกษาค้นคว้าผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานไว้ ดังนี้
1. ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรียนรูข้ องนักเรียนต่างกัน
2. ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนต่างกัน
3. ครูทม่ี สี ญ
ั ชาติต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เรื่อ งการจัดสภาพแวดล้อ มโรงเรียนที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนเครือ ข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้วจิ ยั ได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมเอกสารมีรายละเอียดต่างๆเพื่อเป็ น
พืน้ ฐานในการวิจยั ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
1.1 ประวัตแิ ละความเป็นมาเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
1.2 ปรัชญา ภาระหน้าที่ วิสยั ทัศน์
1.3 ระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษา
2. หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อม
2.1 ความหมายของสภาพแวดล้อม
2.2 แนวคิดและความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
2.3 บทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม
3. การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ
3.1 ด้านอาคารสถานที่
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.3 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
3.4 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
3.5 ด้านการให้บริการ
4. วรรณกรรมตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1 ประสบการณ์การทางาน
4.2 วุฒกิ ารศึกษา
4.3 สัญชาติ
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ เวลล์ส
1.1 ประวัติและความเป็ นมาเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ เวลล์ส
โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีฐานะเป็นโรงเรียนเอกชน อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของกองนโยบายพิเ ศษ (สช) สัง กัด กลุ่ ม งานส่ ง เสริม การศึก ษานานาชาติ ส านั ก บริห า รงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ บริษทั เอฟเวอร์เคลฟเวอร์จากัดได้รบั
อนุ ญาตให้จดั ตัง้ โรงเรียนอนุ บาลนานาชาติเ วลล์ส โดยนางสาวปทั มา ลัคนากูร ตาแหน่ ง ผู้รบั
ใบอนุ ญ าต และนางสาวดารุณี สัง ขพันธ์ ต าแหน่ ง ผู้อ านวยการและผู้จ ดั การโรงเรีย นอนุ บ าล
นานาชาติเวลล์ส และได้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ โรงเรียนเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2545 โดยใช้ช่อื โรงเรียน
ว่าโรงเรียนอนุ บาลนานาชาติเอฟเวอร์เคลฟเวอร์ (Everclever International Kindergarten School)
สัง กัด ส านัก งานบริห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริม การศึก ษาเอกชน กระทรวงศึก ษาธิก าร
เดิมโรงเรียนตัง้ อยูเ่ ลขที่ 22/1 ซอยสุขุมวิท 47 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร 10110 ป จั จุ บ ัน โรงเรีย นได้ ข อย้า ยสถานที่จ ัด ตัง้ แห่ ง ใหม่ ตัง้ อยู่ เ ลขที่ 10
ซอยศรีนครินทร์ 62 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เนื่องจากครบกาหนด
สัญญาเช่าและได้เปิ ดดาเนินกิจการโรงเรียนตัง้ แต่เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2554 เป็ นต้นมา
เป็ นประเภทโรงเรียนเฉพาะกาล (นานาชาติ) เปิ ดสอนระดับก่ อ นประถมศึกษา ตัง้ แต่ ระดับชัน้
อนุ บาลศึกษาปี ท่ี 1 ถึง ชัน้ อนุ บาลศึกษาปี ท่ี 3 เดิมได้รบั อนุ มตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการได้ใช้
หลักสูตรประจาชาติของประเทศสหราชอาณาจักรฯ (Curriculum Guidance or the Foundation
Stage) สาหรับชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 - 2 (Kindergarten1– 2) ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2548
ได้ยน่ ื คาร้องขอเปลีย่ นแปลงหลักสูตรเป็นหลักสูตรของสานักการศึกษาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็ นการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรอเมริกนั ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ถึงระดับชัน้
อนุ บาลปี ท่3ี ในปี หนึ่งแบ่งภาคเรียนออกเป็ น 2 ภาคเรียน ภาคต้นตัง้ แต่ สปั ดาห์ท่สี องของเดือ น
สิง หาคม ถึงสัป ดาห์ท่ีส ามของเดือ นธัน วาคม ภาคที่ 2 ตัง้ แต่ สปั ดาห์ท่ีส องของเดือ นมกราคม
ถึง สัปดาห์ทส่ี ่ขี องเดือนพฤษภาคม อายุนักเรียนทีเ่ ปิ ดรับอย่างต่ า 3 ปี อย่างสูง 5 ปี และวันที่ 6
มกราคม พ.ศ.2549 ได้ยน่ ื คาร้องขอเปลีย่ นแปลงชื่อโรงเรียนเป็ นโรงเรียน “อนุ บาลนานาชาติเวลล์ส”
ใช้ช่อื โรงเรียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า Wells International Kindergarten School ใช้ช่อื ย่อว่า“ wiks ”
บริเ วณโรงเรีย นมีเ นื้ อ ที่ดิน ที่ต ัง้ ของโรงเรีย นจ านวน 2 ไร่ 18 ตารางวา โฉนดที่ดิ น เลขที่
14764,27771,27772,27773,27774
และ 27775 สัญ ญาเช่ า มีก าหนด 11 ปี นั บ ตัง้ แต่ ว ัน ที่
1 มีนาคม พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็ นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชัน้
จานวน 1 หลัง รายละเอียด ดังนี้
ชัน้ ใต้ดนิ ใช้เป็นพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์
ชัน้ ที1่ ห้องเรียน
ขนาด 6.00 เมตร * 8.00 เมตร จานวน 4 ห้อง
ห้องประกอบ ขนาด 6.00 เมตร * 8.00 เมตร จานวน 3 ห้อง
ห้องประกอบ ขนาด 6.00 เมตร * 10.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องออฟฟิศ ขนาด 4.00 เมตร * 6.00 เมตร จานวน 1 ห้อง

15
ห้องสุขาชาย จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาหญิง จานวน 1 ห้อง
ชัน้ ที2่ ห้องเรียน
ขนาด 6.00 เมตร * 8.00 เมตร จานวน 6 ห้อง
ห้องประกอบ ขนาด 6.00 เมตร * 8.00 เมตร จานวน 2 ห้อง
ห้องประกอบ ขนาด 6.00 เมตร * 8.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาชาย จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาหญิง จานวน 1 ห้อง
ชัน้ ที3่ เปิดโล่งมีหลังคา
ดังนัน้ โรงเรียนอนุ บาลนานาชาติเวลล์ส มีอาคารเรียนจานวน 1 หลัง มีห้อ งเรียน
จานวน 10 ห้อง ความจุนักเรียนห้องละ 20 คน รวมความจุสูงสุด ของนักเรียนทัง้ โรงเรียนไม่เกิน
200 คน และห้อ งประกอบ จ านวน 7 ห้อ ง มีห้อ งภาษาไทยและศิล ปวัฒนธรรมไทย ห้อ งสมุด
ห้องศิลปะ ห้องธุรการ ห้องอาหาร ห้องดนตรี และนาฎศิลป์ (ใบอนุ ญาตจัดตัง้ โรงเรียนอนุ บาล
นานาชาติเวลล์ส. 2545: 1-3)
ปี ก ารศึก ษา 2546 บริษัทเอฟเวอร์เ คลฟเวอร์จากัด โดยนางสาวอินทิรา บริบูรณ์
ตาแหน่ งผูร้ บั ใบอนุ ญาต และนางปราณี ศรีใส ตาแหน่ งผูอ้ านวยการและผูจ้ ดั การ ได้รบั อนุ ญาตให้
จัดตัง้ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ใช้ช่อื โรงเรียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า Wells International School ใช้
ชื่อย่อว่า“wells” โรงเรียนตัง้ อยูเ่ ลขที่ 6 ถนนสุขมุ วิท ซอยสุขมุ วิท 51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 สังกัดสานักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2550 ได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรจากเดิมใช้หลักสู ตร IB (International
Baccalaureate) ในระดับชัน้ ประถมศึกษา (Grade 1 – Grade 5) เป็ นหลักสูตรของสานักการศึกษา
แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทโรงเรียนเฉพาะกาล(นานาชาติ)เปิ ดสอนระดับ
ประถมศึกษาตัง้ แต่ระดับชัน้ ปี ท่ี 1 ถึงชัน้ ปีท่ี 5 (Grade 1 – Grade 5) บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่
จานวน 2 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 245523 สัญญาเช่ามีกาหนด 18 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
1 มีนาคม พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็ นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชัน้
จานวน 1 หลัง รายละเอียด ดังนี้
ชัน้ ที1่ ห้อง ขนาด 6.00 เมตร * 8.00 เมตร จานวน 2 ห้อง
ห้อง ขนาด 5.00 เมตร * 7.20 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้อง ขนาด 6.00 เมตร * 6.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาชาย ขนาด 3.00 เมตร * 4.40 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้องสุขาหญิง ขนาด 1.60 เมตร * 3.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
สระว่ายน้า ขนาด 8.00 เมตร * 12.50 เมตร จานวน 1 สระ
ชัน้ ที2่ ห้อง ขนาด 6.00 เมตร * 13.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ห้อง ขนาด 6.00 เมตร * 8.00 เมตร จานวน 3 ห้อง
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ห้อง ขนาด 6.00 เมตร * 8.00 เมตร จานวน 3 ห้อง
ห้อง ขนาด 3.00 เมตร * 6.00 เมตร จานวน 1 ห้อง
ดังนัน้ โรงเรียนจะมีอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชัน้ จานวน 1 หลัง มีหอ้ งเรียน
จานวน 14 ห้อง ห้องประกอบการเรียนต่างๆ จานวน 14 ห้อง สระว่ายน้ า จานวน 1 สระ และห้อง
ประชุม จานวน 1 ห้อง ความจุนักเรียนไม่เกิน 350 คน (ใบอนุ ญาตจัดตัง้ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส.
2546: 1-3)
ปี ก ารศึก ษา 2548 บริษัท เอฟเวอร์เ คลฟเวอร์จ ากัด โดยนางสาวดารุ ณี สัง ขัน ธ์
ตาแหน่ งผู้รบั ใบอนุ ญ าต และนางสาวอินทิรา บริบูรณ์ ตาแหน่ งผู้อานวยการและผู้จดั การ ได้รบั
อนุ ญ าตให้ จ ัด ตั ง้ โรงเรีย นนานาชาติ เ วลล์ ส อ่ อ นนุ ช ใช้ ช่ื อ โรงเรีย นเป็ น ภาษาอัง กฤษว่ า
Wells International School On Nut ใช้ช่อื ย่อว่า “wells – on nut” โรงเรียนตัง้ อยู่เลขที่ 2209
ถนนสุ ขุมวิท ซอยสุ ขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 สังกัด
สานัก งานบริห ารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็ นประเภทโรงเรียนเฉพาะกาล
(นานาชาติ) ระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา ได้รบั อนุ มตั จิ ากระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้หลักสูตร
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษา ถึงชัน้ มัธยมศึกษา
(Grade 1–Grade12) บริเวณโรงเรียนมีเนื้อทีจ่ านวน 4 ไร่ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 7445 สัญญาเช่า 20 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2568 เป็ นอาคารเรียนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 3 ชัน้ จานวน 1 หลัง รายละเอียด ดังนี้
ชัน้ ปี ท่ี 1 – 6 จ านวน 6 ห้อ งเรียน ความจุนัก เรียนห้อ งละไม่เ กิน 25 คน รวม
ความจุนกั เรียนไม่เกิน 150 คน
ชัน้ ปี ท่ี 7 – 12 จานวน 16 ห้องเรียน ความจุนัก เรียนห้องละไม่เกิน 30 คน รวม
ความจุนกั เรียนไม่เกิน 480 คน
รวมจานวนห้องเรียนทัง้ โรงเรียนมี 22 ห้องเรียน ความจุนักเรียนทัง้ หมดไม่เกิน
630 คน (ใบอนุญาตจัดตัง้ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช. 2549: 1-3)
โรงเรียนนานาชาติ คือ สถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้กบั นักเรียน ไม่
จากัดเชือ้ ชาติ ศาสนา และลัทธิการปกครอง จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรนานาชาติ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อการสอน ซึ่งนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าเรียนได้ ธุรกิจโรงเรียน
นานาชาติใช้มาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกับโรงเรียนชัน้ นาของประเทศอังกฤษและอเมริกา และ
สภาพแวดล้ อ มที่ป ลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อ มด้า นกายภาพ ต้อ งจัดให้มคี วาม
เหมาะสมตามมาตรฐานของห้อ งเรียน และการให้บริการด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของ
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โรงเรียน สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานทีจ่ งึ เป็ นจุดแรกทีด่ งึ ดูดความสนใจกลุ่มลูกค้าทัง้ คนไทยที่
ต้องการให้ลูกหลานเรีย นรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นภาษาสากล รวมทัง้ ชาวต่างชาติท่เี ข้ามาอาศัยใน
ประเทศไทย เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนานาชาติระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2550 (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ. 2551) หมวด 2 ทีด่ นิ สถานที่
และอาคาร (5) สถานทีแ่ ละอาคาร มีดงั นี้
1. ที่ดนิ ต้องมีลกั ษณะและขนาดเนื้อที่เหมาะสมเพียงพอกับระดับการศึกษาที่
ได้รบั อนุญาต ดังนี้
1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา ทีด่ นิ ต้องมีเนื้อที่ตดิ ต่อเป็ นผืนเดียวกันไม่น้อย
กว่า 1 ไร่
1.2 ระดับประถมศึกษา ที่ดนิ ต้องมีเนื้อที่ตดิ ต่อเป็ นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า
2 ไร่
1.3 ระดับมัธยมศึกษา ที่ดนิ ต้องมีเนื้อที่ตดิ ต่อเป็ นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า
3 ไร่
1.4 ถ้าเปิดสอนตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาทีด่ นิ ต้องมี
เนื้อทีต่ ดิ ต่อเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 5 ไร่
2. ทีด่ นิ ทีใ่ ช้จดั ตัง้ โรงเรียนต้องเป็ นกรรมสิทธิ ์ของผูข้ อรับใบอนุ ญาต หากทีด่ นิ นัน้
อยูใ่ นภาระการจานอง ต้องเป็นการจานองเพื่อการดาเนินงานตามโครงการเท่านัน้
3. ถ้าเป็นทีด่ นิ เช่า ต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็นทีด่ นิ ของสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ทีร่ าชพัสดุทศ่ี าสน
สมบัตกิ ลาง ทีธ่ รณีสงฆ์ หรือทีข่ ององค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
3.2 เป็นทีด่ นิ ของเอกชน แต่ตอ้ งมีสญ
ั ญาเช่าทีจ่ ดทะเบียนการเช่าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึง่ มีระยะเวลาการเช่านับถัดจากวันยื่นคาร้องขออนุ ญาตจัดตัง้ แบ่งตามระดับการศึกษา
ดังนี้
3.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา และหรือประถมศึกษา มีระยะเวลาการเช่า
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.2.2 ระดับมัธยมศึกษา มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี
4. ที่ดนิ ต้องตัง้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก มีรวั ้ รอบแสดง
อาณาเขตทีแ่ น่นอน มีขนาดกว้างขวางเพียงพอแก่กจิ การของโรงเรียน ไม่เป็ นทีน่ ้ าท่วมขัง ไม่ขดั ต่อ
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สุขลักษณะและอนามัยของนักเรียน ไม่มสี ถานประกอบการอื่นอยู่ภายในบริเวณหรืออยู่ใกล้โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสถานทีอ่ นั อาจจะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ หรืออยู่ใกล้สถานทีอ่ นั ไม่เหมาะสมแก่
กิจการ ยกเว้นหน่วยงานราชการทีร่ บั ผิดชอบรับรองความปลอดภัย
5. ต้องมีพน้ื ทีส่ เี ขียวสาหรับนักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
6. ต้องมีพ้นื ที่ในร่มหรือกลางแจ้งสาหรับกิจกรรมที่สนับสนุ นการเรียนการสอน
และนันทนาการของนักเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของเขตพืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมด
7. อาคารและการออกแบบ อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ ต้องมีความ
มันคงแข็
่
งแรง มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดี ห้องเรียนต้องมีขนาดและลักษณะทีเ่ หมาะสม
เพียงพอกับหลักสูตรแต่ละระดับโดยให้มลี กั ษณะ ดังนี้
7.1 ความสูงของอาคาร ระดับก่อนประถมศึกษาสูงได้ไม่เกิน 2 ชัน้ และต้อง
ไม่มเี สากลางห้อง ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ถ้าอาคารสูงเกิน 4 ชัน้ ต้องมีลฟิ ต์
ความกว้างของทางขึน้ ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
7.2 ขนาดของห้องเรียนไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ส่วนทีแ่ คบที่สุดของห้อง
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีทางเข้าออก 2 ทาง แต่ละทางต้องกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ถ้ามี
ทางเข้าออกเพียงทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร
7.3 ห้องประกอบอย่างน้อยต้องประกอบด้วยห้องธุรการ ห้องสมุด ห้องอาหาร
ห้องภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย และห้องอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับหลักสูตรพร้อมวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ทจ่ี าเป็นแต่ละห้องอย่างเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการใช้ประโยชน์
7.4 ต้องจัดให้มหี อ้ งพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ทเ่ี หมาะสม ถ้าเปิดตัง้ แต่ระดับ
ประถมศึกษาขึน้ ไปต้องแยกห้องหรือแยกส่วนสาหรับชาย – หญิง
7.5 จัดให้มหี อ้ งน้ า - ห้องส้วม แยกชาย - หญิง และมีจานวนเหมาะสมกับ
จานวนนักเรียน
7.6 ต้อ งเสนอแบบแปลนการก่ อ สร้า งให้ส านั ก บริห ารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาอนุ มตั ริ ปู แบบและรายการ และต้องได้รบั อนุ ญาตก่อสร้างจาก
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
8. การกาหนดจานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
8.1 ระดับก่อนประถมศึกษา ไม่เกิน 20 คนต่อห้อง หรือใช้หลักเกณฑ์คานวณ
2.5 ตารางเมตรต่อคน โดยอนุโลม
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8.2 ระดับประถมศึกษา ไม่เกิน 25 คน ต่อห้อง หรือใช้หลักเกณฑ์คานวณ
2.0 ตารางเมตรต่อคน โดยอนุโลม
8.3 ระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน 30 คนต่อห้อง หรือใช้หลักเกณฑ์คานวณ 1.50
ตารางเมตรต่อคน โดยอนุโลมและมีพน้ื ทีว่ ่างเหลือเพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรม
9. โรงเรียนต้องจัดและดูแลอาคารสถานทีห่ อ้ งต่างๆ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยตลอดเวลา
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) ประเภทและระดับ
ของโรงเรียน เป็ นโรงเรียนนานาชาติสหศึกษา รับนักเรียนไป-กลับ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2525 มาตรา 15(2) ประเภทเฉพาะกาล โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ระบบ
การศึกษาหลักสูตรระบบอเมริกนั ของ California Department of Education, USA. มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์ ภาระหน้ าที่และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน รวมถึงให้
เหมาะสมกับสภาพทางภูมศิ าสตร์ของโรงเรียน และของประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุ นการ
พัฒ นานั ก เรีย นให้ เ ป็ น ผู้ม ีท ัก ษะและทัศ นะคติท่ีดี มีค วามรู้ ความคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ มีค วาม
รับผิดชอบต่ อตนเอง ต่ อครอบครัว และส่ ว นรวม เป็ นพลเมือ งที่ดีของประเทศชาติ และประสบ
ความสาเร็จสูงสุดในการดารงชีวติ เพื่อสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรคือ 1) จัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานในรูปแบบการศึก ษาในระบบ ตามหลักสูต รของรัฐ แคลิฟ อร์เ นีย ประเทศสหรัฐอเมริก า
2) เพื่อให้บริก ารที่เ กี่ยวเนื่อ งกับการเรียนการสอนหรืออุ ปกรณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่
นัก เรียน ครู และบุค ลากรของโรงเรียน 3) เพื่อ ให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ชุมชน
4) เพื่อจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพสนองความต้องการของผูป้ กครองทีต่ ้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนนานาชาติโดยไม่ต้องส่งไปเรียนยังต่างประเทศซึ่งเป็ นการสนับสนุ นสถาบันครอบครัว
ไทยให้อยู่ใกล้ชดิ กัน ได้เรียนรูแ้ ละรับวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ประเทศไทยไม่เสียสมดุล
การเงินระหว่างประเทศ 5) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ บุต รหลานของครอบครัว ชาว
ต่างประเทศทีเ่ ข้ามาพานักในประเทศไทย รวมทัง้ ครอบครัวไทยทีก่ ลับมาประกอบอาชีพในประเทศ
ไทย 6) เพื่อ จัดการศึก ษาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทัง้ ด้านสังคม ร่างกาย จิต ใจ และ
สติปญั ญา ให้เป็ นผูท้ ม่ี คี วามพร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองทีด่ ี มีคุณภาพ มีศลี ธรรม จรรยา
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 7) ส่งเสริมให้นักเรียนคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
ั หาได้ ด้ ว ยตนเอง และรู้จ ัก ใช้ค วามสามารถของตนเองอย่ า งมีคุ ณ ค่ า มีค วาม
สามารถแก้ ป ญ
รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม เพื่อเป็ นพืน้ ฐานต่อการดารงชีวติ 8) ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติตนเอง ให้ความเคารพในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
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ตลอดจนมีความรักและความสามัคคีกนั 9) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในตนเอง
ครอบครัว และสังคม เพื่อนาไปสู่การสร้างสัมพันธ์ทด่ี มี คี วามสุขในการดารงชีวติ 10) ให้มคี วามรูแ้ ละ
ทักษะในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการคิดคานวณได้ มีความใฝ่รู้ รักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า
เพื่อให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก 11) มีทกั ษะในการทางาน และสามารถทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้ และ 12) มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ยอมรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เข้าใจและยอมรับใน
ความแตกต่างของสังคม และวัฒนธรรม ทาให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
โครงสร้างการบริ หารงานเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ เวลล์ส
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์สดาเนินงานในรูปแบบของนิตบิ ุคคล โดยมีการ
บริหารงานภายใต้คณะกรรมการอานวยงาน (School Board of Director) โดยมีผอู้ านวยการซึง่ เป็ น
ผูบ้ ริหารชาวไทย และผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ (Head Master) ดังนี้
1. ระดับอนุบาล ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการแผนกอนุบาล และหัวหน้าระดับ
2. ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการแผนกประถมศึกษา และ
หัวหน้าระดับ
3. ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการแผนกมัธยมศึกษา หัวหน้า
ระดับ หัวหน้าหมวด และหัวหน้าฝา่ ยรักษาระเบียบวินยั ของโรงเรียน
4. การบริหารงานทัวไป
่ ประกอบไปด้วย งานกิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่
งานบุคลากร ธุรการและการเงิน ตามโครงสร้างการบริหารงานต่อไปนี้
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โครงสร้างการบริ หารงานเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ เวลล์ส

คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน

ทีป่ รึกษาโรงเรียน

ผูร้ บั ใบอนุญาต

ผูอ้ านวยการ

ผูจ้ ดั การ
งานธุรการ /

รองผอ.ฝา่ ยวิชาการ

รอง ผอ. ฝา่ ยบุคคล

บริหารทัวไป
่
งานการเงิน
งานงบประมาณและบัญชี

งานพัสดุ

งานตราสาร /
ระเบียบ

งานบรรจุแต่งตัง้ /
ถอดถอน

ข้อบังคับ
งานวัดและประเมิน

ทะเบียน / เอกสาร
บุคลากร

งานทะเบียน /
เอกสาร
ประเมินผล
การศึกษกษานักเรียน
การศึ
ภาพประกอบ2 โครงสร้างการบริหารงานเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส

22
1.2 ปรัชญา ภาระหน้ าที่ วิ สยั ทัศน์
ปรัชญาของโรงเรียน
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาเพื่อชีวติ ทีส่ มบูรณ์และเปี่ยมด้วย
คุณภาพให้แก่นกั เรียนเพื่อให้นกั เรียนประสบความสาเร็จและมีความก้าวหน้าในชีวติ
มีความเชื่อมันในตนเอง
่
มีความภาคภูมใิ จในตนเอง รับฟงั และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื และรัก
ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละใฝร่ ตู้ ลอดไป
วิ สยั ทัศน์
วิสยั ทัศน์ของโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) คือ การจัดการ
ศึกษาให้มคี วามเป็ นเลิศทัง้ ด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม อย่างมีคุณภาพ พัฒนานักเรียนให้
เป็ นผู้มที กั ษะและทัศนคติทด่ี ี มีความรู้ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความกตัญํู มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อส่วนรวม เพื่อเป็นพลเมืองทีด่ ี พร้อมทีจ่ ะรับใช้สงั คมและประเทศชาติ
ภาระหน้ าที่
ภาระหน้าทีข่ องโรงเรียน คือ การสร้างนักเรียนให้เป็ นอนาคตทีด่ ขี องประเทศชาติดว้ ย
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรที่มคี ุณภาพ จะส่งเสริมสนับสนุ นการศึกษา
ของโรงเรียนให้มคี วามทันสมัยและเป็ นที่ยอมรับจากสถาบันต่างๆทัง้ ในและนอกประเทศ โดยมี
ความมุง่ มันที
่ จ่ ะนาการศึกษาของโรงเรียนไปสู่จดุ มุง่ หมายทีส่ งู สุด
หลักสูตรของโรงเรียน
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School ) จัดการศึกษาระบบอเมริกนั ตาม
หลักสูตรของ California Department of Education,USA. ในระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา
Elementary School (Grade 1 - 5), Middle School (Grade 6 - 8) และ High School (Grade 9 – 12) และ
เพิม่ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ สาหรับนักเรียนไทย และเรียน 1 คาบ/
สัปดาห์ สาหรับนักเรียนต่างชาติ นโยบายการศึกษาโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International
School) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญา ภาระหน้าที่ วิสยั ทัศน์ และวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน รวมถึงให้เหมาะสมกับสภาพทางภูมศิ าสตร์ของโรงเรียน และของประเทศไทย ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้เป็นผูม้ ที กั ษะและทัศนะคติทด่ี ี มีความรู้ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
มีค วามรับผิดชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ ครอบครัว และส่ว นรวม เป็ นพลเมือ งที่ดีของประเทศชาติ และ
ประสบความสาเร็จสูงสุดในการดารงชีวติ
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1.3 ระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ เวลล์ส
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์กร
ต่างประเทศ Western Association of Schools and Colleges (WASC) และได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)และจากกระทรวงศึกษาธิการ ทาให้นักเรียนที่ได้รบั
ประกาศนีย บัต รระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายของโรงเรียน สามารถสมัค รเรียนและสอบเข้า
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 หมายถึง ให้มรี ะบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับทาให้กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดตัง้ โรงเรียนนานาชาติ ข้อที่ 9 หมายถึง ในการประกันคุณภาพการศึกษา
กาหนดให้โรงเรียนนานาชาติสมัครเป็ นสมาชิกขององค์ กรรับรองมาตรฐานที่ได้รบั การรับรองใน
ระดับสากลภายใน 12 เดือน และจะต้องจัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและต้องยื่น
ขอรับรองมาตรฐานการศึกษา (Local Quality Assurance) จากกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 12
เดือน โดยโรงเรียนทุกระดับต้องได้รบั รองมาตรฐานการศึกษา จากสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนภายใน 3 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้เปิดดาเนินกิจการ ซึง่ โรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทยส่ วนใหญ่จะใช้ระบบการรับรองโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สหราชอาณาจักร โดยทัวไปพบว่
่
าจะมีระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษาใหญ่ๆอยู่ 2 ระบบ คือ
ระบบการรับรองอเมริกนั และระบบการรับรองอังกฤษ ระบบการรับรองแบบอเมริกนั การรับรอง
(Accreditation) เป็ นกระบวนการที่ได้รบั การยอมรับในระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
นานาประเทศเป็ นเวลานานมาแล้ว แต่ไม่มกี ฎหมายบังคับเป็ นไปตามความสมัครใจของโรงเรียน
โดยมีการรับรองจากสมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนภาคตะวันตก (Western Association of School
and College) (WASC) ซึ่งเป็ นองค์การอิสระ ทาหน้าที่ในการรับรอง (Council on Higher
Education Accreditation. 2006: 6) ทัง้ นี้จุดมุ่งหมายหลักของการรับรองโรงเรียน เพื่อ 1) ประกัน
คุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนโดยรวมและหลักสูตร 2) ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
และหลักสูตร (ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ ์. 2545: 105-106) องค์การชื่อ (Western Association of
Schools and Colleges) (WASC) การดาเนินงานในการขอประเมินการรับรองมาตรฐาน
(Accreditation) ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยจาก WASC มีดงั นี้
1. โรงเรียนแต่งตัง้ คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบเพื่อดาเนินการเรื่องต่างๆทีต่ ้องการ
ให้มกี ารประเมินผล โดยมีคณะกรรมการอานวยการ (Steering Committee) เป็ นผูก้ าหนดแนวทาง
ให้คณะกรรมการกลุ่มต่างๆทีท่ างโรงเรียนได้แต่งตัง้ ขึน้
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2. คณะกรรมการกลุ่มย่อยจะช่วยกันพิจารณาข้อดีและข้อเสียแต่ละวิชาทีโ่ รงเรียน
เปิดสอนรวมถึงการบริหาร การบริการ งานธุรการ สื่ออุปกรณ์การสอน อาคารสถานที่ หลังจากที่
คณะกรรมการกลุ่มย่อยได้รว่ มกันพิจารณาแล้วจะเขียนรายงาน Self-Study ขึน้ มา
3. ต่อมาโรงเรียนเสนอรายงาน Self- Study ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการของ
WASC ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาพิจารณา
4. WASC จะส่งคณะกรรมการตรวจเยีย่ มมาเยีย่ มโรงเรียนเป็ นเวลา 3 สัปดาห์
เพื่อตรวจสอบสิง่ ทีโ่ รงเรียนได้รายงานใน Self - Study ว่าเป็นความจริงหรือไม่
หลังจากที่ WASC เดินทางกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว จึงจะประชุมพิจารณาว่า
สมควรรับรองมาตรฐานให้แก่โรงเรียนนานาชาติแห่งนัน้ หรือไม่ ถ้าสมควรรับรองมาตรฐานจะรับรอง
ให้นานกีป่ ี ปกติ WASC จะรับรองมาตรฐานให้แก่โรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่งเป็ นเวลา 6 ปี ในการ
ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึก ษาให้กบั โรงเรียน สถาบัน WASC จะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในหัวข้อเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้ (Criteria for Accreditation;WASC. 1997: 33)
1. ด้านปรัชญาและการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน โดยจะพิจารณาว่าโรงเรียนมี
วัฒนธรรมองค์การและกระบวนการในการปรับปรุงและพัฒนางานในด้ านต่างๆอย่างไรและมีความ
เหมาะสมหรือไม่
2. ด้านการให้บริการนักเรียน โดย WASC จะพิจารณาในเรื่องการบริการต่างๆที่
โรงเรียนจัดให้แก่นกั เรียน การเตรียมนักเรียนให้มคี วามรูใ้ นด้านวิชาชีพ และการบริการพิเศษในด้าน
อื่นๆทีจ่ าเป็นเพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน
3. ด้านหลักสูตรการเรียน โดยพิจารณาในเรือ่ ง
3.1 การให้นกั เรียนมีทกั ษะแบบผสมผสานและกลมกลืน (Integration)
3.2 วิธกี ารสอน
3.3 ความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ เช่น การสอนซ่อมเสริม
3.4 หลักสูตรภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ภาษาทัง้ ในด้านการพูด ฟงั อ่าน
และเขียน
3.5 หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีส่ อง
หรือ ESL (English as a second language)
3.6 หลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ ควรมีหลากหลายให้นักเรียนได้เลือก
เรียน
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3.7 หลักสูตรวิชาประวัตศิ าสตร์ และสังคมศึกษา
3.8 หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
3.9 หลักสูตรวิชาพลศึกษา
3.10 หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์
3.11 หลักสูตรวิชาศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์
4. รายวิชาเสริมหลักสูตร โดยการพิจารณาถึงการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
5. บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านของโรงเรียน
6. ทาเลสถานทีต่ งั ้ ของโรงเรียน
7. สถานภาพทางการเงินของโรงเรียน
8. ห้องสมุดของโรงเรียน
สรุปได้ว่า ระบบการรับรองมาตรฐานการศึกษา หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลและ
จัด เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ด้า นการจัด การเรีย นการสอน หลัก สู ต รและการสอน การบริห ารงาน
การติดตามตรวจสอบ และการวัดผลประเมินผลของครูและนักเรียนเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
ให้มคี วามเหมาะสมเป็นทีย่ อมรับ

2. หลักการ แนวคิ ดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม
2.1 ความหมายของสภาพแวดล้อม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 4
ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง สิง่ ต่างๆที่มลี กั ษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่
รอบๆตัวมนุษย์ซง่ึ เกิดขึน้ โดยธรรมชาติและสิง่ ทีม่ นุษย์ได้ทาขึน้
ประสงค์ วงศาโรจน์ (2541: 11) ได้ใ ห้ค วามหมายของสภาพแวดล้อ ม หมายถึง
สถานการณ์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและนามธรรม แนวความคิด ความรูส้ กึ เหตุก ารณ์ บรรยากาศ ระบบ
การศึกษา การปกครอง กิจกรรม ศักยภาพของบริเวณอาคารสถานที่ สิง่ ต่างๆทัวไปที
่ ม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ั ญา สัง คม อารมณ์ แ ละจิต ใจของนัก เรีย นใน
ความเป็ น อยู่แ ละพัฒ นาคน ด้า นร่ า งกาย สติป ญ
โรงเรียน
วินยั วีระวัฒนานนท์ (2541: 1) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิง่
ทุ ก อย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัว มนุ ษ ย์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ มนุ ษ ย์ส ร้างขึ้นก็ไ ด้
สิง่ แวดล้อมจึงเป็ นได้ทงั ้ สิง่ มีชวี ติ เช่น พืช สัตว์ คน และสิ่งไม่มชี วี ติ เช่น สิง่ ปลูกสร้าง ถนนหนทาง
ถาวรวัต ถุ ต่ า ง ๆ รวมทัง้ ความเชื่อ ขนบประเพณี แ ละวัฒ นธรรมที่ ป รากฏอยู่ร อบตัว คนด้ว ย
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สิง่ แวดล้อมอาจปรากฏอยูใ่ นลักษณะทีเ่ ป็ นรูปธรรมทีส่ ามารถมองเห็นจับต้องได้ หรือเป็ นนามธรรม
ทีม่ องไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้ เช่น ความเชื่อ บรรยากาศ ความรูส้ กึ ความคิดและเจตคติของคน
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 13-14)ได้ให้ความหมาย
ของสภาพแวดล้อมโดยแบ่งสภาพแวดล้อม ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีส่ วยงาม ร่มรืน่ เป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี
2. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีป่ ลอดภัย
3. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีม่ วี สั ดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการ และเสริมการ
เรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย
4. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีม่ สี งิ่ ยัวยุ
่ ให้เกิดการเรียนรู้
5. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนทีม่ มี ลภาวะลดลง
พจนานุ ก รมฉบับราชบัณฑิต ยสถาน พุทธศักราช 2542 (2542: 1191) ได้ใ ห้
ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง สิง่ ต่างๆทีม่ ลี กั ษณะทางกายภาพ และชีวภาพทีอ่ ยู่รอบตัว
มนุษย์ซง่ึ เกิดขึน้ โดยธรรมชาติและสิง่ ทีม่ นุษย์ได้ทาขึน้
อรุ ณี โคตรสมบัติ (2542: 5-6) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของสภาพแวดล้ อ มได้ แ บ่ ง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนออกเป็น 5 ด้าน คือ
1. สภาพแวดล้อมขององค์การ หมายถึง การดาเนินการบริหารโรงเรียน นโยบาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีก่ าหนดขึน้ เพื่อใช้กบั นักเรียน
2. สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตร พฤติกรรมการสอน
ของครู การประเมินผลการเรียน
3. สภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์กลุ่มเพื่อนของนักเรียน การ
คบเพื่อนของนักเรียนในโรงเรียน การรวมกลุ่มเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ
4. สภาพแวดล้อมทางการเงิน หมายถึง การจัดสรรเงินช่วยเหลือให้นักเรียนได้แก่
ทุนการศึกษากองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
ดังนัน้ สภาพแวดล้อ มด้านกายภาพ หมายถึง สภาพที่เ กี่ยวข้อ งกับอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียน เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน โสตอุปกรณ์ต่างๆ ห้องสมุด โรงอาหาร สถานทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจ ห้องปฏิบตั ิการต่างๆสถานที่อานวยความสะดวกต่างๆภายในโรงเรียน ตลอดจนระบบ
การจราจรภายในโรงเรียน
วิเ ชีย ร กระพี้แ ดง (2543: 22) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของสภาพแวดล้ อ ม หมายถึง
สภาพแวดล้อมของระบบโรงเรียนประกอบด้วย
1. อาคารสถานที่ คือ การก่อ สร้างและการออกแบบอาคารเรียน ห้อ งเรียน ซึ่ง
สามารถมีอทิ ธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรม
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2. องค์ประกอบขององค์การ คือ ส่ วนประกอบของโครงการที่กาหนดไว้อ ย่าง
แน่นอน เช่น ขนาดโรงเรียน สัดส่วนของนักเรียน เครือ่ งแบบนักเรียน วิธสี อน
3. บุคคลโดยรวม คือ คุณลักษณะเฉพาะต่างๆของบุคคลแต่ละคนที่ประกอบกัน
ขึน้ ภาวะจิตใจ ไอคิว เป็นต้น
4. บรรยากาศทางสังคม ซึ่งจะเกิดจากตัวประกอบดังกล่าวทัง้ 3 องค์ประกอบ
ซึง่ เกิดปฎิสมั พันธ์กนั
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2543: 38) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม
หมายถึง สภาพที่บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและสามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรูน้ อกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วสัน ปญั ญา (2544: 9) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิง่ ทุก
อย่างทีอ่ ยู่รอบตัวเราทัง้ สิง่ มีชวี ติ และไม่มชี ีวติ ทัง้ ทีเ่ ป็ นสสารและพลังงาน ซึง่ อาจได้แก่ ธรรมชาติท่ี
อยู่รอบตัวเราเป็ นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของนักเรียนและส่งผลกระทบต่อกระบวนการ พัฒนา
พฤติก รรมของนั ก เรีย น ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ สภาพแวดล้อ มทางจิต ภาพ และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
พิมพ์พนั ธ์ เตชะคุปต์ (2545: 5-6) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง
สภาพแวดล้อมที่เ อื้อต่อการเรียนรู้ซ่งึ เป็ นตัวแปรสาคัญที่ช่ว ยส่งเสริม สนับสนุ นให้การเรียนมี
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะบรรยากาศทางกายภาพทีเ่ หมาะสม ควรเป็น ดังนี้
1. ห้องเรียนมีสสี นั น่าดู และเหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากเสียง
รบกวน และมีขนาดกว้างขวางเพียงพอกับจานวนนักเรียน
2. ห้องเรียนควรมีบรรยากาศความเป็ นอิสระของการเรียน การทางานร่วมกันเป็ น
กลุ่ม ตลอดจนการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท
3. ห้องเรียนต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ ตลอดจนมีความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
4. สิง่ ทีอ่ ยู่ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการสอนประเภทต่างๆ เช่น กระดาน
จอรับภาพ เครือ่ งฉายภาพข้ามศีรษะ สามารถเคลื่อนไหวได้ และสามารถดัดแปลงให้เอื้ออานวยต่อการ
สอน และการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ได้
5. ควรจัดเตรียมห้องเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครัง้ เช่น ให้มคี วามเหมาะสม
ต่อการสอนวิธตี ่างๆ ตัวอย่างเช่น เหมาะต่อวิธสี อนโดยกระบวนการกลุ่ม วิธกี ารบรรยาย และวิธกี าร
แสดงละคร เป็นต้น
นรา สมประสงค์ และ เสรี ลาชโรจน์ (2545: 59-61) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพทีเ่ กิดจากสิง่ แวดล้อมทีป่ รากฏอยู่ในโรงเรียน สิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัวมนุ ษย์ทงั ้
ทีเ่ ป็นธรรมชาติและสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมทางสังคมของมนุษย์ดว้ ย

28
อรพันธ์ ประสิทธิรตั น์ (2545: 54-55) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง
สภาพสภาวะ หรือสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่รอบๆทีม่ อี ยู่ตามธรรมชาติหรืออาจเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกจัดสร้างขึน้ อาจเป็ น
สิง่ ทีม่ ชี วี ติ หรือไม่มชี วี ติ เป็ นรูปธรรมทีม่ องเห็นได้หรือเป็ นนามธรรมทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ อยู่ใน
ห้อ งเรียนหรือ นอกห้อ งเรียน ซึ่งมีผ ลกระทบต่ อ ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ลในการเรียนรู้ของ
นัก เรียน และได้ช้แี จงเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมของนักเรียนจะเป็ นอย่างไรนัน้ เกี่ยวข้อ งหรือ ได้ร บั
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมเป็ นส่วนใหญ่ การจัดสภาพแวดล้อมทีด่ ี ทีเ่ หมาะสมกับวัยและระดับของ
นักเรียนจะเป็ นสิง่ ทีพ่ งึ พอใจในการเรียนทาให้เกิดสมาธิและปญั ญา
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2546: 10) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง
สิง่ ต่างๆทีม่ ชี วี ติ และไม่มชี วี ติ เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติและมนุ ษย์เป็ นผูส้ ร้างขึน้ ซึง่ สิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้าง
ขึน้ ประกอบด้วยสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวติ
นงลักษณ์ มีจรูญสม (2546: 1) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง สิง่ ทีม่ ี
ชีวติ ที่อยู่โดยรอบหรือปะปนกันของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ที่มผี ลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ
สิ่ง ที่อ ยู่โดยรอบนี้ จะมีผ ลกระทบต่ อ สิ่งที่ม ีชีว ิต นัน้ มิใ ช่เ พียงที่เ ป็ น รูป ธรรมเท่ า นัน้ วัฒ นธรรม
ความเชื่อ นิ ย ม ฯลฯ ก็ม ีผ ลผูก พัน ความรู้ส ึก นึ ก คิด และกิจ กรรมของมนุ ษ ย์ต ัง้ แต่ เ กิด จนตาย
ซึง่ เรียกว่า เป็นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นนามธรรมด้วย ดังนัน้ สภาพสิง่ แวดล้อมของมนุ ษย์จงึ ต้องรวมทัง้
สภาพสิง่ แวดล้อมทางกายภาพและสิง่ แวดล้อมทางสังคมเข้าไว้ดว้ ยกัน
เพชรรัตน์ บุณฑริกวงศ์ (2546: 19) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยู่รอบตัวเราทัง้ ทางกายภาพและสังคม ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ทางกายและ
จิตใจและมีความเกีย่ วพันกันอย่างแยกไม่ออก
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2546: 267) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยูร่ อบตัวเราทีเ่ ป็นทัง้ สิง่ มีชวี ติ และสิง่ ไม่มชี วี ติ ทัง้ ทีม่ องเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ ซึง่
สิง่ เหล่านี้มอี ทิ ธิพลในการดารงชีวติ อยูด่ ว้ ยกัน
จารัส พิมพา (2547: 10) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง สิง่ ต่างๆที่
อยูร่ อบตัวเราทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติหรือสิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ ทัง้ กายภาพและสังคม ทีม่ ชี วี ติ และ
ไม่มชี วี ติ ซึง่ มีอทิ ธิพลในการดารงชีวติ ของมนุษย์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม
พจน์ พจน์พฒ
ั นพล (2548: 41) ได้กล่าวแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ไว้ดงั นี้
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1. การจัด ที่นัง่ ของนัก เรีย น จะต้อ งเดิน ไปมาหากัน ได้ส ะดวก และเกิด ความ
คล่องตัวในการเคลื่อนย้ายในการปฎิบตั กิ จิ กรรม การจัดทีน่ ัง่ ในห้องเรียนอาจแบ่งเป็ น 2 ประการ
ใหญ่ๆ คือ
1.1 การจัดทีน่ ัง่ เป็ นรายบุคคล อาจจัดได้ห ลายแบบ เช่น เรียงเป็ นแถวตอน
ลึก หันหน้าไปทางกระดานดาทัง้ หมด ซึง่ เป็นแบบทีใ่ ช้กนั มานานปจั จุบนั เรียกว่าการจัดการแบบเก่า
เพราะเห็นว่าหลักสูตรแบบเก่าใช้วธิ ใี ห้ครูบอก อธิบายโดยตลอด นักเรียนเป็ นผูฟ้ งั อย่างเดียวไม่ต้อง
ปฎิบตั กิ จิ กรรมอื่นใด การจัดทีน่ ัง่ แบบนี้ยงั ใช้ได้อยู่ เมื่อจะปฎิบตั กิ จิ กรรมอย่างอื่นควรปรับปรุงการ
จัดที่นัง่ ใหม่ สาหรับการจัดเป็ นรูปตัวยู หรือครึง่ วงกลม บางครัง้ ก็เกิดปญั หามาก นักเรียนต้องนัง่
เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งตลอด เพราะต้องหันหน้าไปทางครูจงึ ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ
1.2 การจัดทีน่ งั ่ เป็ นกลุ่ม หลักสูตรปรับปรุงกาหนดให้นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม
ร่วมกัน หรือครูโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สาหรับโต๊ะเก้าอี้ท่ใี ช้ในห้องเรียนควรมีขนาดพอเหมาะกับ
นักเรียน มิฉะนัน้ จะทาให้อ่านเขียน และทากิจกรรมไม่สะดวก อาจเป็ นผลทาให้เสียบุคลิกภาพได้
จานวนโต๊ะเก้าอี้ค วรมีให้เ พียงพอกับจานวนนัก เรียน ส่ วนการจัดโต๊ ะของครูค วรจัดให้อ ยู่ใ นที่ท่ี
เหมาะสมอาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างห้อง กลางห้อง หรือหลังห้องก็ได้
2. การจัดห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ ห้องเรียนที่ดเี ปรียบเสมือนบ้านที่ดที ่ผี ู้อยู่
อาศัยจะได้อยู่อย่างมีความสุข การจัดห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมจะเป็ น การปลูกฝงั นิสยั บางอย่าง
ให้แก่นกั เรียน เช่น ถ้าห้องเรียนสกปรกรกรุงรัง นักเรียนอาจเคยชินกับความสกปรกในทีส่ ุดก็จะเป็ น
คนรักความสะอาดได้ยาก ซึง่ องค์ประกอบสาคัญในการจัดห้องเรียนทีค่ วรคานึงมี ดังนี้
2.1 สภาพห้องเรียน ต้องอยู่ในสภาพที่ดแี ละใช้การได้เป็ นสัดส่วนมีความ
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 ขนาดห้องเรียน ต้องกว้างพอเหมาะกับจานวนนักเรียนและเนื้อทีพ่ อเพียง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. สุขลักษณะในห้องเรียน ห้องเรียนควรให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
3.1 อากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างอย่างเพียงพอและมีประตูเข้าออกได้อย่าง
สะดวก
3.2 แสงสว่างพอเหมาะเพื่อช่วยนักเรียนอ่านหนังสือได้ชดั เจนเป็ นการถนอม
สายตา ห้องเรียนแสงสว่างไม่เพียงพออาจแก้ปญั หาได้ เช่น ทาหน้าต่างหรือระบายเลื่อนเพิม่ ใช้ไฟ
หรือโคมไฟช่วย ดัดแปลงหลังคาให้แสงสว่างได้ ทาสีภายในห้อง ฯลฯ
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4. การจัดตกแต่งห้องเรียน ซึง่ มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
4.1 มุมหนังสือ ในห้องเรียนควรมีมมุ หนังสือไว้ให้นกั เรียนได้อ่านหนังสือซึง่ จะ
ช่วยให้นักเรียนอ่านคล่องมีความรู้กว้างขวาง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครูควรหาหนังสือ
หลายๆประเภททีม่ คี วามยากง่ายพอเหมาะกับวัยนักเรียนมาให้อ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มา
เปลีย่ นบ่อยๆการจัดมุมหนังสือควรจัดให้เป็ นระบบ และสะดวกในการหยิบอ่าน
4.2 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุต่างๆ สื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือ
ควรจัดไว้ให้เป็นระเบียบ อาจอยูร่ วมกับมุมหนังสือ หรือแยกไว้ต่างหาก อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ใช้ประจา เช่น บัตรคา แผนภูม ิ ภาพพลิก ฯลฯ ให้จดั ไว้เป็ นระเบียบเช่นเดียวกัน อุปกรณ์ทใ่ี ช้แล้ว
ไม่ควรติด หรือแขวนไว้จนลืมอุปกรณ์เหล่านี้ เพราะอาจทาให้ความสนใจของนักเรียนเปลีย่ นไปขณะ
เรียนบทเรียนใหม่ แต่อุปกรณ์บางชนิด เช่น เกม อุปกรณ์การสะสมคา อุปกรณ์การคิดคานวณ ฯลฯ
อาจจัดไว้ท่หี นึ่งเพื่อให้นักเรียนเล่นยามว่าง ซึ่งอาจเรียกว่ามุ มฝึ กสมอง หรือเรียกชื่อก็ได้ สาหรับ
วัสดุสน้ิ เปลือง กาว สี กระดาษ ฯลฯ ควรจัดไว้เป็ นสัดส่วน สะดวกต่อการหยิบใช้ ครูควรฝึกนิสยั การ
จัดของให้เป็นระเบียบเมือ่ ใช้แล้วต้องเก็บเข้าทีใ่ ห้เรียบร้อย ห้องเรียนจะได้ดเู ป็นระเบียบ
4.3 เครื่องมือเครื่องใช้ทจ่ี าเป็ นในห้องเรียนทุกห้องจะมีเครื่องมือ เครื่องใช้ท่ี
จ าเป็ น เช่ น อุ ป กรณ์ ใ นการท าความสะอาดห้อ ง แปรงสีฟ นั ยาสีฟ นั และแก้ว น้ า ของนั ก เรีย น
กล่องอาหารหรือปิ่ นโต ฯลฯ สิง่ ของเหล่านี้ ถ้าไม่จดั ที่วางไว้ให้ดจี ะดูเกะกะ ส่วนมากจะจัดอยู่ตาม
ผนังห้องเรียนหรือมุมห้อง
4.4 มุมเสริมความรู้ประสบการณ์ต่างๆควรจัดไว้ตามความจาเป็ น ได้แก่
มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม การงานและพื้นฐานอาชีพ
และภาษาอังกฤษ
4.5 การแสดงผังงานของนักเรียน ครูควรจัดให้มกี ารแสดงผลงานของนักเรียน
ในห้องเรียน เพื่อให้นกั เรียนเกิดความภาคภูมใิ จในความสาเร็จ และมีกาลังใจในการเรียนต่อไปทัง้ ยัง
สามารถแก้ไข และพัฒนาผลงานของตนให้ดขี น้ึ โดยลาดับ ผลงานเหล่านี้อาจติดบนป้ายนิเทศ แขวน
หรือวางบนโต๊ะ
4.6 การจัดที่นอนอเนกประสงค์ในยามว่าง นักเรียนใช้ห้องเรียนในยามว่าง
พักผ่อน อ่านหนังสือจากมุมหนังสือ หรือร่วมวงสนทนากัน ห้องเรียนที่ดคี วรจัดสถานทีใ่ ห้ นักเรียน
ปฏิบตั กิ จิ กรรมดังกล่าวเท่าทีจ่ ะทาได้ การประดับตกแต่งห้องเรียน ครูส่วนใหญ่มหี อ้ งเรียนมาตรฐาน
หรือครูทร่ี กั ความสวยงามจะนิยมประดับตกแต่งห้องเรียนด้วยสิง่ ต่างๆ เช่น ม่าน มู่ล่ี ภาพ สุภาษิต
ฯลฯ

31
4.7 การตกแต่งห้องเรียนควรทาอย่างพอเหมาะไม่มากจนเกินไป เช่น ติด
ภาพสวยงามสีไม่ฉูดฉาด หรือสีท่สี ะท้อนแสง เพราะอาจทาให้ นักเรียนเสียสายตาได้ การประดับ
ตกแต่งห้องเรียนควรคานึงถึงหลักความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยัดและสวยงาม
กรมวิชาการ (2549: 18) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง การจัด
บรรยากาศและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนนัน้ นับว่าเป็ นปจั จัยที่มคี วามสาคัญต่อการบริหารโรงเรียน
เป็ นอย่างยิง่ เพราะจะช่วยสนับสนุ นส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข มุ่ งเน้ นการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติ นักเรียนได้ฝึกปฎิบตั จิ ริง และปลูกฝงั ความมีระเบียบวินัย ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความ
สะอาด ความรัก ความสามัค คี บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ท่โี รงเรียนควรค านึงถึง
ดังนี้
1. สถานที่ บริเวณโรงเรียน ได้แก่ อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วม ต้อง
คานึงถึงความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และความปลอดภัย ห้องเรียน ได้แก่ รูปแบบ
การจัดทีน่ งั ่ นักเรียน การจัดมุมกิจกรรมในห้องเรียน ป้ายนิเทศ ชัน้ วางสื่อ อุปกรณ์ มุมเสริมความรู้
นักเรียน เป็นต้น
2. บุคลากร ครูควรมีคุณลักษณะดังนี้
2.1 มีลกั ษณะเป็นผูน้ าแบบประชาธิปไตย และมีขนั ติธรรมทางวิชาการ
2.2 มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
2.3 มีทกั ษะการจัดการ
2.4 มีนิสยั ใฝร่ ู้ ใฝเ่ รียน มีความกระตือรือร้น
2.5 มีสุขภาพและบุคลิกดี
2.6 ยิม้ แย้มแจ่มใส น้าเสียงนุ่มนวล อ่อนหวาน มีอารมณ์ขนั
2.7 ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ความเห็นใจ ความเข้าใจ
2.8 มีเจตคติทด่ี ตี ่อการสอน
3. การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน
3.1 ปฏิส มั พันธ์ใ นชัน้ เรียนระหว่างครูกบั นักเรียน และระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
4. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในบรรยากาศของการเรียนรู้ โดยนาสื่อนวัตกรรมมา
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
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5. การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการในโรงเรียน โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูต้ ลอดเวลา เช่น
5.1 ผูบ้ ริหารและครูทเ่ี ป็นกัลยามิตร
5.2 ศูนย์รวมสารสนเทศ
5.3 มุมนิทรรศการ
5.4 พิพธิ ภัณฑ์การศึกษาในโรงเรียน
5.5 ห้องวิชาการ ห้องปฎิบตั กิ าร
5.6 ห้องสมุด ห้องเกม
5.7 ศูนย์ส่อื การศึกษา
5.8 ห้องโสตทัศนูปกรณ์
5.9 อุทยานการศึกษา
จุฑารัต น์ ทองทิพย์ (2549: 25) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อ ม หมายถึง
องค์ประกอบภายในซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
รวมทัง้ ความเป็ นระเบียบ ความสะอาดของอาคารสถานที่ การจัดอานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัย ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้
ไปสู่จดุ มุง่ หมายตามทีว่ ทิ ยาลัย โรงเรียน หรือสถานศึกษานัน้ กาหนดได้
ชุตินารถ อินทร์พวง (2549: 34) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง
สภาพแวดล้ อ มและการเรีย นรู้ข องแต่ ล ะคนจะแตกต่ า งกัน ตามสภาพแวดล้อ มของแต่ ล ะคน
ประสบการณ์ จะเป็ นเครื่องมือ ที่ทาให้เ กิดการเรียนรู้ ผลจากการเรียนรู้ทาให้ค นมีค วามรู้ ทักษะ
เจตคติ จึงต้องอาศัยประสบการณ์ทด่ี ี จะทาให้การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ สิง่ เหล่ านี้เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะ
ช่วยให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีขน้ึ
วิชาญ สุ วรรณวงษ์ (2549: 12) ได้ใ ห้ค วามหมายของสภาพแวดล้อ ม หมายถึง
องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรีย นเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในทุกๆ
ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงามร่มรื่นเป็ นระเบี ยบเรียบร้อย และมีบรรยากาศที่ดี
มีความปลอดภัย มีวสั ดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการ และเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
มีสงิ่ ยัวยุ
่ ให้เกิดการเรียนรู้ และไม่มมี ลภาวะ
สุ พ ล อนามั ย (2549: 29) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของสภาพแวดล้ อ ม หมายถึ ง
องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในทุกๆ
ด้าน ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มในโรงเรียนที่ส วยงาม ร่มรื่นเป็ นระเบีย บและมีบรรยากาศดี มีค วาม

33
ปลอดภัย มีวสั ดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและการเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย มีสงิ่ ยัวยุ
่ ให้เกิดการ
เรียนรูแ้ ละไม่มมี ลภาวะ
ปฎิคม พงษ์ประเสริฐ (2550: 19) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง
องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรียน ที่จะส่งเสริมนักเรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในทุกๆ
ด้าน ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มในโรงเรียนที่ส วยงาม ร่ม รื่นเป็ นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีค วาม
ปลอดภัย มีวสั ดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและเสริมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย
สุกฤษฎิ ์ อัญบุตร (2553: 34) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบ
ภายในซึง่ ได้แก่ สภาพแวดล้อมเกีย่ วกับการเรียนการสอน ความสัมพันธ์กบั เพื่อน รวมทัง้ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาดของอาคารสถานที่ การจัดอานวยความสะดวก และความปลอดภัยซึง่ เป็ นสิง่ ทีช่ ่วย
กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดหมายตามที่วทิ ยาลัย
โรงเรียน หรือสถานศึกษานัน้ ๆกาหนดได้
ทรรศนีย์ วราห์ค า (2554: 13) ได้ใ ห้ค วามหมายของสภาพแวดล้อ ม หมายถึง
องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในทุกๆ
ด้าน ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มในโรงเรียนที่ส วยงาม ร่มรื่นเป็ นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีค วาม
ปลอดภัย มีวสั ดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและเสริมสร้างการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย มีสงิ่ ยัว่
ยุให้เกิดการเรียนรู้ และไม่มมี ลภาวะ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองให้ไปสู่จดุ มุง่ หมายตามทีโ่ รงเรียนหรือสถานศึกษานัน้ กาหนด
สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรียนทีม่ สี ่วนสาคัญ
ที่จะช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุ นให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านได้
อย่างเหมาะสม ได้แก่ สภาพแวดล้อมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศทีด่ ี ความสะอาด
ร่มรื่นความสวยงามภายในโรงเรีย น การจัดหาวัส ดุอุ ปกรณ์ เ พื่อ ส่ งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อ ย่า ง
หลากหลาย ความเป็ น ระเบียบเป็ นสัดส่ วนอาคารสถานที่ มีการจัดอานวยความสะดวก มีค วาม
พร้อมเอาใจใส่ และการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้อง
2.2 แนวคิ ดและความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
การจัดสภาพแวดล้อมเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มสี ่วนช่วยให้การเรียนรูข้ องนักเรียนได้
บรรลุ ว ัต ถุ ประสงค์ซ่ึงในขณะเดีย วกัน ก็ส ร้า งความรู้ส ึกที่ดี ความรู้ส ึก พึงพอใจรักและผูกพันใน
โรงเรียน ต่ออาจารย์ และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ เมือ่ มองในแง่ของการบริหารบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมที่
ดีข องโรงเรีย น มีค วามส าคัญ ต่ อ ประโยชน์ ต่ อ องค์ก ารผู้ป ฏิบ ัติง าน สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ได้จดั ทาขึน้ ในช่วงเวลาทีป่ ระเทศไทย
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ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงทีผ่ ่านมา ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นปรัชญา
นาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมคิ ุ้มกันและมีการบริหารจัดการความ
เสีย่ งอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยังยื
่ น เพื่อเตรียมความพร้อมคน
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงได้
อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มคี ุณภาพ มีโอกาสเข้ าถึง
ทรัพยากร และได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม รวมทัง้ สร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพืน้ ฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจาเป็ นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรูปธรรม ภายใต้
หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยงยื
ั ่ นของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555: ออนไลน์)
ดังนัน้ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความสาคัญต่อกระบวนการพัฒนาของนักเรียน
เพราะสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามสมบูรณ์ย่อมทาให้การพัฒนานักเรียนได้ผลดี เช่น มีอาคารสถานที่
พร้อมใช้งาน มีอุปกรณ์เครื่องมือทีใ่ ช้งานได้ และมีระบบการบริหารงานทีด่ ี ในทางตรงกันข้าม หาก
สภาพแวดล้อมไม่ดยี ่อมทาให้การพัฒนานักเรียนไม่ได้ผลดี เช่น อาคารสถานทีไ่ ม่เอื้ออานวย ไม่ม ี
อุปกรณ์เครื่องมือ และไม่มกี ารวางแผนระบบการบริหารงานทีด่ ี ย่อมทาให้การพัฒนานักเรียนไม่ได้
ผลดีดว้ ย (สาเนาว์ ขจรศิลป์. 2538: 69) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับสภาพแวดล้อมโดยกล่าวว่ามีปจั จัย 3 ส่วน คือ 1) เงื่อนไขทางกายภาพ (Physical
Conditions) อันได้แก่ อากาศ เสียง มลภาวะ ประชากร เป็ นสิง่ ทีด่ ารงอยู่อย่างเป็ นอิสระ หากแต่ม ี
ความสัมพันธ์เชิงพึง่ พาต่อสังคม 2) เงื่อนไขทางสังคม (Social Conditions) สถานการณ์ (Situation)
ซึง่ หมายถึง ลักษณะของการปฏิสงั สรรค์ทางสังคมและ3) ความแตกต่างของบุคคล (Perception of
the Environment) ซึง่ สอดคล้องกับเบลล์และคนอื่นๆ (กิตติพร พินิชการ. 2548: 9; อ้างอิงจาก
Bell; & Others. 1978: 89) กล่าวไว้ว่า ในกรณีทก่ี ารรับรูใ้ นเรื่องสภาพแวดล้อมนัน้ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ใน
ขอบเขตของบุคคลสามารถรับสิง่ เร้านัน้ ได้ (Within Optimal Range of Stimulation) บุคคลก็จะอยู่
ในสภาวะดุลยภาพ (Homeostasis) จะสามารถดารงชีพอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันหาก
การรับรู้ใ นเรื่อ งสภาพแวดล้อ ม เป็ นสิ่งที่บุค คลยอมรับสิ่งเร้านัน้ แล้ว เกิดสภาวการณ์ท่บี ุค คล
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จาเป็ นต้องฝืน(Over or Under Stimulating and or Behavior Constraining) จะนาไปสู่การปลุกเร้า
ให้เกิดการเครียด (Arousal Stress) ซึง่ หากมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ และเกินขีดจากัด จะนาไปสู่การ
สะสมอาการไม่ปกติได้ เช่น ความผิดปกติทางจิต ความสิน้ หวัง และการสูญสิน้ เชิงการแสดงออกได้
ซึง่ สอดคล้องกับ อรพันธุ์ ประสิทธิรตั น์ (2533: 57) กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็ น
เรื่องสาคัญที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียนโดยจะส่งผลต่อ นักเรียนทัง้ ทางลบและทางบวก
สภาพแวดล้อมทีด่ จี ะเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ ความสะดวก และการพัฒนาทัง้ ทางสติปญั ญา สังคม
อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ และช่วยให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ประภาพรรณ เส็งวงศ์ (2541: 43) ได้ให้แนวคิดและความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง สิง่ แวดล้อมเป็ นสิง่ ที่ทุกคนควรตระหนักถึงความสาคัญ เพราะสิง่ แวดล้อมเป็ น ปญั หาที่
ส่ ง ผลกระทบทัง้ ระดับ โลก ประเทศ กลุ่ ม คน และบุ ค คลโดยเฉพาะประเทศไทยได้ สู ญ เสีย
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ป ระเภทป่ า ไม้ ไ ปมากที่ สุ ด ดัง นั ้น การปลู ก จิต ส านึ ก ให้ รู้ จ ัก หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมจึงควรมุ่งหมายไปที่กลุ่มเด็ก และเยาวชนสิง่ ทีน่ ักเรียนได้พบ
เห็นในโรงเรียนจะเป็นประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนเกิดโลกทัศน์ตลอดชีวติ คือ โรงเรียนจะต้องเป็ น
องค์การทีจ่ ดั สิง่ แวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่นกั เรียนและชุมชน
นิวตั ิ เรืองพาณิช (2542: 304) ได้ให้แนวคิดและความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง ความสาคัญของสิง่ แวดล้อมในอดีตนัน้ เป็ น การดารงชีวติ ของมนุ ษย์อยู่ภายใต้อทิ ธิพลของ
ธรรมชาติ การเปลี่ย นแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มเป็ นไปอย่า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยๆไป จาก
สภาพแวดล้อมดังกล่าวนัน้ ธรรมชาติจะต้องปรับดุล ของตัวเองภายใต้กลไกธรรมชาติได้ ผลกระทบ
ั หามากนัก แต่ ใ นป จั จุบ ัน ความก้า วหน้ า ทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
ของสิ่ง แวดล้อ มจึง ยัง ไม่ เ ป็ น ป ญ
เทคโนโลยีไ ด้เ ข้า มาช่ว ยอ านวยความสะดวกในการดารงชีว ิต ของมนุ ษ ย์ม ากขึ้น ขณะเดียวกัน
อันตรายต่ อสุ ขภาพกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว เช่น น้ าเสีย อากาศเป็ นพิษ ดิน
เสื่อมสภาพ กองขยะ และเศษสิง่ ของต่างๆสังคมของมนุ ษย์กาลังเผชิญกับปญั หามลพิษสิง่ แวดล้อม
การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าจึงมีทงั ้ คุณและโทษ มนุ ษย์จงึ ควรมองหาจุดพอเหมาะเพื่อจะสามารถ
ดารงชีวติ อยู่ในสังคมสิง่ แวดล้อมได้อย่างปลอดภัย การพัฒนาและการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจึงควรทาควบคู่กนั เพราะถ้าหากปล่อยไว้คุกคามที่เกิดขึน้ จากมลพิษสิง่ แวดล้อม
อาจเป็นจุดเริม่ ต้นนามาสู่การสูญพันธ์ของมนุษย์ในอนาคตได้
ณุตตรา แทนขา (2543: 24) ได้ให้แนวคิดและความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง ความส าคัญ ของสภาพแวดล้อ มในโรงเรีย นว่ า การที่นั ก เรีย นได้อ ยู่ใ นโรงเรีย นที่ม ี
สภาพแวดล้อมทีด่ ี จะก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จและความรักในโรงเรียนในสถาบัน ความรูส้ กึ เช่นนี้
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จะนาไปสู่ความรัก หวงแหนในชื่อเสียงของโรงเรียนถ้าโรงเรียนสร้างความรูส้ กึ เช่นนี้ให้เกิดขึน้ ได้ก็
จะเป็ นสิง่ ที่ควบคุมความประพฤติของนักเรียนไปในตัวเพราะนักเรียนต้องไม่พยายามให้โรงเรียนที่
ตัวเองรัก และภูมใิ จต้องเสียชื่อเสียงเพราะการกระทาของตัวเอง
กรมวิชาการ (2544: 77-78) ได้ให้แนวคิดและความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง สิง่ แวดล้อมในการจัดการเรียนรูว้ ่า โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องต้องส่งเสริม สนับสนุ น ให้ครู
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และเอื้ออานวยความสะดวก เพื่อให้ นักเรียน
เกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรูต้ าม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 4 มาตรา24(5)
รัฐต้องส่งเสริมดาเนินงานและจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในทุกรูปแบบ ข้อกาหนดในกฎหมาย
ดังกล่าวนี้ช้ใี ห้เ ห็นบทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ต้องประสานเชื่อ มโยงบทบาท
เพื่อให้เกิดการปฎิรูปทัง้ สถานศึกษา ซึ่งผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องทาหน้าที่เป็ นผู้นาโรงเรียนสู่องค์การ
ั ญามีบ ทบาทในการพัฒ นาสภาพแวดล้อ มในโรงเรีย นให้ ม ี
แห่ ง การเรีย นรู้แ ละสัง คมแห่ ง ป ญ
บรรยากาศเอือ้ ต่อการเรียนรูท้ เ่ี น้นนักเรียนเป็ นสาคัญทีส่ ุดโดยสามารถ “ใช้โลก”เป็นห้องเรียน
เชิดชู กาฬวงศ์ (2545: 14) ได้ให้แนวคิดและความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง แนวคิดและความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อ มในโรงเรียนว่า โรงเรียนเป็ นแหล่งเรียนรู้
ที่จดั มวลประสบการณ์นักเรียน ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม เพื่อนาประสบการณ์เหล่านัน้ ไปพัฒนา
ตนเองในอนาคต แต่จะทาอย่างไรให้เด็กชอบมาโรงเรียนเป็นคนใฝร่ ู้ มีความรูส้ กึ สนุ กสนาน มีเจตคติ
ที่ดตี ่อโรงเรียน การที่โรงเรียนจะได้รบั การตอบสนองจากนักเรียน โรงเรียนต้องดาเนินการสร้าง
แรงจูงใจในการจัดบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนต้องดาเนินการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ต่ างๆให้มผี ลต่ อ การเรีย นรู้ส ามารถปรับ สภาพแวดล้อ มให้เ หมาะสมกับ การเรีย นการสอน โดย
คานึงถึงเพศ และวัยของนักเรียน
อรพัน ธ์ ประสิท ธิร ัต น์ (2545: 27–59) ได้ใ ห้แ นวคิด และความส าคัญ ของการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนการสอนพอสรุปได้
ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมจะสนับสนุ นและอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เช่น
ห้อ งเรียนที่ม ีค วามสะดวกสบาย มีอุ ปกรณ์ แ ละสื่อ การเรีย นการสอนครบถ้ว น ท าให้ นัก เรีย นมี
ความสุขในการเรียน ครูมคี วามสุขในการสอน
2. สภาพแวดล้อมจะสนับสนุนการเรียนในหลายด้าน เช่น ทาให้นักเรียนเกิดความ
ประทับใจ เป็ นตัวกระตุ้น นักเรียนให้มคี วามสนใจและเกิดแรงจูง ใจในการเรียน เปลี่ยนเจตคติท่ดี ี
มีความรูส้ กึ พึงพอใจ สนใจ อยากเรียน อยากรู้
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3. สภาพแวดล้อมจะช่วยจัดประสบการณ์ท่พี งึ ประสงค์ให้แก่ นักเรียน การปะทะ
สัมพันธ์กบั สิง่ ต่างๆเป็ นการกระตุ้นประสาทสัมผัสและสร้างประสบการณ์สภาพแวดล้อมทีด่ จี ะเป็ น
ตัวกาหนดประสบการณ์ของนักเรียน
4. สภาพแวดล้อมที่ดจี ะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนมีการแสดงออกทาง
กาย วาจาและใจตามแบบอย่างที่สงั คมยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็ นเครื่อ งหมายของคนดี
มีค วามประพฤติป ฎิบ ัติท่ีส ามารถด ารงชีว ิต อยู่ใ นสัง คมได้อ ย่า งดี มีการหล่ อ หลอมและเปลี่ย น
พฤติกรรมของนักเรียนเป็นไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์
5. สภาพแวดล้อ มมีส่ ว นช่ว ยในการควบคุ มชัน้ เรียนให้ นักเรียนมีระเบียบวินัย
นักเรียนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะรู้จกั สารวมอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้น ชัน้ เรียนจะมี
ระเบียบระบบและง่ายสาหรับครูมากขึน้
6. สภาพแวดล้ อ มเป็ น แหล่ ง ทรัพ ยากรการเรีย น สถาบั น หลายแห่ ง เห็ น
ความสาคัญของมุมวิชาการ ศูนย์วชิ าการ มุมสื่อการเรียนการสอน ทาให้นักเรียนและครูสามารถใช้
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมได้ตลอดเวลา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็ก
เป็ น ศู น ย์ก ลางได้เ ป็ น อย่ า งดี แหล่ ง ทรัพ ยากรการเรีย นจะช่ ว ยให้ นั ก เรีย นมีก ารพัฒ นาความ
รับผิดชอบสร้างนิสยั ใฝเ่ รียนใฝร่ ู้ ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองไม่ยดึ ติดความรูท้ ไ่ี ด้จากครู
7. สภาพแวดล้อมจะเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน ซึง่ จะเอื้อต่อการเรียนการ
สอนให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุ ด สภาพแวดล้อ มทางกายภาพที่ม ี
ความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากเสียงรบกวน จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึน้
8. สภาพแวดล้อ มจะช่วยสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครูกับ นักเรียน นักเรียนกับ
นักเรียนด้วยกัน การจัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวโยกย้ายจะทาให้
ครูไปถึงนักเรียนได้สะดวก ครูไม่จาเป็ นต้องอยู่หน้าชัน้ เสมอไป ครูอยู่ท่ามกลางนักเรียนจะมีความ
ใกล้ชดิ นักเรียน นักเรียนจะลดความกลัวกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นและมีเจตคติทด่ี ตี ่อครู
9. สภาพแวดล้อ มที่เ หมาะสมจะช่ว ยลดความเหนื่อ ยล้า หรือ ความอ่ อ นเพลีย
ทางด้านสรีระของนัก เรียน เช่น โต๊ ะ เก้าอี้ ที่พอเหมาะกับร่างกายนักเรียน การให้แสงสว่างใน
ห้องเรียนทีเ่ หมาะสมเป็นต้น
จุ ฑ ารัต น์ ทองทิพ ย์ (2549: 28)
ได้ใ ห้ แ นวคิด และความส าคัญ ของการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญและมี
อิท ธิพ ลต่ อ นัก เรีย นและช่ ว ยให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงด้า นความรู้ ความคิด บุ ค ลิก ภาพมีค วาม
รับผิดชอบและประสบผลสาเร็จในการทางาน
ปฐมาภรณ์ ศริน ทรัต น์ (2550: 13) ได้ใ ห้แ นวคิดและความส าคัญ ของการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง โรงเรียนมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ซึง่ จะทาให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง ได้สมั ผัสกับสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง ซึง่ ทาให้นักเรียน
เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว การสร้าง
บรรยากาศทีด่ จี ะช่วยชักจูงให้เด็กอยากมาโรงเรียน เช่น มีความร่มรื่น ความสวยงาม และมีระเบียบ
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เรียบร้อย นอกจากจะทาให้เด็กรูส้ กึ สดชื่น สบายใจแล้วยังจะช่วยปลูกฝงั ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ความรักสวยรักงามให้กบั เด็กอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็ นสถาบันทีม่ ี
หน้าทีก่ ระตุน้ ให้ประชาชนเกิดความพอใจ ยอมรับและปฎิบตั ติ ามได้อกี ด้วย
อโนชา สิมพา (2553: 12) ได้ให้แนวคิดและความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง สิง่ แวดล้อมมีความสาคัญและมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการทุกด้านของนักเรียน สภาพแวดล้อมที่
ดีจะเอือ้ อานวยต่อการเรียนรู้ ความสะดวก และการพัฒนาทัง้ ทางสติปญั ญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และจิต ใจ ช่วยให้นัก เรียนมีผ ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ทาให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้
ความคิด อุ ด มการณ์ บุ ค ลิก ภาพ และมีค วามรับ ผิด ชอบส่ ง ผลให้นั ก เรีย นประสบผลส าเร็จ ใน
การศึกษา
สรุปได้ว่า สิง่ แวดล้อมมีความสาคัญและเป็นระบบนิเวศน์ทแ่ี วดล้อมอยู่รอบตัวมนุ ษย์ม ี
ทัง้ สิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึน้ สิง่ แวดล้อมเหล่านี้มคี วามสาคัญและ
คุณประโยชน์เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ ช่วยให้ นักเรียนมี
ความสุขและส่งผลให้นกั เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
2.3 บทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม
ครูเป็ นบุคคลที่จะต้องกาหนดนโยบายและวางแผนในภาระงานทุกๆ ด้าน ร่วมกับ
เพื่อนครู การที่ครูมวี สิ ยั ทัศน์ท่ดี ตี ่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จะส่งผลให้นักเรียนเกิดมวล
ประสบการณ์ท่พี งึ ควรได้รบั อย่างครบถ้วนมากขึน้ เนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อมที่ดเี ป็ นปจั จัย
สาคัญที่จะช่วยเสริมต่ อให้งานวิชาการซึ่งเป็ นงานหลัก และงานอื่นๆด้วย ซึ่งนักเรียน ครูใช้ชวี ติ ใน
โรงเรียนตลอดทัง้ วัน ควรได้รบั การเอาใจใส่ดูแลเป็ นพิเศษ จึงควรจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ม ี
ความใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมทีบ่ า้ นเพื่อให้นักเรียนมีความรูส้ กึ ต้องการมาโรงเรียน และใช้เวลา
ในการเรียนได้อย่างมีความสุข (อรุณชัย กัณฑภา. 2548: 25)
สมบูรณ์ ธงสันเทียะ (2540: 30) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง บทบาทหน้าทีข่ องครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียนจะ
สมบูรณ์แบบ และสนับสนุ นการเรียนการสอนของนักเรียนให้มากทีส่ ุดนัน้ ครูต้องจัดการกับการใช้
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุเป้าหมายทีต่ ้องการ โดย
อาศัย ความร่ ว มมือ ของทุ ก ฝ่ า ย ซึ่ง ถ้ า ครู จ ัด แบ่ ง หน้ า ที่ใ ห้ถู ก ต้ อ งแล้ว นั น้
อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่า ครูต้องมีการวางแผนแบ่งสายงานการ
ดาเนิ นงาน ให้ม ีอ งค์ก รรับ ผิด ชอบในแต่ ล ะฝ่ายให้เ ห็น ชัดเจน ทัง้ นี้ เ พื่อ ความสะดวกต่ อ การ
บริหารงาน การแบ่งหน้าที่ให้บุคลากรจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นในการดาเนินงาน ต้องให้บุคลากรรูบ้ ทบาท
หน้าทีข่ องตนเองดี เพื่อทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องเหมาะสม
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ทรงชัย เชือ้ เมืองพาน (2542: 30) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง การสร้างบรรยากาศมีค วามส าคัญ อย่า งมากต่ อ ความสาเร็จของโรงเรีย นและถือ เป็ น
บทบาทหน้ า ที่อ ัน ส าคัญ อย่ า งยิ่ง ของครู วิธ ีท่ีส ร้า งบรรยากาศที่ดีท่ีสุ ด คือ การด าเนิ น การให้
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนสอดคล้องต่อ ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศทีเ่ น้น
ความสาคัญของเป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ร่วมมือกัน
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึง่ จะทาให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกัน
สุทธวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2546: 300) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง บทบาทของครูในการจัดการสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนไว้ ดังนี้
1. ต้องควบคุมระบบน้าทิง้ ในโรงเรียน มีการกาจัดน้ าทีใ่ ช้แล้ว เช่น มีการบาบัดน้ า
เสีย ก่อนทิง้ ลงสู่แม่น้าลาคลองในแหล่งชุมชน
2. ต้องจัดการเก็บขยะมูลฝอยด้วยวิธกี ารถู กต้องด้วยการแยกขยะแห้งขยะเปียก
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชือ้ โรคทีส่ ่งผลอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
3. ต้องเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่ ครูและนักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับปญั หา
สิง่ แวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนหรือปญั หาสิง่ แวดล้อมของชุมชนที่โรงเรียนตัง้ อยู่ ส่งผล
กระทบต่อชุมชนและโรงเรียนด้วย เช่น ปญั หาน้าเสีย เป็นต้น
4. โรงเรียนต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาและปรับสภาพสิง่ แวดล้อม
ของชุมชนให้ดขี น้ึ เช่น การรณรงค์แยกขยะตามประเภทขยะ
5. ต้องประสานงานกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในเรื่องปญั หาสิง่ แวดล้อมของชุมชน
ทัง้ ทีเ่ ป็นเอกชนหรือรัฐบาล
6. ต้องจัดสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี และถูกสุขลักษณะเพื่อให้
นักเรียนทีม่ สี ุขภาพอนามัยดี และสุขนิสยั ทีด่ ี เช่น บริเวณโรงเรียน น้าดื่มน้าใช้ ห้องส้วม
7. ต้องส่งเสริมให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ชุ มชน ได้แก่ ครู
นัก เรียน ภารโรง ผู้ปกครอง ร้านค้า มีส่ วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ดูแลรักษาอาคารสถานที่
บริเวณโรงเรียน
8. ต้องส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียน เช่น ครู นักเรียน ภารโรง ผูป้ กครอง ร้านค้า
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลรักษาอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน เพื่อเป็ นการสร้างความรักผูกพัน
ต่อโรงเรียนและสุขนิสยั ทีด่ ใี นการรักษาสิง่ แวดล้อม
9. ต้อ งส่ งเสริม ให้โรงเรียนมีกิจกรรมต่ า งๆเกี่ย วกับสิ่งแวดล้อ มอย่า งต่ อ เนื่อ ง
เกีย่ วกับสังคมและชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภคในระบบตลาด
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10. ต้องส่งเสริมให้โรงเรียนแสดงบทบาทผูน้ าในสิง่ แวดล้อมศึกษาชุมชน เช่น การ
ปลูกปา่ ในชุมชน การสร้างระบบทาลายน้ าเสียในชุมชน การประหยัดน้า การวางแผนพัฒนาชุมชน
จารัส พิมพา (2547: 16) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง การบริหารสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนัน้ ครูควรมีหลักการบริหาร ดังนี้
1. กาหนดนโยบายในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ควรมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนและต้อง
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิน่ โดยให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
2. การวางแผนดาเนินงานและกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ ควรมีการประชาสัมพันธ์ชแ้ี จง
วิธ ีก ารด าเนิ น งานด้ า นสภาพแวดล้อ มของโรงเรีย นที่ช ัด เจน ซึ่ง จะท าให้ผู้ป ฎิบ ัติง านสามารถ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การดาเนินงานตามแผน ควรมีการกาหนดข้อปฎิบตั แิ ละมีการติดตามดูแลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนและตามแผน
ทีก่ าหนดไว้
4. การตรวจสอบแก้ไ ข ควรมีก ารตรวจสอบแผนการด าเนิ นงานเพื่อ เป็ น การ
ป้องกันและแก้ไขสิง่ ทีไ่ ม่จาเป็ นไปตามข้อกาหนดทีพ่ งึ ประสงค์ให้ม ี การปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชกั ช้า
5. การทบทวนผลการดาเนินงาน ครูค วรเป็ นผู้นาในการทบทวนระบบการจัด
สภาพแวดล้อ มภายในโรงเรีย นเพื่อ พิจ ารณาปรับ แนวทางหรือ ก าหนดแนวทางการพัฒ นาที่ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ จะนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ราตรี ลภะวงศ์ (2548: 10) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง ลักษณะใดๆในโรงเรียนทีเ่ ป็นสิง่ เร้าทีม่ ศี กั ยภาพและมีอทิ ธิพลต่อนักเรียนและส่งผลต่อการ
เรียนของนักเรียน ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและนามธรรม ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
หรือที่มนุ ษย์สร้างขึน้ ทาให้นักเรียนเกิดการรับรูเ้ มื่อมีความประทับใจต่อลักษณะสิง่ แวดล้อมต่างๆ
ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านบริหารบรรยากาศ การเรียนการสอน อาคารสถานที่ และการ
ปฎิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั ผู้บงั คับบัญชา ครูกบั นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และบุคลากรในกลุ่ม
อื่น ๆ ซึ่งลัก ษณะต่ า งๆเหล่ านี้ ส ามารถตรวจสอบได้โ ดยการสังเกต สอบถาม หรือ ด้ว ยวิธ ีอ่ืน ที่
เหมาะสม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2550: 5) ได้ให้
ความหมายบทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม หมายถึง แหล่งเรียนรู้ท่เี กี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษามีอยู่ทงั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งการที่จะให้มผี ลเชิงคุณภาพต่อการเรียนอย่าง
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แท้จริงต้องอาศัยการบริหารจัดการทีด่ แี ละการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย ครูมบี ทบาทโดยตรง
ในการบริห ารจัด การเพื่อ สร้ า งให้โ รงเรีย นเป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ มีก ารก าหนดวิส ัย ทัศ น์ นโยบาย
โครงสร้างและระบบการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ ์ สนับสนุ นการจัดสร้าง จัดหาและพัฒนาการใช้
แหล่งเรียนรู้ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา จัดสรรงบประมาณ จัดทา
แผนงานโครงการ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
จะเห็นได้ว่ าขอบข่า ยหน้ า ที่ค วามรับผิด ชอบของครูม ีเ นื้อ หาครอบคลุ ม ถึงการจัด
บรรยากาศและสิ่ง แวดล้อ มในโรงเรีย น เพื่อ สร้า งสรรค์บ รรยากาศของการร่ว มคิด ร่ว มท าการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลของบุคลากรในโรงเรียน การพัฒนาอาคารสถานที่ ให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม น่ าอยู่
สร้างความรัก ความอบอุ่น ความภูมใิ จให้เกิดแก่บุคลากรในโรงเรียน สนับสนุ นส่งเสริมการเรียนของ
นักเรียน โดยให้นักเรียนได้ศกึ ษาค้นคว้าเรียนรูเ้ พิม่ เติมจากสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน หรือ
สิง่ แวดล้อมต่างๆทีค่ รูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมสร้างขึน้ มา
พนั ส หัน นาคิน ทร์ (2542: 40)
ได้ ใ ห้ค วามหมายบทบาทของครู ใ นการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง ครูท่สี ่งเสริมสนับสนุ นให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ครูตอ้ งช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามศักยภาพ และพัฒนาให้ถงึ
ขีดสุดในการบริหาร 3 ประการ คือ
1. ตรวจสอบเกีย่ วกับด้านการเรียนการสอน
2. ทาการประเมินการเรียนการสอนของครู
3. ทาหน้าที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมและปรับปรุงบรรยากาศสภาพแวดล้อมการสอน
เช่น ปรับปรุงห้องเรียน การจัดหาสื่อ นาเทคนิควิธกี ารสอนให้แก่ครู
ประดินั น ท์ อุ ป รมัย (2540: 17)
ได้ใ ห้ค วามหมายบทบาทของครู ใ นการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง บทบาทและความรับผิดชอบของครูในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
และอาคารสถานที่ ดังนี้
1. จัดสานักงานให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารและการเรียนการสอน
2. จัดบรรยากาศในอาคารเรียนและอาคารประกอบ
3. จัดบรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
4. วางแผนการใช้ประโยชน์ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารในอาคารเรียน โรงฝึ กงาน
โรงอาหาร หอประชุม โรงพลศึกษา
5. จัดบารุง รักษา ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสถานที่
6. จัดหน่วยรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
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7. แต่งตัง้ กรรมการรับผิดชอบอาคารสถานที่ และทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
8. สารวจ จัดหา ควบคุมดูแล ซ่อมแซม และขออนุญาตรือ้ ถอนอาคาร
9. ดาเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียน
ตามระเบียบราชการ
10. จัดทาแผนผังบริเวณและปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
11. ดาเนินการจัดและตรวจสอบรูปแบบรายการก่อสร้าง
12. ดาเนินการควบคุมงานก่อสร้างของโรงเรียน
13. วิเ คราะห์เ กณฑ์ ขนาดเนื้ อ ที่ อาคารให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
หลักสูตร
14. ควบคุ ม ดูแ ลความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ ใ ห้คุ้มค่ าของเครื่ อ งใช้ใ น
โรงเรียน พร้อมทัง้ เรือ่ งการประหยัด การเสื่อมคุณภาพ
15. ตรวจสอบและรายงานเสนอ และแก้ไขปญั หาในการก่อสร้าง
16. ประมาณการซ่อมแซมอาคาร หรือทาการปรับปรุงโครงสร้างทีไ่ ม่ปลอดภัย
17. สารวจและทดสอบเก็บข้อมูลหาสาเหตุ ปญั หาของอาคารสถานที่ เพื่อทาแผน
ปรับปรุงและพัฒนา
18. ควบคุมและป้องกันการมาถือกรรมสิทธิ ์ในทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
อรุ ณ ชั ย กั ณ ฑภา (2548: 31) ได้ ใ ห้ ค วามหมายบทบาทของ ครู ใ นการจั ด
สภาพแวดล้อม หมายถึง บทบาทหน้าทีข่ องครูทม่ี ตี ่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนัน้ ก็นับได้ว่า
มีความจาเป็ นและสาคัญมาก เพราะครูเป็ นบุคคลทีใ่ กล้ชดิ นักเรียนมากทีส่ ุด มีความสัมพันธ์ในด้าน
ต่างๆทุกวันทีน่ กั เรียนมาเรียนและการเยีย่ มบ้านนักเรียน การชีแ้ นะ อบรมสังสอน
่
ช่วยเหลือโดยตรง
และอ้อม สภาวะทีน่ ักเรียนได้รบั ส่วนใหญ่ในโรงเรียนเกิดมาจากการหล่อหลอมของครู ความอบอุ่น
ความเป็ นมิตร การวางอุบายในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่างๆ เหล่านี้ เป็ นสิง่ กาหนดให้ครู
ต้องมีบทบาทสาคัญ
ชาญชัย อาจิน สมาจาร (2544: 45) ได้ใ ห้ค วามหมายบทบาทของครู ใ นการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง บรรยากาศสภาพแวดล้อมในชัน้ เรียนและบทบาทของครู ดังนี้
1. เป็ นแบบอย่างในเจตคติ และพฤติกรรมทางบวกและสร้างสรรค์ต่ อเพื่อ น
ร่วมงาน นักเรียนและผูป้ กครอง
2. ใช้อานาจอย่างยุตธิ รรม
3. ให้ความอบอุ่นในการสนับสนุน
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4. ส่งเสริมความคิด หรือความร่วมมืออิสระต่อความเหมาะสม
5. กระตุ้นนักเรียนให้เรียนรู้ และให้มาตรการในการเลือกแก่เขาในกระบวนการ
เรียนรู้
6. ประกันความสมดุลทีม่ เี หตุผลระหว่างผลสะท้อนกลับในทางบวกและทางลบ
7. หาโอกาสเพื่อทาให้นักเรียนมีความรูส้ กึ ว่าได้รบั การสนับสนุ น การยอมรับว่า
ตนเองมีคุณค่า ประสบความสาเร็จ มีความมันคงทางอารมณ์
่
เนาวรัตน์ ลิขติ วัฒนเศรษฐ์ (2544: 29) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง บทบาทของครูต่อการจัดแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน ดังนี้
1. เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ ช้แหล่งเรียนรูร้ ว่ มกับนักเรียน
2. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในแหล่งเรียนรูท้ จ่ี งู ใจและเสริมแรงให้เกิดการ
เรียนรู้
3. ปรับสภาพของสถานทีเ่ รียนให้นกั เรียนเรียนด้วยตนเองให้มากทีส่ ุด
4. ร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนดูสภาพแวดล้อมให้เ ป็ นแหล่งเรียนรู้ทงั ้ ในและ
นอกโรงเรียน
นวลจิต ต์ เชาวกีร ติพ งศ์ (2545: 9) ได้ ใ ห้ค วามหมายบทบาทของครู ใ นการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง บทบาทของครู ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาว่า
กระบวนเรียนรู้ต้อ งจัด เนื้ อ หาสาระและกิจ กรรมให้ส อดคล้อ งกับความสนใจ ความถนัด ความ
แตกต่างของนักเรียน ครูสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนอานวยความสะดวก
ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้
ปรี ช า สุ ค นธมาน (2545: 7-8) ได้ ใ ห้ ค ว ามหมายบทบาทของครู ใ นการจั ด
สภาพแวดล้อ ม หมายถึง การสร้า งบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มให้ นั ก เรีย นมัน่ ใจ โดยครู
เปรียบเสมือนพ่อแม่อกี คนหนึ่งของนักเรียน คือ การสร้างความมันใจ
่ ความเชื่อมันในตนเองให้
่
กบั
นัก เรียนและเพื่อ ทาให้นัก เรียนรู้ส ึก ได้ว่า เมื่อ มาเรียนแล้ว ได้รบั ความรู้ ประสบการณ์ มีแนวคิด
มีเหตุผล พร้อมที่จะนาสิง่ ที่ได้รบั ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและสังคมต่อไป ครูต้อง
เสริมสร้างความมันใจโดยอาศั
่
ยเทคนิควิธตี ่างๆ
นรา สมประสงค์ และ เสรีโรจน์ (2545: 82) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัด
สภาพแวดล้อม หมายถึง บทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนี้
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1. การจัดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพอาจตัง้ คณะกรรมการวิชาการมาร่วมปรึกษาหารือถึงแนวปฏิบตั ิ การประเมินผลพร้ อม
ทัง้ เสนอปญั หาและแนวทางแก้ไข ให้ครูได้มกี ารแลกเปลีย่ นความรู้ เชิญวิทยากรมาบรรยาย แนะนา
วิธสี อนและนวัตกรรมใหม่ๆ มีการจัดทาแผนการสอนรายวิชา มีการจัดตารางสอน/ตารางเรียนการ
จัดครูเข้าสอนในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม ฯลฯ
2. การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน มีการจัดบริการทางด้านวิชาการ
การจัดบรรยากาศในห้อ งเรียน การจัด ทัศ นศึก ษาของครู การจัดบรรยากาศในห้อ งอื่น ๆ ของ
โรงเรียน
3. งานด้านหลัก สูต ร เอกสารประกอบการใช้ห ลัก สูต ร โดยโรงเรีย นรวบรวม
เอกสารหลักสูตรทุกประเภทให้ครูได้ศกึ ษาเพิม่ เติม มีการจัดแผนการเรียนหลากหลายให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร มีการมอบหมายให้หมวดวิชาจัดทาแผนการสอน มีสมุดประเมินผล จัดให้มคี าบแนะ
แนวสอนซ่อมเสริมและมีกจิ กรรมครบตามหลักสูตร
4. การจั ด แผนการเรี ย น โรงเรี ย นจั ด แผนการเรี ย นตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึก ษาธิก ารให้ห ลากหลายเหมาะสมกับความต้อ งการของนักเรียน และศักยภาพของ
โรงเรียน
5. การสอนซ่อมเสริม โรงเรียนอาจจัดให้ทงั ้ แบบไม่เป็ นทางการตามความสะดวก
ของครูและนักเรียน หรืออาจจัดแบบเป็ นทางการ โดยแบ่งเด็กตามระดับสติปญั ญา เช่น สอนเสริม
ให้ก ับ นัก เรีย นที่ต งั ้ ใจเรีย น และจัด เสริมประสบการณ์ ใ ห้กับ นัก เรีย นที่ไม่ต งั ้ ใจเรีย น หรือ เชิญ
วิทยากรมาบรรยายในรายวิชาหลักเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขัน เป็นต้น
6. การวัดและประเมินผล ได้แก่ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ตามระเบียบ
ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด การจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ จัดสอบซ่อม การมอบรางวัลดีเด่น
แก่ นัก เรียนประจาปี ก ารศึก ษา การวิเ คราะห์ข้อ สอบ การลงทะเบียนเรียน การแจ้งผลการสอบ
การประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ ์เข้าสอบปลายภาค
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย อดทน กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และพบความ
แปลกใหม่ตามลักษณะของกิจกรรม เสียสละ บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ ต่อส่วนรวมรู้จกั ทางาน
ร่วมกันมีสุขภาพแข็งแรง
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8. การจัดแหล่ งเรียนรู้ เช่น ห้อ งสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการ แปลง
สาธิต แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน สถานประกอบการ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ วัดและสถานทีร่ าชการ เป็ นต้น
เพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกโอกาสที่นกั เรียนจะเรียนรู้
อดุลย์ วรรณคา (2552: 21) ได้ให้ความหมายบทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม
หมายถึง การจัดบรรยากาศและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนมีความสาคัญต่อพัฒนาการของนักเรียนทัง้
ทางสติปญั ญา ทางร่างกาย อารมณ์จติ ใจ และสังคม
จะเห็นได้ว่าความสาคัญการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดขี องโรงเรียน เป็ น
ส่วนทีค่ รูต้องมีวธิ กี ารบริหารจัดการสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เกิดขึน้ ได้ ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่
ควรใช้อาคารสถานทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด ส่งเสริมทะนุ บารุงอาคารสถานที่ ห้องเรียนให้คงสภาพที่
ดี ด้านการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทากิจกรรมในโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถโดยครูเป็ นผู้
ส่งเสริม สนับสนุ น ให้ นัก เรียนได้มสี ่ วนร่วมในการทากิจกรรม การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนในชัน้ เรียน กลุ่มเพื่อน ส่ งเสริมจัดบรรยากาศของโรงเรียนเป็ นสภาวะอัน
เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน นักเรียนกับครู ให้นักเรียนและครู
มีส่วนในการเสริมสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์ได้ โรงเรียนที่สะอาด
สดชื่น ร่มรื่น เรียบง่าย สงบ แจ่มใส มีชวี ติ ชีวา วัสดุ อาคารสถานทีท่ ่ไี ด้รบั การดูแลมีความเป็ น
ปจั จุบนั พร้อมทีจ่ ะให้ครูและนักเรียนได้ใช้ตลอดเวลา ย่อมจะทาให้ครูและนักเรียนได้รบั อิทธิพลทาให้
เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรียบง่าย ทาให้เข้าใจ
ตนเอง และผูอ้ ่นื ไปด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าสิง่ สาคัญทีส่ ุดทีจ่ ะส่งผลให้เกิดสภาพบรรยากาศทีด่ กี ค็ อื
การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
สรุปได้ว่า บทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อม หมายถึง บทบาทที่ค รูได้มกี าร
วางแผน ก าหนดเพื่อ เป็ น สิ่ง กระตุ้ น หรือ สนั บ สนุ น บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่ ดีนั ้ น
เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีส่ าคัญในการพัฒนานักเรียนให้เกิดการแรงจูงใจในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนมีความหมายรวมถึงบรรยากาศ และบรรยากาศในโรงเรียนถูกสร้างด้วยกระบวนการบริหาร
ที่จะเป็ นกุญแจสาคัญที่ไขไปสู่ความปรารถนาของสังคม การสร้าง การวางแผน การขับเคลื่อน
บุคลากรให้ไปในทิศทางทีเ่ ป็ นสังคมเรียนรู้ เป็ นภาระที่ครูต้องดาเนินการ ครูเป็ นทัง้ สภาพแวดล้อม
และเป็ นผูส้ ร้างสภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลโดยตรงให้นักเรียนอย่างใกล้ชดิ บรรยากาศทีด่ ี มีความอบอุ่น
สรรหาและสร้างสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์ให้นักเรียนได้รบั ประโยชน์ นับได้ว่าเป็ นบุคคลทีส่ ร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ให้นกั เรียนได้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ
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ในปจั จุบนั โรงเรียนได้ให้ความสาคัญในการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทัง้ ภายในและ
ภายนอก มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดปฎิสมั พันธ์
แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง มีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น นักเรียนเป็ นสาคัญโดยครู
เป็ นผู้คอยดูแลและให้การสนับสนุ น ให้ นักเรียนได้รบั บริการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธเนศ ขาเกิด (2555: ออนไลน์) กล่าวว่า การจัดและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
อย่างไรนัน้ เป็นเรือ่ งของแต่ละโรงเรียนทีต่ ่างก็มสี ภาพของปญั หาหรือความต้องการจาเป็ นทีแ่ ตกต่าง
กัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั แนวความคิดและดุลยพินิจของบุคคลภายในโรงเรียนนัน้ ๆ ทีจ่ ะสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้
แต่ควรอยู่ภายใต้หลักการของ "การร่วมคิด ร่วมทา" ซึง่ เป็ นการเสริมสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ี ความรู้สกึ
ของการมีส่วนร่วม ความรูส้ กึ ของความเป็ นเจ้าของ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็ นหัวใจของการจัด
การศึกษา ครูควรยอมรับว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถและเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ทีม่ คี วาม
รักความผูกพันและปรารถนาดีต่อโรงเรียนของเขา จึงควรเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นตัดสินใจร่วมวางแผน จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนภายใต้การแนะนาของครูซง่ึ สอดคล้องกับ
จรูญ ชูลาภ (2555: ออนไลน์ ) กล่าวว่า ครูมบี ทบาทสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุ นให้ครูสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทัง้
กระตุ้นส่ งเสริมให้ม ีการวิจ ยั ในชัน้ เรียน และใช้กระบวนการวิจยั ในกระบวนการเรียนรู้ จัด
ประชุมสัมมนาหรือส่งเสริมให้ครูได้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครูควรแสวงหาและประสาน
ความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง ผู้นาท้องถิน่ และแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อระดมทรัพยากร และ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและตาม
ความสนใจของนักเรียน
การศึ ก ษาการจั ด สภาพแวดล้ อ ม เป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ครู มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ บรรยากาศ ให้ครูมที กั ษะในการจัดการเรียนการสอน ทาแผนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ดาเนินการทากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนขณะเดียวกันก็ตอ้ งเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพและตามความ
เหมาะสม ตลอดจนครูต้อ งค านึง ถึงการบริก ารนักเรียน ซึ่งสิ่ง เหล่ านี้ ก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ แ ละมี
บรรยากาศทีด่ ตี ่อนักเรียนในทุกด้าน ดังนัน้ ครูควรมุ่งเน้นคุณภาพนักเรียนและมีการส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ พนัส หันนาคินทร์ (2542: 40) กล่าวว่า ครูทส่ี ่งเสริม สนับสนุ นให้การ
เรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนบรรลุต ามศักยภาพ และพัฒนาให้ถึงขีดสุด ในการบริหาร 3 ประการ คือ 1) ตรวจสอบ
เกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน 2) ทาการประเมินการเรียนการสอนของครู 3) ทาหน้าที่ช่วยเหลือ
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ส่ งเสริมและปรับปรุงบรรยากาศสภาพแวดล้อ มการสอน เช่น ปรับปรุงห้อ งเรีย น การจัดหาสื่อ
นาเทคนิควิธกี ารสอนให้แก่ครู
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิ ยั เชื่อว่า การที่ ครูมวี ธิ กี ารจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้จะส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนการสอน การมีปฎิสมั พันธ์ในกลุ่มเพื่อ น บริเวณอาคาร
สถานที่และการบริการภายในโรงเรียน ล้วนเป็ นสภาพแวดล้อมที่ดมี อี งค์ประกอบหลายประการ
ด้วยกัน เช่นการจัดการเรียนการสอน วิธกี ารดาเนินการสอนชัน้ เรียน กิจกรรมระหว่างเรียน การ
บริการทางวิชาการ การวัดผลและประเมินผลการเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อ น ครูกับ
นักเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด สิง่ แวดล้อม
ต่างๆเหล่านี้เป็นต้น บรรยากาศสภาพแวดล้อมทีด่ จี ะช่วยให้นักเรียนเรียนรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ รัก
และเคารพโรงเรียน ต้องการมาโรงเรียน มีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียน ใฝ่ศกึ ษาหาความรู้ นักเรียนกับครู
มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ นักเรียนได้พฒ
ั นาตาม
ศักยภาพและเต็มความสามารถ บรรยากาศในห้องเรียนมีความอบอุ่น สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ี เกิดความ
พึงพอใจในการเรียน ทาให้นกั เรียนต้องการมาโรงเรียน
การวิจ ยั ครัง้ นี้ เพื่อ ศึก ษาการจัด สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้ อ ต่ อ การเรีย นรู้ข อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ผู้วจิ ยั ได้อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่นักการศึกษา
หลายท่านได้ให้ความหมายดังต่อไปนี้
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็ นปจั จัยอีกประการหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน คือ สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ จะช่วยพัฒนาเด็กให้เป็ น
นักเรียนทีม่ คี ุณภาพได้ ดังนัน้ ครูจงึ มีความจาเป็นทีจ่ ะต้องจัดสภาพแวดล้อมทีก่ ระตุ้นนัก เรียนให้เกิด
การเรียนรู้แ ละพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อ ที่จะได้เปลี่ยนพฤติกรรมของนัก เรียนให้ไปสู่
เป้าหมายทีต่ อ้ งการ (2555: ออนไลน์) ระบุว่า สิง่ ต่างๆ สภาวะแวดล้อมทีอ่ ยู่รอบๆ ตัว นักเรียน ทัง้ ที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อนักเรียนทัง้ ทางบวกและทางลบและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ได้แก่ ห้องเรียนทีถ่ ูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างพอเพียง สะอาด
สงบ อากาศถ่ายเท มีสงิ่ อานวยความสะดวกที่มคี ุณภาพเหมาะสมและสนับสนุ นการเรียนรู้ มี
บรรยากาศในการเรียนทีด่ ี ก็จะส่งผลทางบวกต่อ นักเรียน ทาให้นักเรียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข มี
ความตัง้ ใจและกระตือรือร้นในการเรียน หากบรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน ก็จะส่งผลทาง
ลบต่อนักเรียนทาให้บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด ครูกจ็ ะรูส้ กึ ท้อถอย ไม่เป็ น
ผลดีต่อการเรียนการสอน
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ดังนัน้ โรงเรียนทุกแห่งทุกระดับซึง่ เป็ นองค์การฐานล่างของภาครัฐในการจัดการศึกษา
จาเป็ นต้องดาเนินการตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ อันเป็ นหลักการ
ร่วมกันในการจัดการศึกษา และในขณะเดียวกันตามจุดเน้ นของการพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้ น
นักเรียนเป็ นสาคัญ จากการใช้กระบวนการเรียนรูท้ ่หี ลากหลายจากแหล่งการเรียนรูท้ ่ี มอี ยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสูด โดยเฉพาะจุดเน้นตาม มาตรา 24 และมาตรา 25 ทีก่ าหนดไว้นนั ้ โรงเรียน
จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารจัด แหล่ ง เรีย นรู้ส าหรับ นั ก เรีย นให้เ รีย นได้เ ต็ม ศัก ยภาพและมีป ระสิท ธิภ าพ
โดยคานึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น ดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้
โรงเรียนที่เป็ นนิตบิ ุคคลได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน
ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2549: 23-24)
1. ส ารวจแหล่ ง การเรีย นรู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาทัง้ ใน
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิน่ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาใกล้เคียง (ทาทะเบียนแหล่ง
เรียนรู)้
2. จัดให้มแี หล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ทุกรูปแบบทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนให้
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
3. จัดทาเอกสารรวบรวมเผยแพร่แก่ครู โรงเรียนอื่น บุคคล ครอบครัว องค์การ
หน่วยงานและสถาบันอื่นทีจ่ ดั การศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
4. จัดระบบแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนให้เชื่อมต่อการจัดการเรียนรูข้ องนัก เรียน
เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือมุมหนังสือในห้องเรียน
5. จัดระบบแหล่งเรีย นรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ของนัก เรียนของ
โรงเรียนของตนเอง เช่น จัดทาแผนที่เส้นทาง ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงห้องสมุดประชาชน
พิพธิ ภัณฑ์ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
6. จัดตัง้ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ รวมทัง้ พัฒนาให้เกิดองค์ความรูแ้ ละประสาน
ความร่วมมือกับโรงเรียนอื่น บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่ วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จดั
การศึกษา ในการจัดตัง้ ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรูท้ ใ่ี ช้รว่ มกันวางแผนการใช้รว่ มกัน
7. ประสานความร่วมมือวางแผนกับ โรงเรียนอื่น บุคคล ครอบครัว องค์การ
หน่ วยงานที่จดั การศึกษาโดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท่แี ต่ละแห่งมีเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการ
เรียนรูร้ ว่ มกัน
8. ส่ งเสริม สนับ สนุ นให้ค รูได้ใ ช้แ หล่ ง เรียนรู้ทงั ้ ในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยครอบคลุมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

49
จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 25) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรีย นรู้ หมายถึง องค์ป ระกอบภายในซึ่ง ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มที่เ กี่ย วกับ การเรีย นการสอน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อน รวมทัง้ ความเป็ นระเบียบ ความสะอาดของอาคารสถานที่ การจัดอานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยซึ่งเป็ นสิง่ ที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียน นักศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่ งหมายตามที่วทิ ยาลัย โรงเรียน หรือสถานศึกษานัน้ ๆกาหนดได้
ดังนัน้ การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูแ้ บ่งได้ 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการ
สอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสัมพันธภาพกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ
ชุตนิ ารถ อินทร์พวง (2549: 21) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ หมายถึง การจัดปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนบริเวณ
โรงเรียนและวัสดุอุปกรณ์ ให้เอือ้ ต่อการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความ
พึงพอใจทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจและความปลอดภัยเป็ นเรื่องสาคัญมากในโรงเรียนช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้สมั ผัสและสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทัง้ ทีเ่ ป็ นเพื่อนมนุ ษย์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ดังนัน้
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่
ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการนักเรียน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของ
นักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
เนาวรัตน์ ลิขติ วัฒนเศรษฐ์ (2544: 29) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรู้ หมายถึง
1. ต้องจัดบรรยากาศของแหล่งเรียนรูใ้ ห้เป็ นสภาพจริงหรือเหมือ นสภาพจริงมาก
ทีส่ ุด
2. มีการจัดทรัพยากรในแหล่งเรียนรูใ้ ห้พอเพียง
3. ปรับสภาพของโรงเรียนให้นกั เรียนเรียนด้วยตนเองให้มากทีส่ ุด
4. จัดบริเวณโรงเรียนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
5. จัดศูนย์วทิ ยาการให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ ม่ี คี วามหลากหลาย
6. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายโดยเน้น นักเรียนเป็ น
ศูนย์กลาง
7. มีการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมให้เป็ น
แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ในและนอกโรงเรียน
สุพล อนามัย (2549: 29) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
หมายถึง องค์ประกอบต่างๆภายในโรงเรียนทีจ่ ะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
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ในทุ ก ๆด้า น ได้แ ก่ สภาพแวดล้ อ มในโรงเรีย นที่ส วยงาม ร่ ม รื่น เป็ น ระเบีย บเรีย บร้ อ ยและมี
บรรยากาศดี มีค วามปลอดภัย มีว ัส ดุ อุ ป กรณ์ เ สริม สร้า งพัฒ นาการและเสริม การเรีย นรู้อ ย่า ง
หลากหลายมีสงิ่ ยัวยุ
่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละไม่มมี ลภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใน 2 ด้าน คือ 1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 2) สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ
เป็ น แนวทางให้ ค รูด าเนิ น การจัด บรรยากาศและสภาพแวดล้อ มทางการเรีย นการสอนให้เ กิด
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (2547: 3) ได้ให้ความหมายการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ หมายถึง
1. แหล่ ง เรียนรู้เ ป็ นแหล่ งที่นัก เรียนจะศึก ษาค้นคว้า หาค าตอบที่ส นใจใฝ่ รู้
แหล่งเรียนรูม้ ที งั ้ ในโรงเรียนและชุมชน
2. แหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนนอกจากห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆแล้ว สถานที่
ทุกแห่งในบริเวณโรงเรียนจัดเป็ นแหล่งเรียนรูไ้ ด้และบางครัง้ โรงเรียนอาจจัดเพิม่ เติมสิง่ ทีม่ อี ยู่ เช่น
จัดเป็นจุดศึกษา สวนการเรียนรู้ ค่ายการเรียนรู้ เป็นต้น
3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ่มี อี ยู่ตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น
อาจเป็ นสถานทีส่ าคัญทางศาสนา สาธารณประโยชน์ สถานประกอบการ สถาบันทางการศึกษา
อาชีพในชุมชน ตลอดจนภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในด้านต่างๆ
4. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างการเรียนรูใ้ น
ห้องเรียน ในโรงเรียน และชุมชน
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท่กี ล่าวไว้จะเกิดประสิทธิภาพในเชิง
ปฏิบตั ติ ้องยึดหลักปรัชญาการเรียนรูท้ ่เี น้นนักเรียนเป็ นสาคัญ โดยเน้ นให้นักเรียนได้มสี ่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ซ่งึ ครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนได้คดิ ได้ปฏิบตั ิงานด้วยเอกลักษณ์ ของตัวเอง
แนวคิดและแนวปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญมี ดังนี้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 3)
1. การจัดการเรียนรู้เน้ นความสาคัญที่นักเรียนให้นัก เรียนมีความสาคัญที่สุดใน
กระบวนการเรียนรู้
2. ให้นักเรียนได้เรียนรูด้ ้วยการฝึ กทักษะการใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์
การสังเกต การรวบรวมข้อมูลและการปฏิบตั จิ ริง ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
3. ให้นักเรียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข สนุ กกับการเรียนรู้ ได้คดิ แสดงออกอย่าง
อิสระ บรรยากาศการเรียนรูท้ เ่ี ป็นกัลยาณมิตร
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูท้ งั ้ ระบบ
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5. ปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมการจัด กระบวนการเรีย นรู้ข องครูใ ห้ม าเป็ น ผู้ร บั ฟ งั
ผูเ้ สนอแนะ ผูร้ ่วมเรียนรู้ เป็ นทีป่ รึกษา ผูส้ ร้างโอกาส สร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่ อการเรียนรู้ เป็ นนัก
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนมีบทบาทมากทีส่ ุด
6. ต้องการให้เรียนรูใ้ นสิง่ ทีม่ คี วามหมายต่อชีวติ คือสิง่ ทีอ่ ยู่ใกล้ตวั จากง่ายไปหา
ยาก จากรูปธรรมสู่นามธรรมโดยใช้แหล่งการเรียนรูเ้ ป็ นสื่อ ประสบการณ์ชวี ติ ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมมาเป็ นฐานการเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้กบั การป้องกันและแก้ปญั หา
7. ให้นักเรียนได้มโี อกาสฝึกจัดกิจกรรม ได้เรียนรูต้ ามความต้องการ ความสนใจ
ใฝเ่ รียนรูใ้ นสิง่ ทีต่ อ้ งการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
8. ถือว่าการเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ทุกทีท่ ุกเวลาทุกสถานที่
9. ปลูกฝงั สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วชิราภรณ์ คาคล้าย (2551: 30) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรีย นรู้ หมายถึง บริเ วณที่ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอน ซึ่ง ได้แ ก่ อาคารเรีย น ห้ อ งเรีย น
บรรยากาศโดยรอบสะอาด สวยงาม มีความเป็ นระเบียบ ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ การจัดมุมวิชาการต่างๆ ความเป็ นกันเองระหว่างครูกบั นักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียน รวมทัง้ การส่งเสริมให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆซึง่ เป็ นสภาพทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อนักเรียน ทาให้นักเรียนสบายใจ มีความสุข ส่งผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยการวิจยั การ
จัดการชัน้ เรียน ใน 5 ด้าน คือ 1) การจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ 2) การดาเนินการสอนอย่าง
เป็ นระบบ 3) การจัดกิจกรรมให้นักเรียนประสบความสาเร็จ 4) การสร้างวินัยในชัน้ เรียน 5) การ
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน มีความสาคัญในการจัดการเรียน
การสอน รวมทัง้ การจัดกิจกรรมซึง่ ส่งผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขน้ึ
สา สีลากุล (2552: 15) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
หมายถึง บรรยากาศสภาพแวดล้อ มเป็ น สภาวะรอบตัว มนุ ษ ย์ ซึ่ง ครอบคลุ ม สภาพภูม ิศ าสตร์
เหตุ การณ์ วัฒนธรรม และค่ านิยม ที่มผี ลต่ อการเจริญ เติบโตทางร่างกาย สติปญั ญา ความเชื่อ
ความคิด และลักษณะนิสยั ส่วนรวมของคน ทาให้ นักเรียนเข้าใจและได้รบั ความรูอ้ ย่างดี สามารถ
นาไปใช้คดิ แก้ปญั หาและปฎิบตั งิ านให้สาเร็จลุล่วงไปได้ในทีส่ ุด นับได้ว่าสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรูท้ ด่ี จี ะส่งผลให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียน ซึ่งแบ่งได้ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
สภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่ อ การเรียนรู้ ด้า นการบริห ารส่ ง เสริม สุ ข ภาพอนามัยและความปลอดภัย
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ด้านการบริห ารการใช้เ ทคโนโลยีท่เี อื้อ ต่ อ การเรียนรู้ ด้านการบริหารห้อ งเรียน ห้อ งปฎิบตั ิการ
ห้องสมุด พืน้ ทีส่ เี ขียวและสิง่ อานวยความสะดวก
พระอโนชา สิมพา (2553: 11) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ หมายถึง องค์ประกอบต่ างๆที่อ ยู่ภายในโรงเรียนทัง้ ที่เ ป็ น รูปธรรม และนามธรรม ที่ จ ะ
ส่งเสริมและอานวยต่อการเรียน และพัฒนาการทุกด้านของนักเรียน ได้แก่ ระบบการศึกษา การ
เรียนการสอน สภาพการณ์ สิง่ เร้าต่างๆกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้รบั ประสบการณ์ต่างๆเกิดการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความสนใจ รวมทัง้ อาคารสถานที่ท่มี อี ทิ ธิพลต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการทุกด้านของนักเรียน ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายของโรงเรียน สถาบันและเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ตามที่
สังคมต้องการ และได้จดั สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาจารย์ ครู
ด้า นการจัด การเรียนการสอน ด้า นอาคารสถานที่ ด้า นการบริก ารนัก ศึก ษา และด้า นกิจ กรรม
นักศึกษา
สุกฤษฎิ ์ อัญบุตร (2553: 34) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรีย นรู้ หมายถึ ง องค์ ป ระกอบภายในซึ่ง ได้ แ ก่ ส ภาพแวดล้ อ มเกี่ ย วกับ การเรีย นการสอน
ความสัมพันธ์ก ับเพื่อน รวมทัง้ ความเป็ นระเบียบ ความสะอาดของอาคารสถานที่ การจัดอานวย
ความสะดวกและปลอดภัย ซึง่ เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่วทิ ยาลัย โรงเรียน หรือสถานศึกษานัน้ ๆกาหนดได้ แบ่งสิง่
เร้าเชิงสภาพแวดล้อมออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน
ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
โปสเตอร์ (Poster. 1999: 8-10) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรู้ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อ มโรงเรียนให้มคี วามสวยงาม สะดวกสบาย มีก ารพัฒนา
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบๆ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นให้โรงเรียน
ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาศัยความ
ร่ว มมือ กับ องค์ก ารการบริห ารงานโรงเรีย น มีก ารปฏิบ ัติร วมทัง้ การสร้า งความสัม พัน ธ์ท่ีดีกับ
ผู้ปกครองและชุมชน การตอบสนองความต้องการของนักเรียน การให้บริการนักเรียนที่ส ะดวก
รวดเร็ว และการติดต่อสื่อสารทีช่ ดั เจนโดยใช้ช่องทางทีห่ ลากหลาย
แบล็นฟอร์ด (Blanford. 2006: 41-42) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมนับว่ามีความสาคัญต่อการบริหารโรงเรียนให้เกิด
คุณภาพ ทาให้บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน
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การจัดบรรยากาศแห่งการเรียนรูเ้ ชิงบวก การจัดสิง่ อานวยความสะดวกในด้านการเรียน การพัฒนา
หลักสูตร การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียน
กับครู และนักเรียนกับชุมชน
สรุปได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ หมายถึง การจัดสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยู่
รอบ ๆ ตัวนักเรียน ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อนักเรียนทัง้ ทางบวกและทางลบ และมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรูข้ องนักเรียนในโรงเรียน และในห้องเรียน มีสงิ่
อานวยความสะดวกทีม่ คี ุณภาพเหมาะสมและสนับสนุ นการเรียนรู้ มีบรรยากาศในการเรียนทีด่ ี หรือ
สภาพการณ์ทม่ี ผี ลต่อการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลทีเ่ อื้อต่อการสนับสนุ นการเรียนรู้ และการนาวิธกี ารไป
ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู
จากการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามแนวคิดของนักศึกษา
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมในแต่ละด้านมีความสอดคล้องกันเล็งเห็นความสาคัญ
และเป็นประโยชน์ทเ่ี อือ้ ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์และสังเคราะห์แล้ว
เห็นว่า การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูใ้ นโรงเรีย นมีความสาคัญที่ส่งผลให้ครูสามารถจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่ อ การเรียนรู้ของเครือ ข่ายโรงเรีย นนานาชาติเ วลล์ส ควร
ประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส 5 ด้าน คือ1) ด้านอาคารสถานที่ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการจัด
กิจกรรมนักเรียน 4) ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และ 5) ด้านการให้บริการ ดังรายละเอียดในตาราง 1 ดังนี้
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ผูว้ จิ ยั

โซเนีย แบล็นฟอร์ด (2006)

1.ด้านอาคารสถานที่
2.ด้านการจัดการเรียนการสอน
3.ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
4.ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
5.ด้านการให้บริการ
6.ด้านการจัดการศึกษามุง่ หวังนักเรียน

ไซริลล์ โปสเตอร์ (1999)

การจัดสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้

ชุตนิ ารถ อินทร์พวง (2549)

นักการศึกษา

จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549)

ตาราง 1 แสดงการสังเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้







จากตาราง 1 พบว่า แนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ ทีน่ ักการศึกษา
ส่ ว นใหญ่ มคี วามเห็นสอดคล้อ งกัน ผู้ว ิจยั ได้สงั เคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจยั ต่ างๆที่
เกี่ ย วข้ อ ง สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ โรงเรีย น โดยน ามาเป็ น แนวในการพัฒ นาการจัด
สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ข องนัก เรีย น และได้ ก าหนดเป็ น กรอบแนวคิด ใน
การศึก ษาการจัด สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นเครือ ข่ า ยโรงเรีย น
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 ด้าน คือ
1. ด้านอาคารสถานที่
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
4. ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
5. ด้านการให้บริการ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
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3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.1 ด้านอาคารสถานที่
เครือ ข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ตัง้ อยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร จึงมีพ้นื ที่
โรงเรียนจานวนจากัด ไม่สามารถขยายพืน้ ที่ของโรงเรียนตามจานวนนักเรียนที่เพิม่ ขึน้ ได้ในแต่ละ
โรงเรียน จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รบั ความนิยมเพิม่ มากขึน้ ต่อห้องเรียน 1:25 ห้อง:คน ในแต่ละระดับชัน้
มีการเปิ ดสอนระดับชัน้ ละ 1– 2 ห้องเรียน จากผลการสารวจการจัดสิง่ แวดล้อมของเครือข่าย
โรงเรียน พบว่า จานวนนักเรียนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทาให้ทางผูบ้ ริหารโรงเรียนต้องขอเพิม่ ห้องเรียน ต่อ
เติมสร้างอาคารและมีการขยายชัน้ เรียนเพิม่ ขึน้ โดยการสร้างมุ่งเน้นให้หอ้ งเรียนเพียงพอกับจานวน
นักเรียน และมีการจัดสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรูท้ ป่ี ลอดภัยและสร้างสรรค์ จากแนวความคิดของการ
จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนานักเรียน ซึ่ง
จากแนวคิดดังกล่าวมีนกั การศึกษา ได้ให้ความหมายทีส่ อดคล้องกันพอสรุปได้ ดังนี้
พิม พ์ พ ัน ธ์ เตชะคุ ป ต์ (2545: 5–6) ได้ ใ ห้ ค วามหมายอาคารสถานที่ หมายถึ ง
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูซ้ ง่ึ เป็ นตัวแปรสาคัญทีช่ ่วยส่งเสริม สนับสนุ นให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะบรรยากาศทางกายภาพทีเ่ หมาะสม ดังนี้

1. ห้องเรียนมีสสี นั น่าดู และเหมาะสมสบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากเสียง
รบกวน และมีขนาดกว้างเพียงพอกับจานวนนักเรียน
2. ห้องเรียนควรมีบรรยากาศความเป็ นอิสระของการเรียน การทางานร่วมกันเป็ น
กลุ่ม ตลอดจนการเคลื่อนไหวในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท

3. ห้อ งเรีย นต้ อ งสะอาดถู ก สุ ข ลัก ษณะ น่ าอยู่ ตลอดจนมีค วามเป็ น ระเบีย บ
เรียบร้อย

4. สิง่ ที่อยู่ภายในห้อง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการสอนประเภทต่างๆ เช่น กระดาน
จอรับภาพ เครือ่ งฉายภาพข้ามศีรษะ สามารถเคลื่อนไหวได้ และสามารถดัดแปลงให้เอื้อต่อการสอน
และการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆได้

5. ควรจัด เตรีย มห้อ งเรียนให้พ ร้อ มต่ อการสอนในแต่ ล ะครัง้ เช่น ให้มีค วาม
เหมาะสมต่อวิธกี ารสอนต่างๆ ตัวอย่าง เช่น เหมาะต่อวิธกี ารสอนโดยกระบวนการกลุ่ม วิธกี าร
บรรยาย และวิธกี ารแสดงละคร เป็นต้น
สุจติ รา สุคนธทรัพย์ (2545: 9) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง อาคาร
เรียนเป็ นส่วนสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน
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และจะช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การจัดสร้างอาคารควรคานึงถึงประโยชน์ทม่ี ตี ่อ
การเรียนการสอน และเกิดประโยชน์ใช้สอยมากทีส่ ุด
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ (2546: 297) ได้กาหนดแนวทางการบริหารสิง่ แวดล้อมใน
โรงเรียนไว้ ดังนี้
1. การบริหารอาคารสถานที่ โรงเรียนต้องมีการวางแผนทีจ่ ะปลูกสร้างอาคารเรียน
อาคารสนับ สนุ น การเรีย น เช่ น โรงฝึ ก งาน โรงอาหาร สถานที่ผ ัก ผ่ อ นของ นัก เรีย นที่เ รีย กว่ า
มีแผนภูมทิ ศั น์ของโรงเรียนอย่างเหมาะสม
2. การรักษาความสะอาดของสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน เช่น การกาจัดขยะมูลฝอย
การจัดทาบ่อบาบัดน้ าเสีย ระบบน้ าทิง้ ของโรงเรียน เพื่อไม่ให้เป็ นแหล่งเพาะเชือ้ โรคทีเ่ ป็ นอันตราย
ต่อนักเรียน
3. การรัก ษาความปลอดภัยในโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบดูแลตามอาคารเรียน
อาคารฝึกงาน โรงอาหาร การจราจรในโรงเรียนอย่างเป็ นระเบียบปลอดภัย
4. การจัดสรรงบประมาณ เพื่อรักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพที่ดี เช่น การซ่อมแซมอาคาร การบารุงรักษาสวนหย่อม เป็ นต้น การบริหารโรงเรียนเป็ น
หน้ าที่ของผู้บริหารโรงเรียนโดยตรงที่จะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่างละเอียด
รอบคอบให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ปี ลอดภัยกับนักเรียน เพราะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีอทิ ธิพลต่อชีวติ
ความเป็ นอยู่ สุขนิสยั สุขลักษณะของนักเรียน นักเรียนจะได้รบั การถ่ายทอดลักษณะของโรงเรียน
จากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตลอดเวลา
อาภรณ์ ใจเทีย่ ง (2546: 229–232) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อมห้องเรียนให้มคี วามเป็ นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด มีสงิ่ อานวยความสะดวก
จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึน้ ทาให้เกิดความสบายใจ โดยจัดสิง่ ต่างๆในลักษณะ
ดังนี้
1. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอีน้ กั เรียน
1.1 ให้มขี นาดเหมาะสมกับรูปร่าง และวัยนักเรียน
1.2 ให้มชี ่องว่างระหว่างแถวที่นักเรียนจะลุกนัง่ ได้สะดวกและทากิจกรรมได้
คล่อง
1.3 ให้ความสะดวกต่อการทาความสะอาดและการเคลื่อนย้ายเปลีย่ นรูปแบบ
ทีน่ งให้
ั ่ มรี ปู แบบทีไ่ ม่จาเจ เช่น อาจเปลีย่ นเป็ นรูปตัวที ตัวยู ครึง่ วงกลม หรือเข้ากลุ่มเป็ นวงกลมได้
อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
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1.4 ให้นกั เรียนทีน่ งทุ
ั ่ กจุดอ่านกระดานดาได้ชดั เจน
1.5 แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานดาพอสมควร ไม่น้อยกว่า
3 เมตร ไม่ควรจัดโต๊ะติดกระดานดาเกินไป ทาให้นักเรียนต้องแหงนมองกระดาน และหายใจเอาฝุ่น
ชอล์กเข้าไปมากทาให้เสียสุขภาพ
2. การจัดโต๊ะครู
2.1 ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างห้อง หรือหลังห้องก็ได้
เพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทัวถึ
่ งอย่างไรก็ตาม การจัดโต๊ะครู นนั ่ ขึน้ อยู่กบั รูปแบบการจัดที่นัง่
ของนักเรียนด้วย
2.2 ให้มคี วามเป็ นระเบียบเรียบร้อย ทัง้ บนโต๊ะ และในลิน้ ชักโต๊ะ เพื่อสะดวก
ต่อการนัง่ ทางานของครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพื่อปลูกฝงั ลักษณะนิสยั ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่นกั เรียน
3. การจัดป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศจะติดไว้ทผ่ี นังข้างห้องนักเรียน ส่วนใหญ่จะติดไว้
ข้างกระดานดาทัง้ 2 ข้าง ครูควรใช้ป้ายนิเทศนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 จัดตกแต่ง ออกแบบให้สวยงาม น่าดู สร้างความสนใจแก่นกั เรียน
3.2 จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรีย น อาจใช้ตดิ สรุปบทเรียน ทบทวน
บทเรียน หรือเสริมความรูแ้ ก่นกั เรียน
3.3 จัดให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับเหตุการณ์สาคัญ หรือวันสาคัญต่างๆที่
นักเรียนเรียนและควรรู้
3.4 จัดติดผลงานนักเรียน และแผนภูมแิ สดงความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักเรียนจะเป็นการให้แรงจูงใจทีน่ ่ าสนใจวิธหี นึ่ง
จารัส นองมาก (2547: 7–8) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง สภาพแวดล้อม
ทีส่ ่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุข ห้องเรียน สภาพทัวไป
่ ต้องสะอาดเรียบร้อย นักเรียนได้เรียนอยู่
ในสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เหมาะสม เช่น มีป้ายนิเทศให้ความรู้ มุมประสบการณ์ซ่งึ เป็ น
แหล่งเรียนรูท้ ่นี ักเรียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้มากที่สุด มีกฎ หรือระเบียบในการปฎิบตั ติ น มี
ความผูกพันกับเพื่อนในทางที่ด ี และมีกจิ กรรมต่างๆที่ชดั เจนขึ้นเพื่อเสริมผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน
เช่น ผลงานของนักเรียนที่ทาให้นักเรียนมีความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเอง และชื่นชมผลงาน
ของผูอ้ ่นื เป็นต้น
จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 35) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพเป็นการดาเนินการทางธรรมชาติ หรือทีม่ นุ ษย์สร้างขึน้ และมีอทิ ธิพลต่อ
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การเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฎิบตั กิ าร ห้อ งสมุด โรงอาหาร อาคารพยาบาล สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ห้องสุขา และอาคารทีพ่ กั เป็นต้น
ชุตนิ ารถ อินทร์พวง (2549: 21) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง การจัด
ปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนบริเวณโรงเรียน และวัสดุอุปกรณ์
ให้ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การเรีย นการสอน ผู้ ท่ีอ าศัย มีค วามพึง พอใจทัง้ ด้ า นร่ า งกาย จิต ใจ และ
ความปลอดภัยซึ่งเป็ นเรื่อ งส าคัญ มากในโรงเรียน เพราะจะมีนักเรีย นหมุน เวียนเข้า เรียนทุก ปี
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์สงู สุดต่อนักเรียนในโรงเรียน
ราตรี ลภะวงศ์ (2549: 16–17) ได้ ใ ห้ ค วามหมายอาคารสถานที่ หมายถึ ง
สภาพแวดล้อมด้านอาคาร สถานที่ คือ การสร้างอาคาร สถานที่ตลอดจนห้องเรียนให้มคี วามเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยน่ าดู อยู่ในตาแหน่ ง หรือบริเวณที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สอย โดย
การจัดขึน้ กับสภาพความเป็ นไปได้และเหมาะสมของห้องเรียน วัสดุทใ่ี ช้และความสามารถของการ
จัดของครูและนักเรียนรวมถึงการจัดสภาพนอกห้องเรียน เช่น สนามกีฬา สภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สวนหย่อม สนามเด็กเล่น สถานทีพ่ กั ผ่อน โดยแบ่งได้ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน หมายถึง การจัดห้องเรียนให้สะอาดมีความ
เป็ นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีการถ่ายเทของอากาศ มีเนื้อทีส่ าหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อ ย่างเหมาะสม ภายในห้องเรียนได้รบั การตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกที่
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในชัน้ มีวสั ดุและอุปกรณ์ การสอนอย่างเพียงพอและอยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้
มีป้ายนิเทศเพื่อติดตามข่าวสารและผลงานนักเรียน มีการแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียน มีมุมเสริม
ความรูต้ ามกลุ่มเสริมประสบการณ์ต่างๆและมุมหนังสือให้นกั เรียนได้อ่านอย่างหลากหลาย
2. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน หมายถึง การดูแลรักษาความสะอาดและการ
จัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนให้เป็ นระเบียบเรียบร้อ ยและมีความปลอดภัยในการปรับปรุง
ซ่อ มแซม อาคารต่ า งๆในโรงเรียนให้ม ีค วามแข็ง แรง ไม่ม ีส ิ่งของวางเกะกะซึ่ง เป็ นสาเหตุ ข อง
อุบตั ิเหตุ ไม่มนี ้ าขังบริเวณโรงเรียน ห้องทากิจกรรมต่างๆติดป้ายประกาศเกี่ยวกับคาเตือนตาม
สถานที่ท่คี ดิ ว่าค่อนข้างจะเป็ นอันตรายล่อแหลมต่อนักเรียน ตรวจตราไม่ให้นักเรียนนาวัตถุหรือ
สิง่ ของทีอ่ าจเกิดภัยหรืออันตรายเข้ามาในโรงเรียน มีหอ้ งพยาบาลสาหรับให้ความช่วยเหลือ และให้
การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบตั ภิ ยั และจัดให้ มกี ารตรวจสุขภาพและอาการผิดปกติของนักเรียนเป็ น
ประจา บริเวณโรงเรียนมีมุมอ่านหนังสืออย่างเพียงพอ มีป้ายประกาศให้นักเรียนได้รบั ข้อมูลความรู้
ต่างๆตัง้ อยูใ่ นตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
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พจน์ พจน์ พฒ
ั นพล (2548: 40) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง สิง่ ที่
โรงเรียนควรจัดให้ม ี หรือดูแลเอาใจใส่เป็นอันดับแรกๆและเห็นด้วยตาเปล่า คือ
1. โรงอาหาร หรือสถานที่สาหรับรับประทานอาหาร อันจะก่อให้เกิดความสาเร็จ
แก่นกั เรียน คือ มีอาหารทีด่ รี บั ประทาน เป็นการเสริมสุขภาพอนามัย และมีการฝึกสุขนิสยั ในการกิน
ตลอดจนการรักษาความสะอาดเกีย่ วกับทางเดินในโรงอาหาร
2. สถานทีเ่ ล่นกีฬา หรือสถานทีพ่ กั ผ่อนในยามว่างเรียน สามารถช่วยนักเรียนให้
ได้พกั ผ่อน หรือเล่นระหว่างพักเรียนเป็ นการคลายเครียด ได้ฝึกสุขนิสยั ทางด้านกีฬา และส่งเสริม
สุขภาพ ห้องสมุด อาจจะอยู่ในรูปมาตรฐาน หรือในรูป Book Corner หรือรูปใดๆก็ได้ตามความ
เหมาะสม ห้องสมุดจะเอื้ออานวยให้แก่นักเรียนคือเสริมสร้างความรู้ สร้างนิสยั รักการอ่านและได้
พักผ่อนคลายเครียด
3. ห้อ งเรีย น ได้แ ก่ การจัด ที่นั ง่ โต๊ ะ ครู การจัด มุม เสริม ความรู้ วัส ดุ อุ ป กรณ์
เครือ่ งใช้ต่างๆ
สมาน ปรีชา (2548: 14-17) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง การดาเนินงาน
ด้านอาคารสถานทีท่ ด่ี ี ผูบ้ ริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารจึงจะทาให้การดาเนินงาน
จัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ในโรงเรียนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ซึง่ จะต้องครอบคลุมทัง้ ด้านการจัดหา การดูแลรักษาความปลอดภัย และ การวางแผนการใช้
ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าสูงสุด และควรเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพราะสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่
เปรียบเสมือ นหน้ าตาของโรงเรียน บ่งบอกถึงวิสยั ทัศ น์ ของผู้บริหาร ครูและความเอาใจใส่ ของ
บุคลากรในโรงเรียน อันจะส่งผลต่อการเรียนการสอนและสภาวะจิ ตใจของผู้ใช้อาคารสถานที่ ซึ่ง
หมายถึงนักเรียน ครูรวมถึงบุคคลภายนอกทีม่ าเยีย่ มเยือนโรงเรียนในโอกาสต่างๆและได้กล่าวถึง
แนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ดังนี้
1. ดาเนินการวางแผนการใช้อาคารสถานทีใ่ ห้เกิดประโยชน์คุม้ ค่า โดยให้บุคลากร
ในโรงเรียนมีส่วนร่วม
2. จัดให้มแี ผนผังบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน และห้องพิเศษ
3. จัดให้มกี ารทาตารางและแสดงการใช้อ าคารสถานที่อ ย่างสม่ าเสมอให้อยู่ใ น
สภาพพร้อมใช้งาน
4. ตรวจสภาพและซ่อมบารุงอาคารสถานทีอ่ ย่างสม่าเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานได้
5. จัดให้มกี ารแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอาคารสถานทีข่ องบุคลากร
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6. ส่งเสริมให้นกั เรียนได้มสี ่วนร่วมในการบารุงรักษาอาคารสถานที่
7. จัดสภาพบริเวณโรงเรียนให้รม่ รืน่ สะอาด สวยงาม น่าดู น่าเรียนและปลอดภัย
8. จัดบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดและบริเวณอื่นๆให้มคี วาม
แข็งแรงสะอาดและแสงสว่างเพียงพอ
วชิราภรณ์ คาคล้าย (2551: 30) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง บริเวณสถานที่
ทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึง่ ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน บรรยากาศโดยรอบสะอาด สวยงาม มี
ระเบียบ ปลอดภัยและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดโต๊ะเก้าอี้ การจัดมุมวิชาการต่างๆ
ความเป็ นกันเองระหว่างครูกบั นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน รวมทัง้ การส่งเสริมให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นต่างๆซึง่ เป็ นสภาพทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนักเรียน ทาให้นักเรียน สบายใจ มีความสุข ส่งผลต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียน
สุนนั ท์ สุขสวัสดิ ์ (2526: 26) ได้กล่าวถึงหลักการจัดอาคารสถานทีแ่ ละการจัดสิง่ แวดล้อม
อย่างเหมาะสม 4 ประการ ดังนี้
1. การแบ่งสัดส่ว นพื้นที่ของการจัดกิจกรรมต่ างๆในโรงเรียนอย่างชัดเจน เช่น
พื้นที่อ าคาร สถานที่สาหรับการเรียนการสอน พื้นที่สาหรับการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
พืน้ ทีส่ าหรับการฝึกงาน พืน้ ทีส่ าหรับการกาจัดสิง่ ปฏิกูล
2. การวางผังบริเวณปลูกสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เช่น ถูกต้องตาม
ทิศทางลมเอือ้ ต่อการรับแสงสว่างและป้องกันเสียงรบกวนได้
3. การจัดให้มที างเดินเท้าระหว่างอาคาร เช่น ทาทางเดินเท้าทีม่ หี ลังคา หรือไม่ม ี
หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆโดยจัดทาจากวัสดุในท้องถิน่ หรือพันธุ์ไม้ให้ร่มเงา พันธุ์ไม้เลื้อย
หรือพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับ
4. การอนุ รกั ษ์สภาพแวดล้อมที่จะทาให้ความสดชื่นและร่มเงาแก่นักเรียน เช่น
ต้นไม้ สนามหญ้า สระน้ า ไม้ดอกไม้ประดับ รวมทัง้ ให้มกี ารกาจัดขยะเปี ยกขยะแห้งให้หมด หรือ
ปรับปรุงเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบอื่น เช่น การทาปุ๋ยหมัก
สา สีลากุล (2552: 19-20) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม
ทีด่ เี ป็ นปจั จัยสาคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อการเรียนรูอ้ ย่างยิง่ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้ มีความตระหนัก มี
นิสยั ที่เห็นคุณค่าในการอนุ รกั ษ์และสิง่ แวดล้อมให้ยงยื
ั ่ น โรงเรียนควรมีอาคารเรียนเพียงพอกับจานวน
นักเรียน ได้แก่ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล สถานที่รบั ประทานอาหาร
กลางวัน ห้องส้วม เพียงพอต่อครูนักเรียน อีกทัง้ มีทน่ี ัง่ บริเวณพักผ่อน สนามกีฬา อุปกรณ์กฬี าเพียงพอ
จัดทาป้ายชื่อโรงเรียนเหมาะสมสวยงาม ถนนภายในปราศจากฝุ่นละออง จัดระบบการกระจายเสียงมี
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ระบบการสื่อ สารที่เ หมาะสม มีท่ีต้ อ นรับ ผู้ป กครอง และบริเ วณจอดยานพาหนะที่เ หมาะสม
สิง่ แวดล้อมภายในโรงเรียน มีความร่มรื่นสวยงาม ปราศจากมลภาวะมีความปลอดภัย มีไม้ดอกไม้
ประดับตกแต่งบริเ วณน่ าอยู่ น่ าเรียน สะอาดสวยงาม มีการกาจัดขยะสิง่ ปฏิ กูล มีป้ายชื่ออาคาร
สถานที่ มีการป้องกันอุบตั เิ หตุอย่างถูกต้อง และน้าดื่มน้าใช้มคี ุณภาพดีมปี ริมาณพอใช้ตลอดปีจดั น้ า
ดื่มสะอาด มีน้าใช้เพียงพอต่อการเกษตรในโรงเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนควรจัดให้เสมือนกับ
บ้านของเด็ก โดยการจัดแบ่ง เป็ น มุม ต่ างๆเพื่อ ให้การปฎิบตั ิกิจกรรมได้ค รบถ้ว น เด็ก สามารถ
เคลื่อนไหวได้สะดวกภายในห้องเรียนควรจัดให้มอี ุปกรณ์ เกม และสื่อทีห่ ลากหลายเพื่อสนองความ
ต้องการพื้นฐานของนักเรียน การใช้อาคารสถานที่ ควรจัดและใช้อาคารสถานที่อย่างเหมาะสม มี
ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานตลอดเวลา เอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
พระอโนชา สิมพา (2553: 30) ได้ใ ห้ค วามหมายอาคารสถานที่ หมายถึง อาคาร
สถานที่นับเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ ที่จะต้อ งจัดสภาพแวดล้อมให้มคี วามเหมาะสมเพื่ออานวย
ความสะดวกสบายต่อการดาเนินชีวติ และการเรียนรูข้ องนักเรียน ซึง่ ทีม่ ผี ลต่อการรับรูแ้ ละพัฒนาใน
ด้านต่างๆของนักเรียนโดยเฉพาะในด้านวิชาการจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติและด้านบุคลิกภาพจะ
ช่วยส่งเสริมในด้านพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็ นผู้ทม่ี คี วามใฝ่รู้ ตลอดจนทาให้นักเรียนมีความรัก
และภาคภู ม ิใ จในโรงเรีย น สถาบัน เพราะประสบการณ์ ใ นห้อ งเรีย นเป็ น องค์ป ระกอบในการ
กาหนดการรับรูข้ องนักเรียน และหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะทาให้นักเรียนพึงพอใจและตัง้ ใจ
ศึกษาหาความรู้ รวมทัง้ แสวงหาประสบการณ์ต่างๆจนกระทังส
่ าเร็จการศึกษา
สุกฤษฎิ ์ อัญบุตร (2553: 46) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อ มด้านกายภาพนัน้ เป็ นการดาเนินการทางธรรมชาติ หรือ ที่มนุ ษ ย์ส ร้างขึ้น และมี
อิทธิพลต่อการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบตั กิ าร โรงอาหาร อาคารพยาบาล
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ห้องสุขา และอาคารทีพ่ กั เป็นต้น
ทรรศนีย์ วราห์คา (2554: 22) ได้ให้ความหมายอาคารสถานที่ หมายถึง การจัด
ห้องเรียนเป็ นระเบียบเรียบร้อยน่ าดู อยู่ในตาแหน่ งหรือบริเวณทีเ่ หมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการ
ใช้สอย โดยการจัดขึน้ อยู่กบั สภาพความเป็ นไปได้และความเหมาะสมของห้องเรียนวัสดุท่ใี ช้ และ
ความสามารถการจัดห้องของครู และนักเรียน รวมทัง้ การจัดสภาพแวดล้อ มด้านอาคารสถานที่
ภายนอกภายในห้องเรียนและสิง่ ปลูกสร้างให้มคี วามมันคงแข็
่
งแรง ปลอดภัย ความเป็ นระเบียบ
เรีย บร้อ ย ความสะอาด เช่ น อาคารเรีย น อาคารประกอบ สวนหย่ อ ม ห้ อ งเรีย น ห้ อ ง สมุ ด
ห้องปฎิบตั ิการ โรงอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ ห้องน้ าห้องส้วมที่มกี ารดูแลรักษาความสะอาดอย่าง
สม่ า เสมอ อุ ป กรณ์ ใ นห้อ งเรีย น สนามกีฬ า เครื่อ งเล่ น สนามที่พ ัก ผ่ อ นควรจัด ให้เ ป็ น ระเบีย บ
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เรียบร้อยมีความเหมาะสมกับทีต่ งั ้ ของโรงเรียน ความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น และบริเวณโรงเรียน
ตลอดถึงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็ นการเพิม่ ความร่มรื่น สวยงาม เพื่อให้เป็ นศูนย์รวมแห่ง
จิตใจของสมาชิกโรงเรียนตลอดไป
สรุปได้ว่า ด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมเพื่ออานวยความสะดวก
ในการเรียนการสอน ในห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องสมุด และบริเวณอาคารสถานที่ให้มคี วาม
ปลอดภัยในการเรียน จัดสภาพแวดล้อมให้มบี รรยากาศทีด่ ี มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
สะอาดร่มรืน่ เอือ้ อานวยและคานึงถึงประโยชน์การใช้สอยทีค่ ุม้ ค่า
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนนับเป็ นองค์ประกอบหลักทีแ่ สดงถึงรูป แบบการเรียนรูท้ เ่ี ป็ น
รูปธรรม ประกอบด้วยความเข้าใจในความรู้ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน การเรียนรู้เป็ น
กระบวนการทางสติปญั ญาที่ต้องมีก ารใช้กระบวนการคิด สร้างความเข้าใจ ความหมายของสิ่ง
ต่างๆ ดังนัน้ ครูจงึ ควรกระตุ้นให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดทาความเข้าใจสิง่ ต่ างๆ การบริหาร
สภาพแวดล้ อ มด้ า น การจั ด การเรี ย นการสอนสอดคล้ อ งกั บ ออนสติ น และ ฮั น สกิ น ส์
(ทรรศนีย์ วราห์คา. 2554: 35; อ้างอิงจาก Ornstein; & Hunkins. 2004: 194-195) ก็เป็ นปจั จัย
สาคัญทีม่ สี ่วนสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรูข้ องนักเรียน ในห้องเรียนหรือบรรยากาศในห้องเรียนที่
มีอทิ ธิพลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ได้แก่ หลักสูตร สื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครู สภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็ นปจั จัยทีม่ สี นับสนุ นการเรียนรูข้ องนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมด้าน
การจัดการเรียนการสอนจึงมีความสาคัญและถือว่าครูมหี น้าที่รบั ผิด ชอบในการจัดสภาพแวดล้อม
เหล่านี้นอกเหนือจากการสอน
การจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละมีป ระสิท ธิภ าพ
ช่วยส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคลโดยให้นักเรียนเป็ นศูนย์กลางในการเรียนการสอน แล้ว
ดาเนินการเรียนการสอนเอง โดยทีค่ รูเป็นผูค้ อยสนับสนุน ส่งเสริมและให้คาแนะนาอย่างใกล้ชดิ การ
ทีน่ กั เรียนได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินการเรียนการสอนทาให้บรรยากาศในห้องเรียน อบอุ่น นักเรียน
กับครูได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม เป็ นกลุ่ม แลกเปลีย่ นซึ่งกันและกัน
ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนทีท่ าให้นักเรียนรูส้ กึ กระตือรือร้น ใส่ใจในการเรียน มีความตัง้ ใจ ทา
ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้ นักเรียนต้องการมาโรงเรียน สร้างความผูกพันระหว่างครูกบั
นักเรียนอย่างมีความสุข มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงเรือ่ งนี้ ดังนี้
นวลจิต ต์ เชาวกีรติพ งศ์ (2545: 9) ได้ให้ค วามหมายการจัดการเรียนการสอน
หมายถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรปู การศึกษาว่า กระบวนการเรียนรู้
ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความแตกต่างของนักเรียน
ครูสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนอานวยความสะดวกให้ นักเรียน
เกิดการเรียนรู้
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สุชาดา สุธรรมรักษ์ (2545: 127) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
การจัด การเรีย นการสอน การสร้า งบรรยากาศการเรีย นการสอนที่ดีย่อ มมีค วามสาคัญ ต่ อ การ
พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนได้ ครูท่ดี นี อกจากมีความรู้ท่ดี แี ล้วการตระหนักถึงความสาคัญของ
บรรยากาศการเรียนการสอน และพยายามส่งเสริมให้การเรียนการสอนในชัน้ เรียนดาเนินไปอย่าง
สร้างสรรค์นับเป็ นปจั จัยอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรูต้ ามความมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 59–60) ได้กล่าวว่า
องค์ประกอบของการเรียนการสอนมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) นักเรียน 2) ครู ได้แก่ บุคลิกภาพครู
ความรูค้ รู 3) อุปกรณ์การเรียนการสอน 4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ เสียง แสง ความร้อน หรือการ
บริหารงานต่างๆ และ5) เงือ่ นไขอื่นๆ ได้แก่ หลักสูตร เนื้อหาวิชา และช่องว่างที่มกี ารเรียนการสอน
ของแต่ละวิชา
เซย์เลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor; & Alexander. 1974: 17) ได้ให้ความหมาย
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตรเป็ นแผนงานของสถานศึกษาจัดขึน้ ให้ นักเรียนมีโอกาส
เรียนรูเ้ พื่อบรรลุเป้าหมายกว้างๆของการศึกษาและสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนัน้ หลักสูตรที่
ดีจงึ ควรเป็ นหลักสูตรทีส่ ามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติทจ่ี ะนาไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมให้มากทีส่ ุด จะเห็นได้ว่าการจัดทาหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน
ต้องบรรลุเป้าหมายและบริบทของโรงเรียนสอดคล้องกับบลูม (อัจฉรา สุขารมณ์ และ พรรณี บุญ
ประกอบ. 2542: 19; อ้างอิงจาก Bloom. 1971: 167–176) ได้ศกึ ษาโครงการเรียนเพื่อความรอบรู้
พบว่า ตัวแปรทีม่ คี วามสาคัญในการส่งผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน คือ ประการที่ 1 ความพร้อม
ทางด้านนักเรียน ได้แก่ ความรูพ้ น้ื ฐาน ประสบการณ์การเรียนรู้ และความพร้อมด้านความรูส้ กึ ต่อ
การเรียนซึง่ รวมถึงความสนใจ เจตคติต่อวิชาทีเ่ รียน ตลอดจนบุคลิกลักษณะของนักเรียน ประการที่
2 ความพร้อ มทางด้านครู ได้แ ก่ การเตรียมสอน วิธ ีดาเนินการสอน การอธิบายของครู การ
ประเมินผล การแก้ไขสิง่ บกพร่อง และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ประการที่ 3 สิง่ แวดล้อมจากการเรียน
การสอนซึง่ เป็นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศทีเ่ อื้ออานวยต่อการ
เรียนการสอน
ปทีป เมธาคุณวุฒ ิ (2545: 1) ได้กล่าวถึงหลักสูตร หมายถึง แผนของการเรียนการ
สอนที่ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการศึกษา และวิธกี ารเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งหมายถึง การ
พิจารณาคัดเลือก จัดรวบรวม เรียบเรียงเนื้อหาวิชา และประสบการณ์ ตลอดจนการประเมินผล
เพื่อให้นักเรียนเป็ นบุคคลทีม่ สี ติปญั ญาและคุณธรรมสามารถนาความรูม้ าแก้ปญั หา และสร้างสรรค์
ในส่วนวิชาการ วิชาชีพ การดารงชีวติ และหลักสู ตรยังเป็ นหัวใจของการจัดการศึกษาที่จะเป็ นตัว
ชีใ้ ห้เห็นสภาพการจัดการของแต่ละโรงเรียนทีม่ คี วามแตกต่างกันด้วย ซึง่ องค์ประกอบหลักสูตรมี 4
องค์ประกอบ ได้แก่1) การศึกษาทัวไป
่ (General Education) 2) การศึกษาวิชาเฉพาะ (Specialized
Education) 3) การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม (Exploratory Education) 4) การศึ ก ษาเสริม (Enrichment
Education) สอดคล้องกับโรไมน์ (จันทร์เพ็ญ หงษ์ทอง. 2545: 27; อ้างอิงจาก Romine. 1974:
139 –143) กล่าวว่า องค์ประกอบทีจ่ ะช่วยให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ คือ
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1. บุคลิกภาพของครู ครูควรมีความกระตือรือร้น มีอารมณ์ขนั มีความสนใจที่จะ
สอนและเป็นกันเองกับนักเรียน
2. การเตรียมการสอน ครูควรเตรียมการสอนเป็ นอย่างดี ชีแ้ จงให้นักเรียนทราบ
วัตถุประสงค์ในวิชาทีเ่ รียน รวมทัง้ แนะนาหนังสืออ้างอิงต่างๆ
3. การสอนเนื้อ หา ครูค วรอธิบายชัดเจน กระตุ้นให้ นักเรียนได้ค ิด สามารถใช้
วิธกี ารสอนแบบต่างๆทาเรือ่ งยากให้เป็นเรือ่ งง่าย
4. การประเมิน ครูควรประเมินผลเป็นชัน้ ๆเพื่อเสริมแรงทางการเรียน เช่น แจ้งให้
นักเรียนทราบผลการสอบโดยเร็ว
5. การรับฟงั ความคิดเห็นของนักเรียน ครูควรรับฟงั ความคิดเห็นของนักเรียนและ
ประเมินตนเองเสมอ
ปรีชา สุคนธมาน (2545: 7– 8) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้นกั เรียนมันใจโดย
่
ครูเปรียบเสมือนพ่อ แม่อกี คนหนึ่งของ
นักเรียน คือ การสร้างความมันใจ
่ ความเชื่อมันในตนเองให้
่
กบั นักเรียนและเพื่อทาให้นักเรียนรูส้ กึ ว่า
เมื่อมาโรงเรียนแล้วได้รบั ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด มีเหตุผล พร้อมทีจ่ ะนาสิง่ ที่ได้รบั ไปพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป ครูตอ้ งเสริมสร้างความมันใจโดยอาศั
่
ยเทคนิควิธตี ่างๆ
โสภณ โสมดี และอภันตรี โสตะจินดา (2545: 14–17) ได้เสนอแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานว่า เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีธรรมชาติทแ่ี ตกต่าง
กัน ทัง้ ในด้านวัย วุฒภิ าวะ ความต้องการ ความถนัด ความสนใจและวิธกี ารเรียนรู้ รวมทัง้ มีวธิ กี าร
เรียนรูก้ ารดาเนินชีวติ และสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สิง่ ต่างๆดังกล่าวมาแล้ว ล้วนมีผลกระทบต่อ
การเรียนรูข้ องนักเรียนทัง้ สิน้ ดังนัน้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้องยึด นักเรียนเป็ นสาคัญ ซึง่ เป็ น
แนวทางที่ให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรูส้ ร้างองค์ความรูโ้ ดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม มีความสุขในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย และจะนาไปสู่
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวติ ในที่สุด แต่ทงั ้ นี้ค รูมไิ ด้มคี วามสาคัญน้ อยลง แต่ยงั มี
ความสาคัญมากเพราะเป็นการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ความสาคัญหรือประโยชน์สูงสุดที่นักเรียน
พึง ได้ร ับ ตามสิท ธิ ข นั ้ พื้น ฐาน ผู้ บ ริห ารโรงเรีย น ครู ผู้ป กครอง พ่ อ แม่ แ ละผู้ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ ง
จาเป็นต้องช่วยกันคิดสร้างสรรค์ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรูใ้ ห้แก่ นักเรียน ให้เขาได้รจู้ กั
ั ญาด้า นความคิด วิเ คราะห์
ตนเอง ค้น พบองค์ค วามรู้ด้ว ยตนเอง เพื่อ ให้ นัก เรีย นได้ใ ช้ส ติป ญ
สังเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปญั หา และสังเคราะห์เป็นความรูท้ ม่ี คี วามหมายต่อตนเอง รวมทัง้ เกิดทักษะ
ในการเรียนรูท้ ่มี หี ลากหลายวิธ ี เช่น การค้นคว้า อภิปราย ถกเถียง ลงมือปฎิบตั จิ ริงก่อให้เกิดการ
เรียนรูท้ จ่ี ะร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึง่ กระบวนการเรียนรูท้ ่ี
จะทาให้เกิดความสุขในการเรียนรูน้ นั ้ ผูบ้ ริหาร ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องควรจัด ดังนี้
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1. สาระการเรียนรูท้ จ่ี ะนามาจัดการเรียนรูต้ ้องเริม่ จากง่ายไปหายาก เริม่ จากสิง่ ที่
อยูใ่ กล้ตวั สอดคล้องกับวิถชี วี ติ จริงของนักเรียน เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถ
เชื่อมโยงนาไปใช้กบั ชีวติ จริงได้
2. บรรยากาศในการเรียนรูค้ วรเป็ นบรรยากาศที่มคี วามเป็ นธรรมชาติแห่งการ
เรียนรูน้ ักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสนใจ อยากรูอ้ ยากเห็นไม่บบี บังคับ กดดัน
นักเรียน
3. ครูมคี วามพร้อมทีจ่ ะจัดการเรียนรู้ เริม่ ตัง้ แต่ครูต้องรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล
ทัง้ ด้านจิตใจ อารมณ์ สติปญั ญา สังคม รวมทัง้ ปญั หาในการเรียนรู้ หรือความต้องการเป็ นพิเศษ
เพื่อทีค่ รูจะได้เตรียมสาระการเรียนรู้ วิธกี ารทีจ่ ะเอือ้ อานวยให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้
4. กิจกรรมการเรียนรู้ต้องหลากหลาย สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เร้าความ
สนใจของนักเรียนทาให้นกั เรียนอยากเรียนรู้ สามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกเวลา ทุกสถานที่
5. กระบวนการเรียนรูท้ ุกขัน้ ตอน มีลกั ษณะส่งเสริมให้นักเรียนใช้ศกั ยภาพในการ
ค้นหาความรู้อ ย่า งเต็ม ที่ ส่ งเสริมให้เ กิดกระบวนการคิด วิเ คราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ ว ิจ ารณ์
การแก้ปญั หาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริง
6. สื่อ การเรีย นรู้ต้ อ งหลากหลาย เน้ น สื่อ เพื่อ การค้น คว้า มากกว่ า สื่อ ประจ า
รายวิชาเป็นสื่อทีส่ ร้างสรรค์ เร้าความสนใจนักเรียน ช่วยให้นกั เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
7. การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ มุ่งนาผลมาปรับปรุงให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาโดยการเน้นการวัด และประเมินตามสภาพจริง ใช้ส่อื และวิธกี ารที่หลากหลายทัง้ เครื่องมือ
ผูป้ ระเมินนักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย
นรา สมประสงค์ (2546: 82) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไว้
ดังนี้
1. สภาพแวดล้อ มด้านการเรียนการสอนนับเป็ นปจั จัยที่ส าคัญ ที่มสี ่ว นช่ว ย
สนับสนุ นการเรียนรูข้ องนักเรียนในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนจะเน้ น
การจัดสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ และการจัดสภาพแวดล้อมเชิงปฏิสมั พันธ์
2. การจัดสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ เน้นการจัดและการใช้พน้ื ทีข่ องห้องเรียนให้
เกิดประโยชน์คุม้ ค่าสูงสุด ในขณะเดียวกันต้องเน้นความเป็ นระเบียบเรียบร้อย การจัดห้องเรียนให้
ถูกสุขลักษณะและสวยงาม สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพทีจ่ ดั ได้อย่างมีคุณภาพ จะเป็ นปจั จัยทีเ่ สริม
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วย
3. การจัดสภาพแวดล้อมเชิงปฏิส มั พันธ์ เน้นการจัดบรรยากาศทีส่ ่งเสริมสมาชิก
ของห้องเรียนแสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ โดยครูพยายามหาแนวทางป้องกันไม่ให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ดว้ ย
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นรา สมประสงค์ (2546: 83) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการบริหารสภาพแวดล้อม
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโรงเรียน ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจตัง้ คณะกรรมการวิชาการมาร่วมปรึกษาหารือถึงแนวปฏิบตั ิ การประเมินผลพร้อม
ทัง้ เสนอปญั หาและแนวทางแก้ ไ ขให้ค รูอ าจารย์ไ ด้แ ลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญ วิท ยากรมาบรรยาย
แนะนาวิธกี ารสอนและนวัตกรรมใหม่ๆมีการจัดทาแผนการสอนรายวิชา มีการจัดตารางสอน/ ตาราง
เรียน การจัดครูเข้าสอนในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม
2. การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน มีการจัดบริการทางด้านวิชาการ
การจัดบรรยากาศในห้องเรียน
3. งานด้านหลักสูตร เอกสารการใช้หลักสูตร โดยโรงเรียนรวบรวมการใช้เอกสาร
หลักสูตรทุกประเภทให้ครูได้ศกึ ษาเพิม่ เติม มีการจัดทาแผนการเรียนทีห่ ลากหลายให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร มีการมอบหมายหมวดวิชาจัดทาแผนการสอน มีสมุดประเมินผล จัดให้มคี าบสอนแนะแนว
สอนซ่อมเสริม และมีกจิ กรรมครบตามหลักสูตร
4. การจัดแผนการเรียน โรงเรียนจัดทาแผนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
มีความหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน และศักยภาพของโรงเรียน
5. การสอนซ่อมเสริม โรงเรียนอาจจัดให้ทงั ้ แบบที่เป็ นทางการตามความสะดวก
ของครูและนักเรียนหรือแบบไม่เป็ นทางการ โดยแบ่งเด็กตามระดับสติปญั ญา เช่น สอนเสริมให้กบั
นักเรียนทีต่ งั ้ ใจเรียนและจัดเสริมประสบการณ์ ให้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ตงั ้ ใจเรียน หรือ เชิญวิทยากรมา
บรรยายในรายวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขัน
6. การวัดผลประเมินผล ได้แก่ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด การจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ จัดสอบซ่อม การมอบรางวัลดีเด่นแก่
นัก เรีย นประจ าปี ก ารศึก ษา การวิเ คราะห์ข้อ สอบ การลงทะเบีย นเรีย น การแจ้ง ผลการสอบ
การประกาศรายชื่อนักเรียนทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ ์เข้าสอบปลายภาค
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมเสริมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุ ม
และกิจกรรมเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมรูจ้ กั การทางานร่วมกัน
8. การจัดแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั กิ าร แปลง
สาธิตแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน สถานประกอบการ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ วัดและสถานทีร่ าชการ เป็นต้น
ราตรี ลภะวงศ์ (2548: 20) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมที่มลี กั ษณะที่สาคัญ เช่น พฤติกรรมของครู วิธกี ารสอน โดยการใช้ส่อื
อุปกรณ์ต ลอดจนการสร้างทัศนคติ มีค วามสัมพันธ์ท่ดี ีต่อนักเรียน สิง่ เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อ การ
ส่งเสริมให้เด็กได้รบั ความรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
ต่อไป
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อรุณชัย กัณฑภา (2548: 28) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
ความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อ มด้านการจัดการเรียนการสอนที่ ดีนัน้ เป็ นปจั จัยพื้นฐานที่
สาคัญในการพัฒนานักเรียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความหมายถึง
บรรยากาศ และบรรยากาศโดยส่วนใหญ่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาถูกสร้างด้วยกระบวนการ
บริหารที่เป็ นกุญแจสาคัญที่ไขไปสู่ความปรารถนาของสังคม การสร้าง การวางแผนถูกขับเคลื่อน
บุ ค ลากรให้ ไ ปในทิศ ทางที่เ ป็ น สัง คมเรีย นรู้ เป็ น ภาระที่ผู้ บ ริห ารต้ อ งด าเนิ น การ ครู เ ป็ น ทัง้
สภาพแวดล้อมและเป็นผูส้ ร้างสภาพแวดล้อมโดยตรงให้นักเรียนโดยใกล้ชดิ การนาพาบรรยากาศที่
ดี มีค วามอบอุ่ น รอยยิ้มที่ส ดชื่น จริงใจ มีเมตตา สรรหาและสร้างสิง่ ที่ ส ร้างสรรค์นักเรียนได้รบั
ประโยชน์ นับได้ว่าเป็นบุคคลทีส่ ร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้นกั เรียนได้เกิดพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรูท้ ช่ี ่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพดังกล่าว ได้แก่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมความสามารถของแต่ล ะบุคคลให้
นักเรียนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนเป็ นกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกันทา ระหว่างครูและ
นักเรียนดังที่ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2547: 199) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลและส่งผลกระทบทา
ให้บ รรยากาศในชัน้ เรียนมีล ัก ษณะที่ช่ ว ยส่ ง เสริม หรือ ขัด ขวางการเรีย นรู้ข องนัก เรีย น ครูต้อ ง
คานึงถึงอยูต่ ลอดเวลาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน คือ
1. การร่วมมือ และการแข่งขันของนักเรียนในชัน้ เรียน ประกอบด้วย บรรยากาศที่
ส่งเสริมให้นกั เรียนร่วมมือกันในการแก้ปญั หา การให้แรงเสริมหรือรางวัล
2. ลักษณะพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของครู จะมีอทิ ธิพลต่อการเรียนของนักเรียน
3. ความร่วมมือระหว่างครูกบั นักเรียน คานึงถึงวัตถุประสงค์การเรียนเป็นสาคัญ
4. ความรู้ส ึก และเจตคติข องนั ก เรีย นที่ม ีต่ อ กลุ่ ม เพื่อ นครู แ ละโรงเรีย นจะมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พันธณี วิหคโต (2537: 17; อ้างอิงจาก
อรพรรณ รัตนวงศ์. 2551: 32) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูดเี ด่นวิชาภาษาไทย และ
วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า การสร้างปฏิสมั พันธ์ของครูกบั นักเรียนอยู่ในระดับทีด่ ี คือ สร้างบรรยากาศ
ในห้อ งเรีย นให้เ อื้อ ต่ อ การเรีย นการสอน ได้แ ก่ การจัด ห้อ งเรีย นให้น่ า อยู่ น่ า เรีย น การสร้า ง
บรรยากาศการเรียนให้ส นุ ก สนาน มีการแก้ไขข้อ บกพร่อ งหรือ ข้อ ผิดพลาดทันทีท่พี บ โดยการ
แนะน าและอธิบ ายข้อ ผิด พลาด มีก ารกระตุ้ น ให้นั ก เรีย นได้ค ิด หาเหตุ ผ ลให้เ กิด ความเข้า ใจ
สร้างความสัมพันธ์ท่ดี เี ป็ นกันเองกับนักเรียน ใกล้ชดิ และมีความสนใจนักเรียนที่มปี ญั หาเป็ นราย
กรณี และแก้ไ ขเป็ นรายบุค คล สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่ว ยให้ทุกคนมีค วามสุ ข มีความมันใจ
่ และ
ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนถือเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญมากในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความคิดเห็น และสติปญั ญาของเด็กจะพัฒนาได้
เนื่องจากอิทธิพลสภาพแวดล้อมเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ปรับปรุงตนเองให้เกิดความ
สมดุลกับสิง่ แวดล้อมตลอดเวลาสอดคล้องกับ สุนันท์ สุขสวัสดิ ์ (2552: 27) ได้เสนอแนวทางการ
สร้างบรรยากาศ และสิง่ แวดล้อมทีช่ ่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนมีความสนใจและแรงจูงใจในการเรียน คือ
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1. การสร้า งความเป็ นกันเองระหว่า งครูกับ นัก เรียน และระหว่า งนัก เรียนกับ
นักเรียน เช่น การจัดทีน่ งเป็
ั ่ นกลุ่ม
2. การยิม้ แย้ม แจ่มใจแสดงอารมณ์ดี
3. ใช้คาพูดที่แสดงความเมตตา และไม่ใช้วาจาเยาะเย้ยถากถางนักเรียนหรือใช้
อานาจข่มขูใ่ ห้นกั เรียนกลัว ครูควรสนับสนุนให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน ให้คาชม มากกว่าติ
4. ให้ความรักความอบอุ่น นักเรียนทุกคนควรมีความรูส้ กึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของ
หมู่ค ณะและเพื่อ นในชัน้ เรีย น เป็ น ที่ย อมรับ ของเพื่อ นและครูใ นชัน้ เรียน ครูจ ะต้อ งเป็ นผู้ส ร้า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีโดยต้องพยายามรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล
5. ให้ค วามเข้าใจและเห็นอกเห็นใจโดยครูต้องเอาใจใส่และสอนนักเรียนให้อ ยู่
ด้วยกันอย่างราบรืน่ ไม่ขม่ เหงซึง่ กันและกัน
6. ให้ความยุตธิ รรมการปฏิบตั ติ ่อนักเรียนทุกคนด้วยใจเป็ นกลางไม่ถอื อคติ ต้อง
พยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ พร้อมทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือแก่นกั เรียนทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน
7. ให้ความไว้วางใจและยกย่องนักเรียน ทางานหรือกิจกรรมที่ได้รบั มอบหมาย
โดยครูเป็ นที่ปรึกษาให้กบั นักเรียนๆมีอสิ ระในการทางานเข้าใจตนเองรับผิดชอบตนเองและเรียนรู้
ด้วยตนเอง
8. มีความไวต่อการรับรูอ้ ารมณ์ต่างๆของนักเรียน เช่น ขณะที่ครูกาลังสอนเมื่อ
สังเกตเห็นว่านักเรียนไม่สนใจ ครูก็อาจเปลี่ยนกิจกรรมหรือวิธกี ารสอนเพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจ
บทเรียนตามเดิม
9. มีการยอมรับนับถือ ครูเห็นคุณค่าในตัวนักเรียน ยอมรับว่านักเรียนเป็ นบุคคล
ส าคัญ ที่ม ีคุ ณ ค่ า และสามารถเรีย นได้ใ ห้โ อกาสแสดงความรู้ส ึก โดยวิธ ีก ารสอนต่ า งๆอย่ า ง
หลากหลาย
10. ให้นกั เรียนมีบทบาทในการสร้างความดี ให้นักเรียนทีเ่ ก่งสอนนักเรียนทีเ่ รียน
อ่อนกว่า หรือพีส่ อนน้อง
11.ไม่แสดงพฤติกรรมที่ซ้า ครูต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนไม่ให้ซ้าๆ
กันเป็นประจาเพราะจะทาให้เกิดบรรยากาศทีน่ ่ าเบื่อหน่าย
12. ให้เสริมแรงหรือรางวัล มีการให้กาลังใจแก่นักเรียนทีม่ จี ุดเด่นด้านต่างๆอย่าง
ทัวถึ
่ งและมีความเหมาะสม เช่น ชมเชยนักเรียนทีแ่ สดงพฤติกรรมเป็ นกลุ่มเพราะจะทาให้ผไู้ ด้รบั คา
ชมเชยมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและนักเรียนอื่นก็ได้เห็นเป็นแบบอย่างทีด่ ี
กิตติพร พินิชการ (2548: 19) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนนัน้ เพื่อให้นักเรียนได้รบั ความรูแ้ ละความสามารถ นาความรูไ้ ปปฏิบตั ไิ ด้
ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้นนั ้ ครูต้องมีความรูค้ วามสามารถในการเลือกใช้วธิ กี ารสอนในแบบต่างๆให้
เหมาะสมกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา มีการใช้ส่อื และอุปกรณ์การสอนทีช่ ่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
มีการฝึ กปฎิบตั ิจริง มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม รู้และเข้าใจธรรมชาติ ตลอดจนมีการวัดผล
ประเมินผลที่ถูกต้องและยุติธรรม องค์ประกอบเหล่ านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กนั ในอันที่จะก่อให้เกิด
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ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะและทัศ นคติ ท่ี ดี แ ก่ นั ก เรีย นซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของ
จักรกฤษณ์ ประกอบผล (2546: 16) กล่าวว่า การจัดสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการ
เรีย นการสอนขึ้น อยู่ก ับ คุ ณ ลัก ษณะที่ดีข องครู เทคนิ ค และวิธ ีก ารสอน การประเมิน ผลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูเป็นสาคัญ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของปราโมทย์ วงศ์ราพันธ์
(2548: 36) กล่าว่า สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอนมีความสาคัญในการกระตุ้นนักเรียน
ให้มกี ารพัฒนาศักยภาพทางสติปญั ญาบุคลิกภาพ ความรูส้ กึ ต่างๆการจัดสภาพแวดล้อมทีด่ จี ะช่วย
ส่ ง เสริม บรรยากาศทางวิช าการรวมทัง้ ให้นั ก เรีย นมีท ัศ นคติท่ีดีต่ อ การเรีย นรู้แ ละเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 44) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
การจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนนัน้ เป็ นทีด่ าเนินการที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน
ได้แ ก่ หลัก สูต ร วิธ ีก ารสอน บรรยากาศการเรีย นการสอน ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งอาจารย์แ ละ
นักเรียน สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั กิ ารและการวัดผลประเมินผล
ชุตนิ าถ อินทร์พวง (2549: 25) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
การจัด สิ่ง แวดล้อ มด้า นการจัด การเรีย นการสอนที่ต รงตามผลการเรีย นรู้ท่ีค าดหวัง ส่ ง เสริม
ความสามารถของแต่ล ะบุค คล และเป็ นไปตามความต้องการของชุมชน ครูต้อ งเป็ นผู้เ ร่งเร้าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูใ้ นการพัฒนาตนเองโดยเน้นนักเรียนเป็ นสาคัญ และรวมไปถึ งการจัดบริการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่างๆทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนในโรงเรียน
สุพล อนามัย (2549: 46) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การ
จัดกระบวนการเรียนรูต้ ้องยึด นักเรียนเป็ นสาคัญ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมผู้เ กี่ยวข้องต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการพัฒนา
ความรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ
วชิราภรณ์ คาคล้าย (2551: 34) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
การดาเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบ เป็ นการจัดการเรียนการสอนที่คานึงถึ งความ
เชื่อมโยงระหว่างปจั จัย กระบวนการและผลผลิต ซึง่ ประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญ 4 ประการ คือ
1) มีความรูใ้ นเนื้อหาวิชาที่สอน 2) มีความสามารถประยุกต์หลักจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
3) มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ และ4) มีเจตคติทด่ี ตี ่อนักเรียน
สุกฤษฎิ ์ อัญบุตร (2553: 56) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
การจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนนัน้ เป็ นการดาเนินการทีเ่ อื้อต่อการเรียนการสอน ได้แก่
หลักสูตร วิธกี ารสอน บรรยากาศการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน สื่อ
การเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั กิ ารและการวัดประเมินผล
อโนชา สิมพา (2553: 26) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ความรูแ้ ละความสามารถนาความรูไ้ ปปฏิบตั ไิ ด้ตรงตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ ครู
ต้องมีความรูค้ วามสามารถในการเลือกวิธกี ารสอนแบบต่างๆให้เหมาะสมกับหลักสูตรเนื้อหาวิชา
มีการใช้ส่อื อุปกรณ์การสอนทีช่ ่วยกระตุน้ ให้นักเรียนสนใจ มีการฝึกปฏิบตั จิ ริง มีการค้นคว้าเพิม่ เติม
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รูแ้ ละเข้าใจธรรมชาตินักเรียนตลอดจนมีการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องและยุตธิ รรม องค์ประกอบ
เหล่ านี้ ม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน ในอัน ที่จ ะก่ อ ให้เ กิด ความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศ นคติท่ีดีแ ก่
นักเรียน
ทรรศนีย์ วราห์คา (2554: 25) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนการสอน หมายถึง
เป็ น การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน ที่ส่ ง ผลต่ อ การเรีย นรู้ข อง นั ก เรีย นพัฒ นาเสริม สร้า ง
คุ ณ ลัก ษณะค่ านิย มนัก เรียนให้ไ ปในทิศ ทางที่พึงประสงค์ การเรียนการสอนนัน่ มีอ งค์ประกอบ
ทางด้า นสภาพแวดล้อ มในการเรีย นที่ล ะเอีย ดอ่ อ น และมีค วามเท่ า เทีย มกับ เนื้ อ หาวิช า และ
จุด ประสงค์ก ารเรีย น ครูจ ะต้อ งพิจ ารณาเลือ กใช้ส ภาพแวดล้อ มในการเรีย นให้เ ป็ น ไปอย่า งมี
ประสิท ธิภ าพ การสร้า งสภาพแวดล้อ มในการเรีย นนั ้ น คือ บรรยากาศที่ย กย่อ ง หรือ ส่ ง เสริม
ความสาคัญของนักเรียนให้มคี วามรูส้ กึ ร่วมสมัย ขจัดช่องว่างระหว่างกันและกัน ให้ความเป็ นอิสระ
และใช้ค วามสามารถของนักเรียน มาเป็ นประโยชน์ ใ นการฝึ กอบรม ท่าทีและพฤติกรรมของครู
จะต้องแสดงออกว่าครูมคี วามปรารถนาดีน่ายกย่อง และนับถือสนใจปญั หาของนักเรียนตลอดเวลา
จึงเป็ นการสร้างบรรยากาศความไว้ว างใจซึ่งกันและกัน ทัง้ นี้จะต้อ งค านึงถึงความต้องการของ
นักเรียนเป็นหลักมากกว่าความต้องการของครู
การจัดการเรียนการสอนนัน้ เป็นองค์ประกอบทางด้านสิง่ แวดล้อมในการเรียนการสอน
ทีล่ ะเอียดอ่อน และมีความสาคัญเท่าเทียมกันกับเนื้อหาวิชา และผลการเรียนทีค่ าดหวัง ครูจะต้อง
พิจ ารณาเลือ กใช้ส ภาพแวดล้อ มในการเรีย นให้เ ป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ การสร้า งสภาพ
สิ่ง แวดล้อ มที่ดีใ นการเรีย นการสอนนัน้ คือ บรรยากาศที่ย กย่อ ง และส่ ง เสริมความสาคัญ ของ
นักเรียน มีความรูร้ ่วมสมัยขจัดช่องว่างระหว่างกันและกัน ให้ความเป็ นอิสระ และใช้ความสามารถ
ของนักเรียนมาเป็ นประโยชน์ในการฝึกอบรม ท่าทีและพฤติกรรมของครูจะต้องแสดงออกมาว่าครูม ี
ความปรารถนาดี ยกย่อง น่ านับถือ สนใจปญั หาของนักเรียนตลอดเวลา จึงเป็ นการสร้างบรรยากาศ
แห่งความไว้วางใจซึง่ กันและกัน (ชุตนิ าถ อินทร์พวง. 2549: 23)
สรุปได้ว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนการสอน ครูต้องมีหลักสูตร วิธกี ารสอน บรรยากาศการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
วัสดุอุปกรณ์ท่ชี ่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรูใ้ นการปฏิบตั ิการเรียนอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความรูอ้ ย่างเต็มความสามารถ
และศักยภาพ รวมถึงมีการวัดประเมินผลทีถ่ ูกต้อง
3.3 ด้านการจัดกิ จกรรมนักเรียน
การจัด กิจกรรมการเรีย นการสอนให้ นักเรียนมีบ ทบาทส าคัญ ในการเป็ น นักเรีย น
โดยพยายามจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สร้างความรู้ ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั บุคคล สื่อ และสิง่ แวดล้อม
ต่างๆโดยใช้กระบวนการต่างๆเป็ นเครื่อ งมือในการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสนาความรู้โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆเช่น การแก้ปญั หา การมีส่วนร่วมในการ
ทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมนักเรียนล้วนมีความแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั บริบทของโรงเรียนที่จดั สรร
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กิจกรรมขึน้ มา เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กีฬา ดนตรี ร้องเพลง กิจกรรมพัฒนานักเรียนตาม
ความถนัด
กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างภาวะทาง
อารมณ์ เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้ นการเติมเต็มความรู้ความชานาญและประสบการณ์ของนักเรียนให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
ตลอดจนการ พัฒนาทักษะของสังคมและปลูกฝงั จิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สอดคล้อง
กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2544: 38) การจัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนต้อง
จัดให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย วุฒภิ าวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักเรียน โดยคานึงถึงสิง่ ต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมรมวิชาการเพื่อเกือ้ กูลส่งเสริมการเรียนรูต้ ามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถ ความ
ต้องการของนักเรียนและชุมชน
3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงั ให้นักเรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ฝึกการทางานทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นต้น
4. จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ ฝึกการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม
5. การประเมินผลการปฏิบ ัติกิจกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยให้ถือ ว่ าเป็ นเกณฑ์
ประเมินผลการผ่านช่วงชัน้
บทบาทสาคัญของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ครูแต่ละคนสามารถกาหนดกระบวนการทางานของตนเองได้ ซึ่งสามารถจาแนกเป็ น
ขัน้ ตอนได้ ดังนี้ (รุง่ แก้วแดง. 2544: 94–96)
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็ นไปได้
ควรศึกษาให้ครบทัง้ หน่วยของการเรียนทีอ่ าจจะกาหนดเป็ นภาคเรียนหรือทัง้ ปีการศึกษา และนามา
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาทีต่ นสอนอยู่
ขัน้ ตอนที่ 2 วางแผนการสอน ว่าควรทาอย่างไร รวมทัง้ จะต้องสามารถกาหนดสิง่
ทีจ่ ะบรรลุผลหรือสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ หรือพฤติกรรมของนักเรียนทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจากได้รบั การศึกษาโดย
เน้นการจัดกิจกรรมและการใช้ส่อื ทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้
ขัน้ ตอนที่ 3 นากระบวนการวิจยั เข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของ
นักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรูค้ วบคู่การเรียนรู้
ขัน้ ตอนที่ 4 ดาเนินการสอน โดยทางานร่วมกับ นักเรียน หมายความว่า ต้องลด
บทบาทการบอกของครูมาเป็ นการทางานร่วมกับ นักเรียน โดยอานวยความสะดวกให้นักเรียนได้ม ี
บทบาทในการเรียนมากขึน้

72
ขัน้ ตอนที่ 5 ประเมินผลการสอนว่า สิง่ ที่ค รูสอนไปนัน้ บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนของนักเรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชัน้
ขัน้ ตอนที่ 6 วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในขัน้ ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 7 บันทึกสรุปผลการสอนว่า ในคาบหรือหน่ วยการเรียนมีผลสาเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมายมากน้ อยเพียงใด มีปญั หาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีคาแนะนาเพื่อจะนาไป
ปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกสิง่ ทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐาน
กรมวิชาการ (2545: 21–22) ได้ให้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มวี ธิ กี าร
ดาเนินการ ดังนี้
1. การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีเอกสาร หลักฐานการทาความเข้าใจ
เกีย่ วกับการจัดกิจกรรม การเรียนรูต้ ามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ.2542 ดังนี้
1.1 มีการจัดทาสาระการเรียนรู้ /กลุ่มรายวิชา และกิจกรรมที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของนักเรียน
1.2 มีการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนสามารถปฎิบตั ไิ ด้ คิด และสรุปเป็ นความรู้
และแนวความคิดด้วยตนเอง
1.3 มีการสอนซ่อมเสริม และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตาม
ความถนัดและเต็มศักยภาพทีป่ รากฎเป็ นหลักฐานและตรวจสอบได้
1.4 มีการจัดประเมินตามสภาพจริง
1.5 ปฏิบตั ติ ามระเบียบการเทียบโอน
2. การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักเรียน
2.1 มีก ารจัด กิจ กรรมพัฒ นานั ก เรีย นและกิจ กรรมแนะแนวตามหลัก สู ต ร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.2 มีกิจกรรมส่ ง เสริม บุ ค ลากรในโรงเรีย นให้ม ีค วามรู้ ความเข้า ใจ และ
สามารถทาหน้าทีแ่ นะแนวให้กบั นักเรียน
2.3 มีแ ผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมพัฒ นานั ก เรีย นที่ส่ ง เสริม และสามารถ
สนับสนุนจุดเน้นของโรงเรียน
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมพัฒนานักเรียน
3.1 มีก ารจัด อบรมทรัพ ยากรเพื่อ ใช้ ใ นการบริห ารจัด การหลัก สู ต รของ
โรงเรียน
3.2 มีเครือข่ายการเรียนรูใ้ นและนอกสถานที่
3.3 มีส่อื การเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพียงพอต่อความ
เหมาะสม ของสถานศึกษาและชุมชน
3.4 มีบรรยากาศทีด่ แี ละเอือ้ ต่อการเรียนรู้
3.5 มีการส่งเสริมให้ครูทาวิจยั ในชัน้ เรียน
3.6 มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 10) ได้ให้ความหมายการจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง
กิจกรรมทีจ่ ดั อย่างเป็ นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ในการพัฒนานักเรียนทัง้ ด้าน
ร่างกายจิตใจ สติปญั ญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวติ ปลูกฝงั คุณธรรมและค่านิยม
ทีพ่ งึ ประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ กั และเข้าใจตนเอง สร้างจิตสานึกในธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปรับตัวและปฏิบตั ติ นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข
วีระเดช เชือ้ นาม (2545: 33-34) ได้เสนอแนวคิดที่สามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพไว้สรุปได้ ดังนี้
1. กิจ กรรมการเรีย นรู้ท่ีดี ควรช่ ว ยให้ นัก เรีย นได้ม ีส่ ว นร่ว มทางด้า นร่า งกาย
เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้มกี ารเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้ประสาทการรับรูข้ องนักเรียนตื่นตัว
ั ญา
2. กิจ กรรมการเรีย นรู้ท่ีดี ควรช่ ว ยให้ นั ก เรีย นได้ ม ีส่ ว นร่ ว มทางสติป ญ
เป็นกิจกรรมทีท่ า้ ทายความคิดของนักเรียน กระตุน้ สมองนักเรียน
3. กิจกรรมการเรียนรูท้ ด่ี ี ควรช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางสังคม เป็ นกิจกรรมที่
ทาให้นกั เรียนมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิง่ แวดล้อมรอบตัว
4. กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ท่ีดี ควรช่ ว ยให้ นั ก เรีย นได้ ม ีส่ ว นร่ ว มทางอารมณ์
เป็นกิจกรรมทีม่ ผี ลต่ออารมณ์ ความรูส้ กึ ของนักเรียน เป็ นกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ ประสบการณ์
และความเป็นจริงของนักเรียน
จินตนา รอดเรืองคุณ (2546: 35) ได้ให้ความหมายการจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง
เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้นักเรียนได้พฒ
ั นาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิม่ เติมจาก
กิจกรรมทีไ่ ด้จดั ให้เรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั ้ 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบตั กิ จิ กรรมที่
เหมาะสมร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างมีความสุขกับกิจกรรมทีเ่ ลือกด้วยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจ
อย่างแท้จริง การพัฒนาที่สาคัญได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็ นมนุ ษย์ให้ครบทุกด้าน
ทัง้ ร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็ นแนวทางหนึ่งทีจ่ ะสนองนโยบายในการ
สร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผูม้ ศี ลี ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวม
ของความเป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ ปลูกฝงั และสร้างจิตสานึก ของการทาประโยชน์เพื่อสังคมซึ่ง
โรงเรียนจะต้องดาเนินการอย่างมีเป้าหมายมีรปู แบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 47) ได้ให้ความหมายการจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง
การดาเนินกิจการทีส่ ่งเสริมความรัก ความผูกพัน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนและปลูกฝงั บุคลิกภาพที่
ดีได้มโี อกาสพบปะเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง การเข้าสังคม รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาทัศนคติท่ดี ตี ่อ โรงเรียน
ต่อไป
ชุตนิ าถ อินทร์พวง (2549: 31) ได้ให้ความหมายการจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง
งานด้านนี้มลี กั ษณะแตกต่ างไปจากงานด้านอื่นแต่ก็มคี วามสาคัญ ไม่ยงิ่ หย่อนกว่างานด้านอื่นๆ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูทม่ี งุ่ หวังจะให้นกั เรียนแต่ละคนได้รบั ความสาเร็จในด้านการศึกษาเล่าเรียน
ั ญา อารมณ์ และสัง คมไปด้ว ยดี
ตลอดจนให้ ม ีก ารพัฒ นาในด้ า นต่ า งๆได้แ ก่ ร่ า งกาย สติป ญ
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จาเป็ นต้องรับผิดชอบในการจัดดาเนินการและควบคุมให้งานด้านกิจกรรมนักเรียนดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สุ พ ล อนามัย (2549: 59) ได้ใ ห้ค วามหมายการจัด กิจกรรมนักเรีย น หมายถึง
การจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่ส อดคล้อ งกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของ
นักเรียน มีการจัดทาสาระการเรียนรูก้ ลุ่มรายวิชา/จัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบตั ิ คิดและสรุป
เป็ นแนวความคิดของตนเอง มีการสอนซ่อมเสริม และส่งเสริมให้ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ
ตามความถนัด มีการจัดพัฒนานักเรียนและกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มีส่อื การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย มีการส่งเสริมให้ครูจดั ทาวิจ ัยในชัน้ เรียน มีการนิเทศภายในอย่างเป็ น
ระบบต่อเนื่องและมีการประเมินตามสภาพจริง
กฤษณะ คาสุวรรณ (2550: 30) ได้ให้ความหมายการจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง
เป็ นกิจกรรมที่จดั อย่างเป็ นระบบ มีกระบวนการจัดด้วยรูปแบบและวิธที ่หี ลากหลายในการพัฒนา
นักเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพื่อเพิม่ ศักยภาพให้แก่ นักเรียน โดยให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยได้ล งมือปฏิบตั ิจริง สามารถนาไปใช้ในการดารงชีว ิต
โดยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้ในสังคม ปลูกฝงั คุณธรรมและ
ค่านิยมที่พงึ ประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกั และเข้าใจตนเอง สร้างจิตสานึกในธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ปรับตัว ปฏิบตั ติ นให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และดารงชีวติ อย่างมี
ความสุข
พระอโนชา สิมพา (2553: 37) ได้ให้ความหมายการจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยตรง นักเรียนร่วมกันจัดขึน้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน โรงเรียนโดยทัวไปให้
่
การสนับสนุ นกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้กิจกรรม
นักเรียนเป็ นกิจกรรมทีม่ คี ุณภาพมีคุณประโยชน์ สามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให้
เป็ น บุ ค คลที่ม ีค วามสมบู ร ณ์ การจัด กิจ กรรมของนั ก เรีย นยัง ก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและ
ประเทศชาติอกี เป็ นอันมาก กิจกรรมนักเรียนจึงมีความสาคัญต่อทัง้ นักเรียน โรงเรียน สถาบันและ
ประเทศเป็นอย่างมาก
สรุปได้ว่า ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมให้รู้จกั และ
เข้าใจตนเอง และการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน การส่งเสริม สนับสนุ นให้เหมาะสม
มีรปู แบบวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ส่งเสริม พัฒนานักเรียนทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปญั ญา
สร้างจิตสานึกทีด่ ใี นการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ สามารถปฏิบตั ติ นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
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3.4 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
สังคมกลุ่มเพื่อน คือ การอยู่ร่วมกัน มีการติดต่อ ปฏิสมั พันธ์กนั ทางสังคมและมีการ
แลกเปลี่ยนสังสรรค์กนั ทางสังคม นอกจากจะมีความรู้สกึ เป็ นพวกเดียวกันแล้ว ยังมี แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ช่วยเหลือ หรือการทากิจกรรมทางสังคมอีกด้วย กลุ่มทางสังคมนี้ก็ได้แก่ กลุ่มเพื่อนเล่น
กลุ่มเพื่อนนักเรียนร่วมชัน้ เดียวกัน แต่จะต้องมีการกระทาโต้ตอบซึง่ กันและกัน มีการติดต่อสัมพันธ์
กันตามสถานภาพและบทบาท มีความรูส้ กึ เป็ นพวกเดียวกัน มีความเชื่อในด้านคุณ ค่าร่วมกันหรือ
คล้ายคลึงกันสอดคล้องกับ จักรกฤษณ์ ประกอบผล (2546: 18) ให้ความหมายสังคมกลุ่มเพื่อน
หมายถึง นัก เรียนที่มคี วามพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชัน้ เรียนสูง มีแนวโน้ มจะมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีม่ คี วามพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชัน้ เรียน
ต่ า การปฏิสมั พันธ์การแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกลุ่มเพื่อนและครู จะทาให้นักเรียนเกิดความ
อบอุ่นและเกิดความพร้อมในด้านต่างๆตลอดจนความมันใจในตั
่
วเอง
สุมติ รา ชิตามร (2546: 27) ให้ความหมายสังคมกลุ่มเพื่อน หมายถึง เป็ นลักษณะ
ของวัย รุ่นที่ม ีค วามต้อ งการที่จะอยู่ใ นกลุ่ มอย่างมีค วามสุ ข เพราะกลุ่ มเพื่อ นให้ค วามมันใจและ
่
ยอมรับพฤติกรรมต่างๆของเขา ทาให้ความสบายใจ มีความสุขและมีอทิ ธิพลทาให้นักเรียนมีความ
เชื่อ และมีพฤติกรรมไปตามลักษณะทีเ่ ขายึดอยู่ และกลุ่มเพื่อนมีอทิ ธิพล ดังนี้
1. เป็นกลุ่มทีจ่ ะประสานชีวติ จากสังคมในบ้านไปสู่สงั คมโรงเรียน มหาวิทยาลัย
2. เป็ นกลุ่มที่จะสนับสนุ นและเป็ นเครื่องมือให้บรรลุเป้าหมายของพุทธิปญั ญาใน
การศึกษา
3. เป็นกลุ่มทีส่ นับสนุนสนองอารมณ์ จิตใจ และความต้องการของนักเรียน
4. เป็นกลุ่มทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจการใช้ชวี ติ อยู่ร่วมกัน การ
สมาคมและการทางานกับคนทีม่ ภี มู หิ ลังแตกต่างกัน
5. กลุ่มเพื่อนอาจช่วยในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆกระตุ้นให้เกิดความคิด หรือ
ประสบการณ์ หรืออาจจะช่วยสภาพทีค่ งเดิมไว้
ราตรี ลภะวงศ์ (2548: 21) ให้ความหมายสังคมกลุ่มเพื่อน หมายถึง สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมชัน้ เรียน ประกอบด้วย ความสนใจในการเรียน
พฤติกรรมการเรียน และลักษณะส่วนตัวของเพื่อนร่วมชัน้ เรียน กลุ่มเพื่อนมีอทิ ธิพลสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ทัง้ ด้านวิชาการ และด้านความประพฤติ ตลอดจนบุคลิกภาพ
ดังนัน้ การรวมกลุ่มของนักเรียนจึงมีอทิ ธิพลสาคัญต่ออนาคตของเขาอย่างแน่ นอน สอดคล้องกับ
ทรรศนีย์ วราห์คา (2554: 38) กล่าวว่า กลุ่มเพื่อนเป็นสภาพแวดล้อมทีส่ าคัญและมีอทิ ธิพลต่อการ
พัฒนาการของนักเรียนเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้กลุ่มเพื่อนยังมีการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในและ
นอกห้องเรียนทีส่ ่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน การสร้างบรรยากาศ
สนุ กสนานเป็ นกันเอง น่ าเรียน รวมทัง้ การแสดงออกถึงความรูส้ กึ ความสัมพันธ์ท่ดี ใี ห้เกิดขึน้ ในหมู่
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ขณะครูกบั ครู นักเรียนกับนักเรียน และครูกบั นักเรียนในการร่วมกั นทากิจกรรมเป็ นทีม เป็ นกลุ่ม
และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นการทากิจกรรม
ก่อ สวัสดิพานิชย์ (2549: 67) ให้ความหมายสังคมกลุ่มเพื่อน หมายถึง การรวมกลุ่ม
ที่ไม่มรี ะบบงาน ไม่มรี ะเบียบพิธ ี แต่เป็ นการรวมกลุ่มของคนที่สนิทสนมกัน หรือมีรสนิยมตรงกัน
หรือมีผลประโยชน์รว่ มกันบางอย่าง
จุฑารัต น์ ทองทิพ ย์ (2549: 50) ให้ความหมายสังคมกลุ่ มเพื่อน หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อมด้านสัมพันธภาพกลุ่มเพื่อนเป็ นการดาเนินการทีส่ ่งเสริมการสร้างสรรค์ ให้เกิดสภาพ
สังคมทีด่ ใี นกลุ่มนักเรียน ได้แก่ การรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อการศึกษาค้นคว้า การช่วยเหลือเพื่อนร่วมรุ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพีก่ บั รุ่นน้อง การทางานร่วมกันเป็ นทีม
และส่งเสริมความสามัคคี กีฬาและสันทนาการ
ชุ ติ น าถ อิ น ทร์ พ วง (2549: 33) ให้ ค วามหมายสั ง คมกลุ่ ม เพื่ อ น หมายถึ ง
สภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพื่อนมีอทิ ธิพลอย่างยิง่ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนตลอดจนการปรับตัว
และการดารงชีวติ ในห้องเรียนของนักเรียนซึง่ เปรียบเสมือนสังคมย่อยสังคมหนึ่งของโรงเรียน
ศิรพิ งศ์ อุบลพงษ์ (2553: 25) ให้ความหมายสังคมกลุ่มเพื่อน หมายถึง กลุ่มเพื่อนมี
ความสาคัญและมีอทิ ธิพลต่อนักเรียนทีก่ าลังศึกษา เพราะเป็นกลุ่มบุคคลทีอ่ ยูใ่ นวัยกาลังเจริญเติบโต
ร่างกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ในโรงเรียนการศึกษาต้องมีความสัมพันธ์
กับเพื่อนอย่างมาก กลุ่มเพื่อนจึงมีอทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทางด้านความรู้ ทัศนคติ
บุคลิกภาพ และคุณธรรมของตัวนักเรียน
สรุปได้ว่า ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน หมายถึง การสร้างสัมพันธ์และการดาเนินการที่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุ น การทางานร่วมกัน ทากิจกรรมเป็ น
กลุ่ม ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ใี นการทากิจกรรม มีการสร้างบรรยากาศสนุ กสนาน เป็ น
กันเอง น่าเรียน และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนทีด่ ี
3.5 ด้านการให้บริ การ
บัซเซลและเกลล์ (อนุ วฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุลและคณะ. 2542: 2-3; อ้างอิงจาก Buzzle; &
Gale. 1985: 53) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการ ดังนี้
1. คุณภาพการให้บริการ จะถูกกาหนดโดยลูกค้าหรือผู้รบั บริการ ลูกค้าหรือ
ผู้รบั บริการจะเป็ นผู้พจิ ารณาว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการทาให้การ
บริการเกิดขึน้ นัน้ เป็ นอย่างไร อย่างไรก็ดี ลูกค้าหรือผู้รบั บริการแต่ละคนย่อมมีมุมมองในเรื่อง
คุณภาพทีอ่ าจแตกต่างกันไปบ้าง
2. คุณภาพการให้บริการ เป็ นสิง่ ที่องค์การจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาไม่ม ี
จุดสิน้ สุด โดยทีเ่ ราไม่สามารถกาหนดคุณภาพการให้บริการให้เป็ นไปโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็ น
สูตรสาเร็จตายตัวได้ การให้บริการทีด่ มี คี ุณภาพจึงต้องทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทัง้ ในช่วงเวลาที่
กิจการดาเนินไปได้ดว้ ยดีหรือไม่ดกี ต็ าม
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3. คุณภาพการให้บริการ จะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยความร่วมมือของทุกฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบตั งิ านของแต่ละคนเป็ นเรื่องที่
ส่งผลต่อความสาเร็จ ของการให้บริการทีม่ คี ุณภาพได้ สิง่ ที่ผู้ปฏิบตั งิ านจาเป็ นต้องได้รบั คือการ
ปลูกฝงั จิตสานึกความรับผิดชอบ ต่อการให้บริการ และการนาเสนอบริการทีม่ คี ุณภาพอยู่เสมอ ทัง้
ต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าหรือผูร้ บั บริการ
4. คุณภาพการให้บริการ การบริหารการบริการ และการติดต่อสื่อสารเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
อาจแยกออกจากกันได้ ในการนาเสนอการให้บริการทีม่ คี ุณภาพนัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านให้บริการจะเป็ น
ต้องมีความรูแ้ ละเข้าใจคาติชมผลงาน ซึง่ ให้การนี้ ผูบ้ ริการจะต้องเอาใจใส่ต่อการบริหารจัดการ ทัง้ นี้
เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานบริการด้วยความจริงใจและสร้างสรรค์ ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่
ออกมามีคุณภาพดี
5. คุณภาพการให้บริการจะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานความเป็ นธรรม
6. คุณภาพการให้บริการจะดีเพียงนัน้ ขึน้ อยู่กบั วัฒนธรรมของการบริการภายใน
องค์การทีเ่ น้นความเป็ นธรรมและคุณค่าของคน โดยองค์การทีใ่ ห้บริการทีส่ ามารถปฏิบ ตั ติ ่อลูกค้า
และบุคลากรขององค์การได้อย่างเท่าเทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการอย่าง
แท้จริง
7. คุณภาพการให้บริการ ขึน้ อยู่กบั ความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพ
การให้บริการจะไม่สามารถหรือยากทีจ่ ะกาหนดตายตัวลงไป แต่การวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม
ของการบริการไว้ล่วงหน้า รวมทัง้ การเรียนรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ป็ นความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า
หรือ ผูร้ บั บริการ ย่อมก่อให้เกิดการบริการทีม่ คี ุณภาพทีด่ ี
8. คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การรักษาคามันสั
่ ญญาว่าองค์การจะให้บริการ
ลูกค้าหรือผูร้ บั บริการได้ อย่างที่เป็ นไปตามความคาดหวัง และเป็ นไปตามเงื่อนไขทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ให้บริการ
เมนเนอร์ (Schmenner. 1995: 11) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง คุณภาพ
การให้บริการได้มาจากการรับรู้ท่ไี ด้รบั จริงลบด้วยความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รบั จากบริการนัน้
หากการรับรู้ในบริการที่ได้รบั มีน้อยกว่าความคาดหวัง ก็จะทาให้ผู้รบั บริการมองคุณภาพการ
ให้บริการนัน้ ติดลบ หรือรับรูว้ ่าการบริการนัน้ ไม่มคี ุณภาพเท่าทีค่ วร ตรงกันข้าม หากผูร้ บั บริการ
รับรูว้ ่าบริการที่ได้รบั จริงนัน้ มากกว่าสิง่ ที่เขาคาดหวัง คุณภาพการให้บริการ ก็จะเป็ นบวก หรือมี
คุณภาพในการบริการนันเอง
่
คอทเลอร์ (Kotler. 2000: 428) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การบริการ
เป็ นการกระทาหรือความสามารถที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งสนองต่ออีกบุคคลหรือหน่ วยงานหนึ่ ง
โดยเป็ นสิง่ ซึง่ สัมผัสไม่ได้และไม่เกิดความเป็ นเจ้าของผลิตผลของการบริการอาจจะเกี่ ยว หรือไม่
เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ
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คาว่า “การบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ให้ความหมายการให้บริการ
หมายถึง เป็ นการกระทาที่เปี่ ยมไปด้วยการช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การดาเนินการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื (จิตตินนั ท์ เตชะคุปต์. 2545: 6)
การบริการเป็ นการกระทาที่เ กิดจากจิตใจที่เปี่ ยมด้ว ยความปรารถนาดี ช่ว ยเหลือ
เกื้อกูล เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร มีน้ าใจไมตรีความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็ นธรรม และความ
เสมอภาค (จิตตินนั ท์ เตชะคุปต์. 2545: 7)
จิตตินนั ท์ เตชะคุปต์ (2545: 8) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง กิจกรรม หรือ
กระบวนการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคคลอื่น และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทานัน้ ซึง่ การบริการทีด่ จี ะเป็ นการกระทา
ทีส่ ามารถสนองความต้องการของผูอ้ ่นื ทีแ่ สดงเจตจานงให้ได้ตรงกับสิง่ ทีบ่ ุคคลนัน้ คาดหวังไว้ พร้อม
ทัง้ ทาให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรูส้ กึ ทีด่ แี ละประทับใจต่อสิง่ ทีไ่ ด้ในเวลาเดียวกัน
จินตนา บุญบงการ (2545: 40) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การบริการ
คือ สิง่ ทีจ่ บั สัมผัสแตะต้องได้ยาก และเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะทาขึน้ ทันทีและส่งมอบให้
ผูร้ บั บริการทันที
จันทร์เพ็ญ หงษ์ทอง (2545: 35–36) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง งานด้าน
การจัดบริการนักเรียนเป็นงานทีส่ าคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน การจัดดาเนินการทีเ่ อือ้ อานวยต่อการเรียนการสอนนักเรียน ได้แก่ บริการทาง
วิชาการ บริการด้านสุขภาพ บริการให้คาปรึกษา บริการทุนการศึกษา บริการห้องสมุด บริการห้อง
แล็บคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบตั กิ าร โดยคานึงถึงความต้องการทีแ่ ท้จริงของนักเรียน และไม่ใช่
เพียงแต่ให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจเท่านัน้ ยังคงต้องมุ่งทีเ่ อื้ออานวยความสะดวกให้แก่นักเรียน
เกิดการเรียนรูม้ ากทีส่ ุด
ศุภรัชต์ โชติกญาณ (2545: 32) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง คุณลักษณะ
ของผูใ้ ห้บริการทีด่ คี วรเป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นมิตร จริงใจ เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทรผู้มารับบริการ
ซื่อสัตย์ สะอาด โปร่งใส รอบรู้ เชีย่ วชาญ ให้เกียรติผอู้ ่นื สุภาพ กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ไม่เลือกปฏิบตั ปิ ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล รับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมทีจ่ ะได้รบั การ
ตรวจสอบ ยุตธิ รรม เสมอภาค คงเส้นคงวา ไม่ทุจริต ไม่ใช้อานาจในทางทีผ่ ดิ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 18) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง กิจกรรม
ของการส่งมอบสินค้าที่ไม่มตี วั ตนของธุรกิจให้กบั ผู้รบั บริการ โดยสินค้าที่ไม่มตี วั ตนนัน้ จะต้อง
ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ จนนาไปสู่ความพึงพอใจได้
มามี โชติมา (2546: 54) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การจัดบริการ
นักเรียนเป็ นการให้บริการนักเรียนเพื่อสนองความต้องการทางด้านความแข็งแรงของร่างกาย การ
พัก ผ่อ นและการนันทนาการ ความต้องการด้านโภชนาการ และสุ ขภาพอนามัย ตลอดจนความ
ต้องการด้านความปลอดภัย ซึง่ เป็นการตอบสนองความต้องการเบือ้ งต้นของมนุษย์อย่างหนึ่ง
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วิยะดา วรธนานันท์ (2546: ซีดรี อม) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง ทักษะที่
สาคัญสาหรับผูใ้ ห้บริการ คือ การสื่อสารเพื่อให้เกิดความประทับใจ มนุ ษยสัมพันธ์ การประสานงาน
การแก้ปญั หา การทางานเป็นทีมและการพัฒนาปรับปรุงงาน โดยผูใ้ ห้บริการทีด่ คี วรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
2. มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว
3. อัธยาศัยดี เอือ้ เฟื้อ มีน้าใจ มีอารมณ์ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส
4. ตรงต่อเวลา รูห้ น้าที่ มีวนิ ยั
5. มีความใจเย็น อดทน อดกลัน้
6. มีความเปิดเผย จริงใจ มีความยืดหยุน่ และให้อภัย
7. สุภาพ นุ่มนวล พูดจาดี มีมารยาท
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2546: 441) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง องค์ประกอบ
ของความสาเร็จในการให้บริการ คือ
1. ความพึงพอใจผูร้ บั บริการ (Satisfaction) การให้บริการที่ดตี ้องมีเป้าหมายที่
ผูร้ บั บริการเป็ นหลัก โดยผูใ้ ห้บริการต้องถือว่าเป็ นหน้าทีโ่ ดยตรงทีจ่ ะต้องพยายามกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่งให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจมากทีส่ ุด
2. ความคาดหวังของผูร้ บั บริการ (Expection) ผูใ้ ห้บริการจาเป็ นทีต่ ้องรับรู้ เรียนรู้
เกีย่ วกับความคาดหวังพืน้ ฐาน ตลอดจนความสาเร็จความคาดหวังเฉพาะของผูร้ บั บริการ เพื่อสนอง
บริการทีต่ รงกับความคาดหวัง ซึง่ จะทาให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจ
3. ความพร้อมในการให้บริการ (Readiness) ประสิทธิภาพการให้บริการขึน้ อยู่กบั
ความพร้อมทีจ่ ะให้บริการในสิง่ ทีผ่ รู้ บั บริการและต้องการภายในเวลาและรูปแบบทีต่ อ้ งการ
4. ความมีคุณค่าของการบริการ (Values) คุณภาพการให้บริการทีต่ รงไปตรงมา
ไม่เอาเปรียบผูร้ บั บริการรวมทัง้ ความพยายามทีจ่ ะทาให้ผรู้ บั บริการชอบ และพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั
ย่อมแสดงถึงคุณค่าทีค่ ุม้ ค่าสาหรับผูร้ บั บริการ
5. ความสนใจต่อ การให้บริการ (Interest) การให้ความสนใจอย่างจริงใจของ
ผู้ร บั บริก ารทุ ก ระดับ และทุ ก คนอย่า งยุติธ รรมหรือ เท่ า เทีย มกัน นับ เป็ น สิ่ง ที่ส าคัญ ที่สุ ด เพราะ
ผูร้ บั บริการทุกคนต่างก็ตอ้ งการให้ได้รบั การบริการทีด่ ดี ว้ ยกันทัง้ สิน้
6. ความสุภาพของการให้บริการ (Courtesy) การต้อนรับและการให้บริการด้วย
ใบหน้ า ยิ้ม แย้ม แจ่ม ใสและท่ า ทีท่ีสุ ภ าพอ่ อ นโยนของผู้ใ ห้บ ริก าร แสดงถึง ความมีอ ัธ ยาศัย และ
บรรยากาศของการให้บริการที่เป็ นมิตร อบอุ่นและเป็ นกันเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้รบั บริการเกิดความพึง
พอใจต่อบริการทีไ่ ด้รบั
7. ความมีป ระสิทธิภาพในการให้บ ริก าร (Efficiency) ความส าเร็จของการ
ให้บริการขึน้ อยูก่ บั ความเป็นระบบทีม่ ขี นั ้ ตอนในการบริการทีช่ ดั เจน ดังนี้
7.1 ความเชื่อถือได้ (Reliability) เป็ นความสามารถทีจ่ ะดาเนินการให้บริการ
ตามทีส่ ญ
ั ญาไว้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องแม่นยา

80
7.2 การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) เป็ นความเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลือและให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการอย่างทันท่วงที
7.3 ความมันใจได้
่
(Assurance) เป็ นการแสดงถึงความรู้ และมนุ ษยสัมพันธ์
ของผูใ้ ห้บริการทีท่ าให้ผใู้ ช้บริการมีความเชื่อมันในบริ
่
การทีไ่ ด้รบั
7.4 การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) เป็ นการดูแลเอาใจใส่ และความสนใจที่ผู้
ให้บริการมีต่อผูใ้ ช้บริการ
7.5 ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) เป็ นลักษณะทีป่ รากฎให้เห็น หรือสิง่ ที่
สามารถจับต้องได้ เช่น อุปกรณ์ เครือ่ งมือ อาคารสถานที่ และบุคคล
สุมติ รา ชิตามร (2546: 30) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การบริการต่างๆที่
โรงเรียนจัดการ ควบคุม ประสานงานด้านต่างๆให้แก่นักเรียนเป็ นรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ทัง้ นี้
เพื่ออานวยความสะดวก เอื้ออานวยและส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา เล่าเรียน มี
การพัฒนาการในด้านต่างๆทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถดารงชีวติ ขณะทีศ่ ึกษา
ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ในโรงเรียนมีการบริการ ได้แก่ บริการห้องสมุด
ปฒั มา คงทอง (2547: 8) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการ
ดาเนินการใดๆที่บุคคลในฝ่ายหนึ่งนาเสนอให้กบั บุคลอื่น โดยที่กจิ กรรมหรือการดาเนินการนัน้ ถูก
เสนอไปพร้อมกับสินค้า แต่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึง่ สามารถทาให้เกิดความประทับใจหรือความพึง
พอใจกับผูร้ บั ได้

วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547: 14) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การกระทา
พฤติกรรมหรือการปฏิบตั กิ ารทีฝ่ ่ายหนึ่งเสนอให้อกี ฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อาจมีตวั
สินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โดยเนื้อแท้ของสิง่ ที่เสนอนัน้ เป็ นการกระทา พฤติกรรม หรือการ
ปฏิบตั กิ าร ซึง่ ไม่สามารถนาไปเป็ นเจ้าของได้
วันทนา จันทมณี (2548: 39) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การบริการเป็ น
กระบวนการ เป็นกิจกรรม หรือปฏิบตั กิ ารใดๆเพื่อให้ผรู้ บั บริการเกิดความสะดวก ความพึงพอใจกับ
การให้บริก าร ทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม โดยค านึงถึงความต้อ งการของผู้รบั บริการมากกว่าผู้ใ ห้
บริการ
ศศิธร เอื้อใจ (2549: 52) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การบริการทีด่ นี นั ้
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็ นส่วนใหญ่ เพราะเมื่อบุคคลได้รบั ในสิง่ ที่เขาต้องการ
แล้วก็จะทาให้เกิดความพึงพอใจ มีความสม่ าเสมอ นัน่ คือจะต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีความ
เสมอภาค การให้บริการใดๆจะต้องบริการให้ได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันทุกคน มีความตรงต่อ
เวลา มีความประหยัด
กานต์สนิ ี ปิตสิ ุข (2550: 11) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง ความตัง้ ใจทีจ่ ะ
อานวยความสะดวก ช่วยเหลือเกื้อกูล ตอบสนองความต้องการของผู้รบั บริการทัง้ ภายในและ
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ภายนอกองค์การด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจประทับใจ และมี
ความสุขต่อการให้บริการ
อรุณี นาคกล่อม (2548: 24) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การบริการ
นักเรียนเป็นงานทีเ่ กีย่ วกับตัวของนักเรียน และกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน
โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ช่ ว ยส่ ง เสริม การเรีย นการสอนในหลัก สู ต รให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จ ยิ่ง ขึ้น
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มพี ฒ
ั นาการทัง้ 4
ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จติ ใจ สังคมและสติปญั ญา
จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 59) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การจัดการ
บริการเป็ นงานที่สาคัญเพราะเป็ นการดาเนินการที่เอื้ออานวยให้นักเรียนเกิดความรู้สกึ ที่ดี และมี
ความพร้อ มในการเรีย น มีค วามสะดวกปลอดภัย และมีค วามสุ ข ได้แ ก่ บริก ารห้อ งสมุ ด สื่อ
เทคโนโลยี การรักษาพยาบาล บริการอาหาร น้ าดื่ม การพักผ่อนหย่อนใจ บริการทุนการศึกษาและ
บริการแนะแนวและให้คาปรึกษา
ชุ ติ น า ถ อิ น ทร์ พ ว ง (2549: 28) ใ ห้ ค ว า มหมา ยกา รให้ บ ริ ก า ร หม ายถึ ง
สภาพแวดล้อมด้านการให้บริการนักเรียน เป็ นการจัดการให้บริการต่างๆให้ นักเรียนได้รบั ความ
สะดวก ปลอดภัยในทุกๆด้านและโรงเรียนควรจัดการให้บริการแก่ นักเรียนได้ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของนักเรียน
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 66) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง เป็ นทัศนคติ
ที่ผู้รบั บริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รบั จากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(Tolerance zone) ผูร้ บั บริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึง่ จะมีระดับแตกต่างกันออกไป
ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจ เป็ นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รบั จาก
บริการ
ทันดร ธนะกูรบริภณ
ั ฑ์ (2552: 16) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง ความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะอานวยความสะดวก ช่วยเหลือเกื้อกูล ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์การด้วยความรวดเร็วถูกต้อง เพื่อให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจประทับใจ และมี
ความสุขต่อการให้บริการ
สา สีลากุล (2552: 42) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การบริการนักเรียน
เพื่อส่งเสริมพัฒนาทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา ตอบสนองความต้องการของนักเรียน โดย
จัดให้มอี าหารกลางวันที่มคี ุณ ภาพมากด้วยคุ ณค่ าทางโภชนาการ นม อาหารเสริมและขนมที่ม ี
คุณค่าทางโภชนาการ และถูกสุขนิสยั ทีด่ โี ดยตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่าเสมอ จัดให้มกี ารดูแล
สุขภาพตนเองด้านความสะอาด และจัดบริก ารการป้ อ งกันโรค และมาตรการป้อ งกันโรคติดต่ อ
ภายในโรงเรีย น ได้แ ก่ การให้บริก ารฉีดวัค ซีนป้อ งกัน โรค บริก ารห้อ งพยาบาล จัดสถานที่นัง่
พัก ผ่ อ น สวนสุ ข ภาพให้นั ก เรีย นได้อ อกก าลัง กาย ฯลฯ พร้อ มทัง้ จัด สภาพแวดล้อ มสถานที่
รับประทานอาหารทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะเหมาะสม รวมทัง้ จัดสถานทีด่ ูแลความสะอาดของร่างกาย
ภายหลังรับประทานอาหาร และก่อนการเข้าห้องเรียน เช่น การแปรงฟนั สถานทีล่ ้างหน้า ล้างมือ
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ฯลฯ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน นอกจากนี้จดั ให้มกี ารบริการเสริมความรูจ้ ากห้องสมุด
ทีท่ นั สมัย มีเอกสารพร้อมอุปกรณ์การศึกษาค้นคว้าหาความรูท้ เ่ี พียงพอและเหมาะสม และมีอาคาร
สถานทีท่ ส่ี ะอาดปลอดภัย สนองตอบความต้องการของนักเรียน
พระอโนชา สิมพา (2553: 35) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง งานด้าน
บริก ารนั ก เรีย นเป็ น งานหลัก ที่ ม ีค วามส าคัญ เกี่ ย วข้ อ งกับ ทุ ก ฝ่ า ยจะมีส่ ว นช่ ว ยให้ โ รงเรีย น
เจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ หากงานด้านบริการ เอื้ออานวยให้ความสะดวกแก่นักเรียนในด้าน
ความเป็ นอยู่ การศึก ษาเล่ าเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต เพียงพอกับความต้อ งการของ
นักเรียนก็จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตัง้ แต่แรกเข้าจนกระทัง่
สาเร็จการศึกษา
สาวินี รักษา (2555: ออนไลน์) ให้ความหมายการให้บริการ หมายถึง การให้ความ
ช่วยเหลือ หรือให้คาแนะนา ในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนการสอน แก่นักศึกษา อาจารย์
ผูป้ กครอง และผูร้ ่วมงานอื่น รวมถึงการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการศึกษา ให้ผเู้ กี่ยวข้อง
สามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
สรุ ป ได้ว่ า ด้า นการให้บ ริก าร หมายถึง การจัด บริก ารเอื้อ อ านวยความสะดวก
จัดกิจกรรมเสริมความรูใ้ ห้ประสบการณ์นอกจากการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียน มีความพร้อม
ในการเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่นกั เรียนอย่างมีความสุข

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิ จยั
4.1 ประสบการณ์การทางาน
ทรรศนีย์ วราห์คา (2554: 40) กล่าวถึง ประสบการณ์การทางานถือว่ามีความสาคัญ
เป็นอย่างมาก ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานมากย่อมมีความรู้ ความสามารถในการทางานสามารถ
แก้ปญั หาได้ด ีก ว่ าครูท่มี ปี ระสบการณ์ ก ารทางานน้ อยกว่า แต่ ก ารที่ครูจะมีประสบการณ์ ใ นการ
ทางานแต่ เ พียงอย่างเดียวย่อ มไม่พ อ ครูต้อ งมีค วามรู้ ความเข้าใจในการจัด การเรีย นการสอน
วิชาการเป็ นสาคัญด้วย และคุณภาพของงานที่บ่งบอกถึงความสามารถของครูท่ไี ด้ปฎิบตั งิ านใน
หน้าที่ และงานกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มความสามารถจนเกิดประสิทธิภาพ
ชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ (2543: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาระดับปญั หาการดาเนินงานตาม
นโยบายประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานการประถมศึ ก ษ า
ั หาในการ
จัง หวัด นครพนม พบว่ า ข้า ราชการครูท่ีม ีป ระสบการณ์ ใ นการท างานต่ า งกัน มีป ญ
ด าเนิ น งานตามนโยบายประกัน คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของโรงเรีย นแต่ ล ะด้ า นการประกัน

83
ประสิทธิภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยข้าราชการครูท่มี ี
ประสบการณ์ 5 ปี ถึง 10 ปี มีปญั หามากกว่าข้าราชการครูทม่ี ปี ระสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี
สุพล อนามัย (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการจัดสภาพแวดล้อ มที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต1 พบว่า ประสบการณ์
ทัง้ โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบตั ิแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยครูท่มี ี
ประสบการณ์ในการสอนมากมีการปฏิบตั มิ ากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนน้อย
จะเห็นได้ว่าประสบการณ์ในการทางานเป็ นตัวแปรที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้วจิ ยั จึงนาตัวแปรประสบการณ์ ในการ
ทางาน มาเป็นตัวแปรอิสระในการวิจยั
4.2 วุฒิการศึกษา
เวทวิชญ์ เนียมอินทร์ (2542: 35) ได้ทาการศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พบว่า ความพึงพอใจในการปฎิบตั งิ านของครูโดยส่วนรวมอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง โดยครูผู้ชายมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าครูผหู้ ญิง ครูท่มี วี ุฒติ ่ ากว่าปริญญาตรีม ี
ระดับความพึงพอใจสูงกว่าครูทม่ี วี ุฒปิ ริญญาตรี
ปริญญา ณ วันจันทร์ (2536: 40) กล่าวว่า ครูทม่ี คี ุณวุฒทิ างการศึกษาปริญญาตรีขน้ึ
ไปมีประสิทธิภาพในการทางานสูงกว่าครูท่มี วี ุฒติ ่ ากว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับลัดดา เจียมจูไร
(2546: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาถึงความต้องการนิเทศภายในของครู เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็ นสาคัญในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุ่มที่1
บางกอกน้ อ ย พบว่ า ครูท่ีม ีวุ ฒ ิก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ ต่ า กว่ า ปริญ ญาตรี และสู ง กว่ า
ปริญญาตรี มีการปฏิบตั กิ ารนิเทศภายในเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเน้นนักเรียนเป็ นสาคัญมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถติทร่ี ะดับ .05 แต่มคี วามต้องการนิเทศภายในเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็ นสาคัญไม่แตกต่างกัน
จะเห็นได้ว่าวุฒกิ ารศึกษาเป็ นตัวแปรทีน่ ่ าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ผูว้ จิ ยั จึงนาตัวแปรวุฒกิ ารศึกษามาเป็ นตัวแปรอิสระในการ
วิจยั

4.3 สัญชาติ
พิชญ์ณ าฎ แพงพงา (2553: 175) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ท่มี ตี ่ อการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนานาชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
อาจารย์ทม่ี สี ญ
ั ชาติต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลีย่ นแปลงของโรงเรียนนานาชาติใน
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เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยี
และด้านวิชาการ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จะเห็น ได้ว่ า สัญ ชาติเ ป็ นตัว แปรที่น่า จะมีส่ ว นเกี่ยวข้อ งกับ การจัด สภาพแวดล้อ ม
โรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ผูว้ จิ ยั จึงนาตัวแปรสัญชาติมาเป็นตัวแปรอิสระในการวิจยั

5.งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิ จยั ในประเทศ
สุมติ รา ชิตามร (2546: 70) ได้ศกึ ษาทัศนะของนิสติ ทีม่ ตี ่อการจัดสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ด้านสังคม
กลุ่มเพื่อน ด้านการให้บริการนิสติ และด้านกิจกรรมนิสติ ผลการวิจยั พบว่า ทัศนะของนิสติ ทีม่ ตี ่อ
สภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง แต่จะมีกลุ่มนิสติ ที่ศึกษาต่างคณะกันมี
ทัศนะต่อสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานทีต่ ่างกัน
สมทรง สรรพสาร (2547: 125–132) ได้ศกึ ษาการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการ
เรีย นรู้ ข องนั ก เรีย นโรงเรีย นบ้ า นคู เ ดื่ อ อ าเภอเมือ ง จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ในด้ า นการจัด
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมด้านสังคมและจิตใจ มีความสาคัญต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียน เพราะสภาพแวดล้อมด้านกายภาพทาให้นักเรียนเกิดความสนใจการทากิจกรรมการเรียนรู้
และการเรีย นภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ม ีค วามสุ ข และสภาพแวดล้ อ มทางสัง คมและจิต ใจมี
ความสาคัญต่อการปรับตัวต่อพัฒนาการด้านการปรับตัวของนักเรียน หลังดาเนินการใช้กลยุทธ์วจิ ยั
เชิงปฏิบตั ิการ ทาให้เกิดการพัฒนามากขึ้นเป็ นที่ยอมรับและสามารถใช้แนวทางนี้ในการพัฒนา
ตนเองต่อไปได้
สุรสิทธิ ์ ไชยศิร ิ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการพัฒนาการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
ในโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ตาบลเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการวิจยั ดาเนินงาน
ผลการศึก ษา พบว่า การดาเนินกิจกรรมเพื่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อ มโดยการใช้กลยุทธ์การอบรมให้
ความรู้ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเสริม และการกากับติดตามสอบถาม ประเมินอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ สามารถทาให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีข้นึ เป็ นที่น่าพอใจ แต่ ม ี
จุดอ่อน คือ ขาดงบประมาณที่จะใช้ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ซึง่ โรงเรียนจะต้องประสานความ
ร่วมมือกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อพัฒนาสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนต่อไป
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กนก บุตรวงศ์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาสภาพปญั หาและความต้องการการพัฒนา
แหล่งเรียนรูใ้ นสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อาเภอหนองสองห้อง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น
เขต 3 กลุ่ มเป้ าหมายของผู้ใ ห้ข้อ มูล ในการศึก ษาครัง้ นี้ ป ระกอบด้ว ย ผู้บ ริห าร ครูและนัก เรีย น
จานวน 350 คน เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการจัดแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้านวิชาการ และด้านสนับสนุ น และด้านส่งเสริมวิชาการ มีการจัดแหล่ง
เรียนรูใ้ นสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 65.37 ไม่มกี ารจัดแหล่งเรียนรู้ คิดเป็ นร้อยละ 34.63 2) ปญั หา
ั หาอยู่ใ น
ในการพัฒ นาแหล่ ง การเรีย นรู้ใ นสถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน โดยรวมและรายด้า นมีป ญ
ระดับกลาง เรียงตามลาดับคือ สนับสนุ นและส่งเสริมวิชาการ และด้านวิชาการ 3) ความต้องการ
พัฒนาแหล่ ง เรีย นรู้ใ นสถานศึก ษา โดยรวมและรายด้าน มีค วามต้อ งการอยู่ ใ นระดับ มาก เรีย ง
ตามลาดับ คือ ด้านวิชาการ และด้านสนับสนุน และส่งเสริมวิชาการ
อรุณชัย กัณฑภา (2548: 62–63) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอชะอา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 2
ใน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ตามสถานภาพของครู ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน และประสบการณ์อบรมเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สรุปได้ว่า
โดยรวมของครู มีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษาอาเภอชะอา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 2 ในระดับมาก
จุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 91–92) ได้ศกึ ษาการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการจัด
การศึก ษาในโรงเรียนเตรียมทหารในด้ านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
นัก เรียน ด้านสัมพันธภาพกลุ่ มเพื่อ น และด้านการให้บริการตามความคิดเห็นของอาจารย์และ
นักเรียนเตรียมทหาร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ใ น
ระดับ มากทุ ก ด้า น และ ด้า นการให้บ ริก าร บริก ารห้อ งสมุ ด ควรปรับ ปรุ ง บริก ารแนะแนวให้
คาปรึกษา บริการทุนการศึกษาควรปรับปรุงวิธกี ารคัดเลือกทีเ่ หมาะสม มีคุณสมบัตเิ หมาะแก่การรับ
ทุนการศึกษา บริการด้านการรักษาพยาบาลควรมีบริการของบุคลากรทางการแพทย์ บริการด้าน
การประกอบเลีย้ ง ควรเพิม่ ความสะอาดของอาหาร – น้ าดื่ม ภาชนะต่างๆรวมทัง้ สุขอนามัยของ
โรงเรียน และเจ้าหน้าที่บริการด้านอาคารที่พกั ควรปรับปรุงความเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องใช้
เครื่องสุขภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ บริการด้านการขนส่ง ควรปรับปรุงปริมาณรถเพียงพอต่อ
จานวนนักเรียนเตรียมทหารและเพิม่ ความสะอาดบนรถ
วิชาญ สุ วรรณวงษ์ (2549: บทคัดย่อ ) ได้ศกึ ษาและเปรียบเทียบการจัดสิง่ แวดล้อม
ในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 2 พบว่า 1) การจัดสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 2
ตามการรับรูข้ องครู มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) ครูชายและครูหญิง มีความคิดเห็นต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ และ3) ครูท่มี ี
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ประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นการจัดสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านบริหารแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สุพล อนามัย (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 ใน 2 ด้าน ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ซึง่ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อม
ภายนอกห้องเรียน และ 2) สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ ซึง่ ประกอบด้วยบรรยากาศในชัน้ เรียนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
จาแนกตามโรงเรียนเอกชน ประสบการณ์ในการสอน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 1) การจัด
สภาพแวดล้อมที่เ อื้อต่ อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพ และสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ มีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมาก และ2) การเปรียบเทียบการ
จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ จาแนกตามโรงเรียนเอกชน พบว่า ทัง้ โดยรวมและรายด้านมี
การปฏิบตั แิ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.01 เมือ่ จาแนกตามประสบการณ์ในการสอน
พบว่า ทัง้ โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบตั แิ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยครูท่ี
มีประสบการณ์ในการสอนมากมีการปฏิบตั มิ ากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนน้อย
ปฎิคม พงษ์ประเสริฐ (2550: 81–85) ได้ศกึ ษาการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการใน
โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก พบว่า 1) การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
โดยรวมและรายด้านได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนมีการปฏิบตั อิ ยู่ระดับมาก เมื่อศึกษา
รายโรงเรียนพบว่าทุกด้านมีการปฎิบตั ริ ะดับมาก
เลิศศักดิ ์ คาปลิว (2551: 99–105) ได้ศกึ ษาการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมีตวั แปรตามคือ
ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 6 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ
เรีย นการสอน ด้า นอาคารสถานที่แ ละด้า นสื่อ การเรีย นการสอน และตัว แปรต้ น คือ เพศและ
สถานภาพ พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับมากและด้านทีป่ ฏิบตั มิ าก
ทีส่ ุด คือ ด้านหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านทีม่ กี ารปฎิบตั นิ ้อยทีส่ ุด คือ
ด้านสื่อการเรียนการสอน
5.2 งานวิ จยั ต่างประเทศ
คัมปิสซาโน (Campisano. 1992: 65–66) ได้ศกึ ษาตัวแบบเชิงทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับ
ผลกระทบของสิง่ แวดล้อมของทีท่ างานในโรงเรียนมัธยมสอนศาสนา ทีม่ หาวิทยาลัยแห่งรัฐอริโซนา
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างตัวแบบเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบของสิง่ แวดล้อมของทีท่ างาน ทีม่ ี
สภาพสิง่ แวดล้อมที่ทางานและพฤติกรรมในโรงเรียน Jestuit ผลการศึกษา พบว่า ถ้าโรงเรียน
ต้องการบรรลุสงิ่ ต่อไปนี้ ได้แก่ ประสิทธิผลขององค์กร ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็ นไป
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ตามเป้าหมายของโรงเรียน การมอบหมายงานทีเ่ หมาะสมกับครู และครูทต่ี งั ้ ใจทางาน ดังนัน้ ครูใหญ่
ต้องจัดสิง่ แวดล้อมให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความคิดริเริม่ ลดการกาหนดงานที่จะก่อให้เกิดความ
กากวมในบทบาทหน้ าที่และการขัดแย้งในการทางานควรให้ค วามสมดุลระหว่างระบบราชการกับ
ความอิสระในวิชาชีพครู ครูใหญ่ต้องเลือกครูใหม่ท่เี หมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทางานของ
โรงเรียน
แจ็คสัน (Jackson. 2005: 12–13) ได้ศกึ ษาผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับรูปแบบการจัดชัน้ เรียนโรงเรียนในเมืองเกี่ยวกับการจัดชัน้ เรียน โดยศึกษาลักษณะการจัดชัน้
เรียนของครูแต่ละบุคคล โดยคานึงถึงการบริหารงานบุคคล รูปแบบระบบการจัดการชัน้ เรียนและ
การจัดพฤติกรรม ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสอนและการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้
ประสบความสาเร็จ จากการวิจยั พบว่า ครูชาวอเมริกนั ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 40 ปีขน้ึ ไป ได้รบั การรับรอง
เป็นครูระดับมืออาชีพ โดยทาการสอนในระดับท้องถิน่ นัน้ ๆ ครูผชู้ ายทีม่ กี ารดูแลการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ของนักเรียนอย่างใกล้ชดิ กว่าครูหญิงทีท่ าการสอนโดยทัวไป
่ โดยใช้ศลิ ปะในการสอนทีห่ ลากหลาย
และการดูแ ลนัก เรียนในการจัดกิจกรรมการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เหมือ นการสอน
โดยทัวไป
่
กรอส (Gross. 2005: 2) ได้ศกึ ษาสภาพปญั หาของนักเรียนเริม่ เข้าสู่วยั เด็กในช่วง
อายุในระดับปฐมวัยกับการจัดการชัน้ เรียน การนานักเรียนจานวน 25 – 30 คน มาอยู่รวมกัน
ระหว่างอายุ 3 – 4 ปี พบว่า เด็กทีม่ อี ายุก่อนเกณฑ์เข้าโรงเรียน จะเริม่ เรียนรูจ้ ากการตอบคาถาม
จากสิง่ ที่พบใกล้ตวั หรือสิง่ ต่างๆที่ครูจดั บรรยากาศในชัน้ เรียน รวมทัง้ บทบาทของครูในขณะที่จดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
บุฟโฟ (Buffo. 2005: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการรับรูข้ องนักเรียน ครูและผูป้ กครอง
เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชานเมือง ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนรับรู้
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมภายในโรงเรียนน้อยกว่าครูและผูป้ กครอง นักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 รับรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาน้อยกว่านักเรียนเกรด 4 โดยนักเรียนมักจะรับรูว้ ่าสิง่ แวดล้อม
ภายในโรงเรียนมีความปลอดภัยน้อยและจากการศึกษายังพบว่า ผู้มสี ่วนร่วมจากโรงเรียนขนาด
ใหญ่มที ศั นคติทด่ี ตี ่อความปลอดภัยในโรงเรียนมากกว่าผู้ มสี ่วนร่วมจากโรงเรียนขนาดเล็ก ผูม้ สี ่วน
ร่วมจากโรงเรียนทีม่ ชี นั ้ เรียนพิเศษ มีการรับรูใ้ นด้านความปลอดภัยในโรงเรียนมากกว่าผูม้ สี ่วนร่วม
จากโรงเรียนทีไ่ ม่มชี นั ้ เรียนพิเศษ รูปแบบของการค้นพบทัง้ หมด ชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนจะมีการรับรูใ้ น
เชิงสร้างสรรค์ต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนน้อย
จากการศึก ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ สรุปได้ว่า การที่
โรงเรียนจะมีคุ ณ ภาพเป็ นที่ยอมรับ และด าเนิ นการอย่า งมีประสิท ธิภ าพนัน้ โรงเรียนต้อ งมีก าร
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนา และปจั จัยที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ คือ
สภาพแวดล้อม ผู้วจิ ยั จึงทาการศึกษา ค้นคว้าสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และ
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ด้านการให้บริการโดยศึกษาและเปรียบเทียบจาแนกตามประสบการณ์การทางาน วุฒกิ ารศึกษาและ
สัญชาติ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ได้ ศึก ษาการจัด สภาพแวดล้อ มโรงเรียนที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ข อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ประจาปีการศึกษา 2555 ซึง่ ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูชาวไทยและครูชาวต่ างชาติเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี การศึกษา 2555
ประกอบด้วยครูเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส จานวน 3
คือ โรงเรียนอนุ บาลนานาชาติ
เวลล์ส เป็ นครูชาวไทยจานวน 6 คน ครูชาวต่างชาติจานวน 10 คน
เป็ นครู
ชาวไทยจานวน 8 คน ครูชาวต่างชาติจานวน 17 คน และ
เป็ นครูชาว
ไทยจานวน 12 คน ครูชาวต่างชาติจานวน 87 คน รวมทัง้ สิน้ 140 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี การศึกษา 2555
ประกอบด้วยครูเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส จานวน 3
ได้กลุ่มตัวอย่าง โดยการกาหนด
กลุ่มตัวอย่างการเปิ ดตารางสาเร็จรูปของศิรชิ ยั กาญจนวาสี (2544: 133) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างรวม
ทัง้ สิ้น 132 ค หลังจากนัน้ ทาการสุ่ มแบบแบ่งชัน้ โดยใช้สญ
ั ชาติครูเป็ นชัน้ และเทียบสัดส่ วน
รายละเอียดปรากฏดังตาราง 2
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ตาราง 2 จานวนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
สัญชาติ

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

ไทย

26

24

ต่างชาติ
รวม

114
140

108
132

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึ้น โดยได้ประมวลแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูม้ ี 1 ฉบับ สาหรับครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ แบ่งออกเป็ น 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ประกอบด้วย ประสบการณ์การทางาน วุฒกิ ารศึกษา และสัญชาติ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ใน 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ ซึ่ง
แบบสอบถามเป็ นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยทีส่ ุด ตามแนวคิดของลิเคิรท์ ซึง่ มีความหมาย ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง
ระดับมากทีส่ ุด
4 คะแนน หมายถึง
ระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง
ระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง
ระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง
ระดับน้อยทีส่ ุด
ขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
ในการสร้ า งเครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จ ัย ครัง้ นี้ เป็ น
แบบสอบถามทีผ่ ู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นามาจากแบบสอบถามตามแนวคิดของลิเคิรท์ โดยมีลาดับขัน้ ตอนใน
การสร้าง ดังนี้
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1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องตามทีก่ าหนดใน
กรอบและแนวความคิดในการวิจยั เกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างขอบเขตการวิจยั
2. กาหนดขอบเขตการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามของครู
เกีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ
เวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน 5 ด้าน คือ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่ มเพื่อน และด้านการ
ให้บริการ
3. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับการปฏิบตั ขิ อง
การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4. น าแบบสอบถามที่ส ร้า งเสร็จ แล้ว เสนออาจารย์ท่ีป รึก ษาสารนิ พ นธ์ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบ ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกต้องของการใช้ภาษา และความเหมาะสม
ของแบบสอบถาม เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
สารนิพนธ์แ ล้วนาไปให้ผู้เ ชี่ยวชาญ ซึ่งมีค วามเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) จานวน 5 ท่าน
6. นาผลการพิจารณาจากผู้เชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) โดยมีค่า IOC ระหว่าง .06 – 1.0
7. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ทีไ่ ด้ดาเนินการ ดังนี้
7.1 นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้ว
แปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้กบั กลุ่มตัวอย่างครูชาวต่างชาติ นาเสนอต่อประธานควบคุมสารนิพนธ์
เพื่อพิจารณาปรับ ปรุงแก้ไ ขเป็ นขัน้ ตอนสุดท้าย และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้
(Try Out) กับครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ จานวน 30 คน
7.2 นาแบบสอบถามหาความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Reliability) มาหาค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ .95
8. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว นาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั
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3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนาไปขอ
ความร่วมมือจากผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยัง เครือข่าย
โรงเรียนต่างๆทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ จิ ยั จัดส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ไปยัง เครือข่ายโรงเรียนต่างๆที่เป็ นกลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 132 ชุด ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองได้รบั แบบสอบถามคืน จานวน 132 ชุด เป็ นแบบสอบถามที่มคี วามสมบูรณ์ คิดเป็ น
ร้อยละ 100
3. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ

4.การจัดกระทาข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามทีม่ คี าตอบสมบูรณ์ทุกฉบับมาให้คะแนนตามน้าหนักทีก่ าหนดไว้
3. นาข้อมูลที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปทางสถิติ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็ นข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ทาการวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถีแ่ ละหาค่าสถิตริ อ้ ยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่า
คะแนนเฉลีย่ ( X ) และความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล
โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของวิเชียร เกตุสงิ ห์. (2538: 13) ซึง่ มีความหมาย ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ระดับมากทีส่ ุด
3.50 - 4.49 หมายถึง การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ระดับน้อย
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1.00 - 1.49 หมายถึง การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ระดับน้อยทีส่ ุด
3. การวิเ คราะห์แ ละทดสอบสมมุ ติฐ านตัว แปรประสบการณ์ ก ารท างาน ด้ว ยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) วุฒกิ ารศึกษา และสัญชาติดว้ ยการ
ทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระจากกัน (t-test for Independent sample) และเปรียบเทียบ
รายคู่ดว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)

5.สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ดังนี้
สถิ ติพื้นฐาน ได้แก่
1. ร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลีย่ ( X )
3. ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
สถิ ติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (Index of Item Objective Congruence)
2. หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับและรายด้าน โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค
สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
1.ประสบการณ์ ก ารท างาน ด้ว ยการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบทางเดีย ว
(One Way ANOVA)
2.วุฒกิ ารศึกษา และ สัญชาติดว้ ยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระจาก
กัน (t-test for Independent sample) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธ ีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
Method)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนเครือ ข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ โดยจาแนกเป็ นกลุ่มตัวอย่างคือครูชาวไทย
และครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษา ผูว้ จิ ยั กาหนดสัญลักษณ์ต่างๆทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
n

แทน
แทน
X
S.D. แทน
t
แทน
F
แทน
df
แทน
SS แทน
MS แทน
p
แทน
*
แทน

จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean)
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสถิตกิ ารแจกแจงแบบที (t-distribution)
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน F – distribution (One way ANOVA)
ระดับชัน้ แบ่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)
ค่าผลรวมกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
ค่าเฉลีย่ ผลรวมกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
ค่าความน่าจะเป็ น
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

การนาเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จาแนกออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ของ
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน วุฒกิ ารศึกษาและสัญชาติ
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามได้แก่ครูชาวไทยและครู
ชาวต่างชาติ ใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถีแ่ ละค่าร้อยละ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 จานวน และค่าร้อยละของข้อมูลทัวไปของครู
่
ชาวไทยและครูชาวต่างชาติผตู้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัวไป
่
ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 3 ปี
3 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปีขน้ึ ไป
รวม
วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
สัญชาติ
ไทย
ต่างชาติ
รวม

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)

ร้อยละ

29
37
66
132

21.97
28.03
50
100

61
71
132

46.2
53.8
100

24
108
132

18.2
81.8
100

จากตาราง 3 พบว่า ครูในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ทม่ี ปี ระสบการณ์
การทางานมากกว่า 5 ปี ขน้ึ ไป จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ครูในโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนใหญ่ม ี
วุฒกิ ารศึก ษาสูง กว่ าปริญ ญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 53.80 ครูใ นโรงเรียนเครือ ข่า ย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนใหญ่ม ี
สัญชาติต่างชาติ จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80
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ตอนที่ 2 การศึก ษาการจัด สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ข องนัก เรีย น
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ว ิจ ยั ได้ศึก ษาวิเ คราะห์ก ารจัด สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ข อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนใน 5 ด้าน โดยใช้ค่าเฉลีย่ ( ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทีป่ ฏิบตั จิ ริงรายข้อ
โดยรวมและรายด้าน ผลปรากฏดังตาราง 4 – 9
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน โดยรวมและรายด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส
ด้านอาคารสถานที่
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
ด้านการให้บริการ
รวม

ระดับทีป่ ฏิบตั จิ ริง

3.69
3.93
3.83
3.89
3.74
3.82

S.D.
.65
.56
.63
.54
.66
.51

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.82, S.D. = .51) และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( = 3.93,
S.D. = .56) ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ( = 3.89, S.D. = .54) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ( = 3.83,
S.D. = .63) ด้านการให้บริการ ( = 3.74, S.D. = .66) และด้านอาคารสถานที่ ( = 3.69, S.D. = .65)
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ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ อง
นัก เรียนเครือ ข่า ยโรงเรีย นนานาชาติเ วลล์ส สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่ ง เสริม
การศึกษาเอกชน ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมและรายข้อ

ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8

การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
ด้านอาคารสถานที่
จัดห้องเรียนเป็ นระเบียบเรียบร้อย
จัดห้องเรียนสะอาดน่ าเรียน
จัดตกแต่งห้องเรียนให้มคี วามสวยงาม
จัดห้องปฏิบตั กิ ารให้มคี วามพร้อมในการเรียน
จัดห้องปฏิบตั กิ ารให้มวี สั ดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือและ
สื่อทีเ่ อือ้ ต่อการเรียน
ห้องสมุดมีหนังสือ ตาราเรียน วารสารให้นกั เรียน
ค้นคว้าเพียงพอ
อาคารสถานทีม่ คี วามปลอดภัยในการเรียน
มีการดูแลบารุงรักษาอาคารสถานทีใ่ ห้สวยงาม
รวม

ระดับทีป่ ฏิบตั จิ ริง
S.D.

ระดับ

4.03
3.96
3.79
3.50

.74
.84
.93
1.05

มาก
มาก
มาก
มาก

3.55

.93

มาก

3.17

.98

3.84
3.76
3.69

.85
.85
.65

ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 5 การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเ วลล์ส สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้าน
อาคารสถานที่ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69 , S.D. = .65) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ห้องสมุดมีหนังสือ ตาราเรียน วารสารให้นักเรียนค้นคว้า
เพียงพอ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.17 , S.D. = .98) เมื่อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก คือ การจัดห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย ( = 4.03 , S.D. = .74) การจัดห้องเรียนสะอาดน่ า
เรียน ( = 3.96 , S.D. = .84) และอาคารสถานที่มคี วามปลอดภัยในการเรียน ( = 3.84 ,
S.D. = .85)
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ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ อง
นัก เรียนเครือ ข่า ยโรงเรีย นนานาชาติเ วลล์ส สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่ ง เสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ

ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8

การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีแผนการสอนล่วงหน้า
มีส่อื การเรียนการสอนทีห่ ลากหลายและทันสมัย
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้
มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาทีส่ อน
มีบรรยากาศการเรียนการสอนทีจ่ งู ใจให้นกั เรียน
เกิดความสนุกสนานในชัน้ เรียน
รายวิชาต่างๆมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ ปริมาณ
เนื้อหารายวิชาทีจ่ ดั ให้เรียนสัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่
กาหนด
มีการเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบตรงตาม
วัตถุประสงค์
มีการดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่
ถูกต้อง
รวม

ระดับทีป่ ฏิบตั จิ ริง
S.D.

ระดับ

4.19
3.77
3.60
4.24

.70
.85
.92
.73

มาก
มาก
มาก
มาก

3.78

.87

มาก

3.90

.75

มาก

3.96

.67

มาก

3.99

.73

มาก

3.93

.56

มาก

จากตาราง 6 การจัดสภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ของนักเรียนเครือ ข่า ย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.93 , S.D. = .56) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่ าอยู่ใ นระดับมาก เมื่อ เรีย งล าดับ จากมากไปหาน้ อ ย 3 อันดับแรก คือ มีค วามรู้
ความสามารถในเนื้อหาวิชาทีส่ อน ( = 4.24 , S.D. = .73) มีแผนการสอนล่วงหน้า ( = 4.19 ,
S.D. = .70) และมีการดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนทีถ่ ูกต้อง ( = 3.99 , S.D. = .73)
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ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยรวมและรายข้อ

ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8

การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
ด้านการจัดกิ จกรรมนักเรียน
มีกจิ กรรมเสริมบทเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนทัง้ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปญั ญา
มีกจิ กรรมส่งเสริมให้นกั เรียนทางานและร่วมทา
กิจกรรมเพื่อเพิม่ พูนความรู้
มีกจิ กรรมหลากหลายโดยคานึงถึงนักเรียนเป็ นสาคัญ
มีกจิ กรรมให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
จากแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
จัดกิจกรรมโดยคานึงถึงความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถนักเรียน
มีกจิ กรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน
ส่งเสริมให้นกั เรียนนาความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั
จากการจัดกิจกรรมเพื่อนามาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัง้ ในและนอกห้องเรียน
รวม

ระดับทีป่ ฏิบตั จิ ริง
S.D.

ระดับ

3.97

.81

มาก

3.95

.82

มาก

3.87

.80

มาก

3.81

.78

มาก

3.71

.81

มาก

3.86

.78

มาก

3.82

.77

มาก

3.70
3.83

.96
.63

มาก
มาก

จากตาราง 7 การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
จัดกิจกรรมนักเรียน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.83 , S.D. = .63) และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีกจิ กรรมเสริม
บทเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปญั ญา ( = 3.97 , S.D. = .81)
มีกจิ กรรมส่งเสริมให้นกั เรียนทางานและร่วมทากิจกรรมเพื่อเพิม่ พูนความรู้ ( = 3.95 , S.D. = .82)
และมีกจิ กรรมหลากหลายโดยคานึงถึงนักเรียนเป็นสาคัญ ( = 3.87 , S.D. = .80)
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ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน โดยรวมและรายข้อ

ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8

การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
มีกจิ กรรมส่งเสริม สนับสนุนการทางานเป็ นกลุ่ม
มีการดาเนินการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
มีกจิ กรรมให้นกั เรียนมีความรัก ความสามัคคี
ระหว่างเพื่อน
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างเพื่อน
มีกจิ กรรมการแลกเปลีย่ นความรูเ้ มือ่ ได้รบั มอบหมาย
การทางานร่วมกัน
มีกจิ กรรมเป็ นกลุ่ม ส่งเสริมความสัมพันธ์ทด่ี ี
มีการยอมรับและมีการตักเตือนระหว่างเพื่อน
มีบรรยากาศในชัน้ เรียน สนุ กสนานเป็นกันเอง
น่าเรียน
รวม

ระดับทีป่ ฏิบตั จิ ริง
S.D.

ระดับ

3.77
3.85

.83
.72

มาก
มาก

3.84

.73

มาก

3.96

.75

มาก

3.77

.70

มาก

3.93
3.88

.72
.77

มาก
มาก

4.15

.67

มาก

3.89

.54

มาก

จากตาราง 8 การจัดสภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ของนักเรียนเครือ ข่า ย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านสังคม
กลุ่มเพื่อน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89 , S.D. = .54) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ มีบรรยากาศในชัน้ เรียน
สนุ กสนานเป็ นกันเอง น่ าเรียน ( = 4.15 , S.D. = .67) สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ างเพื่อน
( = 3.96 , S.D. =.75) และมีกจิ กรรมเป็นกลุ่มส่งเสริมความสัมพันธ์ทด่ี ี ( = 3.93 , S.D. = .72)
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ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการให้บริการ โดยรวมและรายข้อ

ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8

การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
ด้านการให้ บริ การ
โต๊ะ เก้าอีใ้ นห้องเรียนถูกจัดให้เอือ้ อานวยความสะดวก
ในการเรียนการสอน
มีการบริการเอือ้ อานวยความสะดวก
มีกจิ กรรมเสริมบทเรียนเพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจใน
บทเรียน
มีกจิ กรรมให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
มีบริการให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียน
มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายเพื่อความพึงพอใจแก่นกั เรียน
มีกจิ กรรมเสริมความรูป้ ระสบการณ์นอกการเรียนการ
สอน
จัดกิจกรรมโดยคานึงถึงความปลอดภัยและความสุขแก่
นักเรียน
รวม

ระดับทีป่ ฏิบตั จิ ริง
S.D.

ระดับ

3.84

.91

มาก

3.42

1.09

มาก

3.70

.91

มาก

3.83
3.79
3.71

.82
.81
.76

มาก
มาก
มาก

3.78

.82

มาก

3.87

.86

มาก

3.74

.66

มาก

จากตาราง 9 การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนเครือ ข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
ให้บริการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74 , S.D. = .66) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลาดับ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ จัดกิจกรรมโดยคานึงถึง
ความปลอดภัยและความสุขแก่นักเรียน ( = 3.87 , S.D. = .86) โต๊ะ เก้าอี้ในห้องเรียนถูกจัดให้
เอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนการสอน ( = 3.84 , S.D. = .91) และมีกจิ กรรมให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม ( = 3.83 , S.D. = .82)
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การวิเคราะห์ตอนนี้ ผู้วจิ ยั ได้นาคะแนนแบบสอบถามการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการ
เรีย นรู้ข องนัก เรียนเครือ ข่ายโรงเรีย นนานาชาติเ วลล์ส สังกัด สานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ จาแนกตามตัวแปรอิสระดังนี้
3.1 การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยรวมและแยกเป็ นรายด้านจาแนกตามประสบการณ์ทางาน การวิเคราะห์ตอนนี้ ผู้วจิ ยั ได้นา
คะแนนเฉลี่ย การจัดสภาพแวดล้อ มโรงเรียนที่เ อื้อ ต่ อ การเรียนรู้ของนักเรียนเครือ ข่ายโรงเรีย น
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาหาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและนามาเปรียบเทียบกันโดยใช้ One Way ANOVA ทดสอบความแตกต่าง
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง
ตาราง 10 การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจาแนก
ตามประสบการณ์การทางาน
การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน
ความ
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน แปรปรวน
ด้านอาคารสถานที่
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านการจัดการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ด้านการให้บริการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

df

SS

MS

F

p

2
129
2
129
2
129
2
129
2
129
2
129

2.62
54.40
.29
42.37
1.31
51.50
1.62
37.59
2.88
56.11
1.08
34.14

1.31
.42
.14
.32
.66
.39
.81
.29
1.44
.43
.54
.26

3.11*

.04

.44

.64

1.65

.19

2.78

.06

3.32*

.03

2.04

.13

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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จากตาราง 10 พบว่า ครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์ทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การจัด
สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัด
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ และด้านการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพบว่า ครูในโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึก ษาเอกชน ที่มปี ระสบการณ์ ก ารทางานต่ างกัน มีค วามคิด เห็นต่ อ การจัด สภาพแวดล้อ ม
โรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผูว้ จิ ยั จึง
ทาการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ กี ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ รายคู่ดว้ ย
วิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ปรากฏผลดังตาราง
ตาราง 11 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ รายคู่ ด้านอาคารสถานที่ จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน

ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 3 ปี
3 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปีขน้ึ ไป

X

3.80
3.86
3.58

ต่ากว่า 3 ปี

3 – 5 ปี

มากกว่า 5 ปีขน้ึ ไป

3.86
.04
-

3.58
.25*
.29
-

3.80
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 11 พบว่า ครูในโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มปี ระสบการณ์การทางานต่ ากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ด้านอาคารสถานที่แตกต่างกันกับครูท่มี ี
ประสบการณ์ ก ารทางานมากกว่า 5 ปี ข้นึ ไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 โดยครูท่มี ี
ประสบการณ์การสอนต่ ากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียน สูงกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปีขน้ึ ไป ส่วนคู่อ่นื ๆไม่พบความ
แตกต่าง
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ตาราง 12 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ รายคู่ ด้านการให้บริการ จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 3 ปี
ประสบการณ์การทางาน
ต่ากว่า 3 ปี
3 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปีขน้ึ ไป

3 – 5 ปี

มากกว่า 5 ปีขน้ึ ไป

X

3.95
3.81
3.62

3.95
-

3.81
.16
-

3.62
.36*
.20
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 12 พบว่า ครูในโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริม การศึ ก ษาเอกชน ที่ ม ีป ระสบการณ์ ก ารท างานต่ า งกั น มีค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจัด
สภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ด้านการให้บริการแตกต่างกัน โดยครูผสู้ อน
ที่มปี ระสบการณ์ การทางานต่ ากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับครูท่มี ปี ระสบการณ์ การ
ทางานมากกว่า 5 ปีขน้ึ ไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางาน
ต่ ากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ด้าน
การให้บริการ สูงกว่าครูท่มี ปี ระสบการณ์ การทางานมากกว่า 5 ปี ขน้ึ ไป ส่วนคู่อ่นื ๆไม่พบความ
แตกต่าง
3.2 การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยรวมและแยกเป็นรายด้านจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา การวิเคราะห์ตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนเฉลีย่
การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
สังกัดสานัก บริห ารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาหาค่าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานและนามาเปรียบเทียบกันโดยใช้ t-test for Independent sample ทดสอบความแตกต่าง
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเ วลล์ส สังกัดส านัก บริห ารงานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชน
จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
ด้านอาคารสถานที่
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
ด้านการให้บริการ
รวม

ปริญญาตรี
S.D
X
3.83
.61
3.99
.51
3.98
.54
4.08
.50
4.00
.56
3.99
.45

วุฒกิ ารศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี
S.D
X
3.57
.67
3.87
.61
3.70
.68
3.72
.53
3.51
.67
3.68
.53

t

p

2.37
1.21
2.54
3.94
4.47
3.50

.01*
.22
.01*
.00*
.00*
.00*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 13 พบว่า ครูในโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
และด้านการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านการจัดการเรียน
การสอน ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเ วลล์ส สังกัดส านัก บริห ารงานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชน
จาแนกตามสัญชาติ
การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
ด้านอาคารสถานที่
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
ด้านการให้บริการ
รวม

ไทย
X

3.57
3.68
3.71
3.89
3.79
3.74

S.D
.66
.49
.51
.41
.56
.39

สัญชาติ
ต่างชาติ
S.D
X
3.72
.65
3.98
.57
3.86
.65
3.89
.57
3.73
.69
3.85
.53

t

p

.99
2.42
1.03
.02
.40
3.32

.32
.01*
.30
.97
.68
.35

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตาราง 14 พบว่า ครูชาวไทย และครูต่างชาติมคี วามคิดเห็นต่อ การจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่ม
เพื่อน และด้านการให้บริการไม่แตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเ วลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สรุปได้ดงั นี้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยจาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน วุฒกิ ารศึกษาและสัญชาติ

สมมุติฐานในการวิ จยั
ในการศึกษาค้นคว้าผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานไว้ ดังนี้
1. ครูท่มี ปี ระสบการณ์ การทางานต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรูข้ องนักเรียนต่างกัน
2. ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนต่างกัน
3. ครูท่มี สี ญ
ั ชาติต่ างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อ มโรงเรียนที่เ อื้อ ต่ อ การเรียนรู้ของ
นักเรียนต่างกัน

ขอบเขตของการวิ จยั
เป็นการวิจยั ในบริบทของการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั และสร้างเครื่องมือใน
การวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเครือข่ายโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555
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ประกอบด้วยครูเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส จานวน 3 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทัง้ สิ้น
132 คน

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
กลุ่ ม ตัว อย่า งของการวิจ ัย ได้แ ก่ ครูช าวไทยและครูช าวต่ า งชาติเ ครือ ข่ า ยโรงเรีย น
นานาชาติเวล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี การศึกษา 2555
ประกอบด้วยครูเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส จานวน 3 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง โดยการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างการเปิดตารางสาเร็จรูปของศิรชิ ยั กาญจนวาสี (2544: 133) ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างรวมทัง้ สิ้น 132 คน หลังจากนัน้ ทาการสุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใช้สญ
ั ชาติครูเป็ นชัน้ และเทียบ
สัดส่วน สาหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นาเครื่องมือให้อาจารย์
ที่ปรึก ษาสารนิพ นธ์ต รวจทานความสมบูรณ์ และให้ผู้เ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence, IOC) จากนัน้ ผู้วจิ ยั จึงนาแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ใช้กบั ครูโรงเรียน
นานาชาติเ ซนต์สตีเฟ่นส์ แล้วนามาหาความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมันรวมทั
่
ง้ ฉบับ
เท่ากับ .95 ผู้วจิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลพืน้ ฐานซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการทดสอบสมมุตฐิ านค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ส่วน
วิเ คราะห์เ ปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อ มโรงเรียนที่เ อื้อ ต่ อ การเรียนรู้ของนักเรียนเครือ ข่า ย
โรงเรียนนานาชาติเ วลล์ส สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน โดย
จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
ANOVA) วุฒกิ ารศึกษาและสัญชาติ ด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระจากกัน (t-test
for Independent sample) เมื่อพบความแตกต่างผูว้ จิ ยั ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นแบบ
รายคู่ดว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)

สรุปผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สรุปผลได้ดงั นี้
1.การจัด สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ข องนัก เรีย นเครือ ข่า ยโรงเรีย น
นานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย
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ดังนี้ ด้า นการจัดการเรียนการสอน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการ
ให้บริการ และด้านอาคารสถานที่
2.การเปรีย บเทีย บการจัด สภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ ข องนัก เรีย นเครือ ข่า ย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความ
คิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ครูผู้สอนที่มปี ระสบการณ์ การทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนด้านอาคารสถานที่ และด้านการให้บริการ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคม
กลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการ ครูมคี วามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามสัญชาติ พบว่า ครูชาวไทย และครู
ชาวต่ างชาติมคี วามคิด เห็น ต่ อ การจัด สภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ของนัก เรีย น
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้าน
อาคารสถานที่ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการไม่แตกต่าง
กัน

อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
1.ผลการวิจยั พบว่าระดับการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน ซึง่ สามารถอภิปรายโดยละเอียด ดังนี้
1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นหัวใจสาคัญของการบริหารจัดการโรงเรีย น การ
พิจารณาว่าโรงเรียนประสบความสาเร็จมากหรือน้อยนัน้ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่ง
ได้มาจากการเรียนการสอนจะเป็ นตัวชีว้ ดั คุณภาพและความสาเร็จได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ การมุ่งเน้น
ความสาคัญในการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนจึงถือเป็ นเรื่องทีค่ รูจะ
ให้ความสนใจและเร่งดาเนินการพัฒนาให้สมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน และ
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สนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนของครูให้ได้มากทีส่ ุด สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546:
11) ทีเ่ สนอแนะบทบาทและหน้าทีข่ องโรงเรียนในการดาเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนในเรื่อง
การพัฒนากระบวนการเรียนรูน้ ัน้ โรงเรียนควรจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผูเ้ รียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน และการอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความรอบรู้ และสอดคล้องกับ
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544: 45) โดยเสนอแนะว่าการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้านการเรียน
การสอน การเรียนรูส้ ่งผลต่อพัฒนาการของผูเ้ รียน พัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะค่านิยมของผูเ้ รียน
ให้เป็นไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์ การเรียนการสอนนัน้ มีองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมในการ
เรียนที่ละเอียดอ่อน และมีความสาคัญเท่าเทีย มกับเนื้อหาวิชา และจุดประสงค์การเรียน โดยครู
จะต้อ งพิจ ารณาเลือ กใช้ส ภาพแวดล้อ มในการเรีย นให้เ ป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ การสร้า ง
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนนัน้ คือบรรยากาศที่ยกย่องหรือส่งเสริมความสาคัญของผูเ้ รียน
ให้ความรูร้ ว่ มสมัย
1.2 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน การจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนได้รจู้ กั และเข้าใจตนเอง
รวมถึงการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนนัน้ หากได้รบั การส่งเสริม สนับสนุ นที่เหมาะสม
โดยใช้รูปแบบวิธ ีก ารดาเนินการที่ห ลากหลาย จะสามารถช่ว ยส่ งเสริมพัฒ นานัก เรียนทางด้า น
ั ญา พร้อ มทัง้ สร้างจิต ส านึ กที่ดีใ นการอนุ ร กั ษ์ ธ รรมชาติแ ละ
ร่า งกาย อารมณ์ จิต ใจและสติป ญ
สิง่ แวดล้อม ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ทัง้ ช่วยให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างรอบด้านต่อไป สอดคล้องกับทรรศนีย์ วราห์คา (2554:
71) ทีไ่ ด้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีห่ ลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม
กีฬาสี การจัดกิจกรรมวันเด็ก และการจัดกิจกรรมประจาปี การจัดกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนได้
รูบ้ ทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีค่ วรปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง พร้อมทัง้ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์
ของนักเรียนกับเพื่อนคนอื่นได้และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ชวี ติ ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้เป็ น
อย่างดี และสอดคล้องกับสมทรง สรรพสาร (2547: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้เสนอความคิดเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนในด้านสังคมและจิตใจ ว่ามีความสาคัญต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจมีความสาคัญ ต่อพัฒนาการด้านการปรับตัว
ของนักเรียน การเลียนแบบจากครูท่เี ป็ นต้นแบบที่ดี และเกิดเป็ นสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างครูกับ
นักเรียน
1.3 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนได้รจู้ กั และเข้าใจ
ตนเอง และมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอย่างเหมาะสม โรงเรียนจาเป็ นจะต้องมีรูปแบบ
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย ทีช่ ่วยส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สติปญั ญา และสังคม รวมถึงการสร้างจิตสานึกที่ดใี นการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ สามารถปฏิบตั ติ นเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ โรงเรียนทีม่ กี ารบริหารจัดการด้านกิจกรรมของนักเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ จะสามารถ
ช่วยภาพลักษณ์ทด่ี แี ละน่ าเชื่อถือของโรงเรียนให้แก่ชุมชนและผูป้ กครอง ซึง่ สะท้อนผ่านพฤติกรรม
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ของนัก เรียน ร่วมถึงการเข้าประกวดแข่งขันเพื่อ แสดงความรู้ค วามสามารถ อันจะเป็ นหลักฐาน
สาคัญถึงการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีคุณภาพ สอดคล้องกับ ชุตนิ าถ อินทร์พวง
(2549: 31) ทีไ่ ด้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียนด้านนี้มลี กั ษณะแตกต่างไปจากงาน
ด้านอื่นแต่ก็มคี วามสาคัญไม่ยงิ่ หย่อ นกว่างานด้านอื่นๆ ผู้บริหารโรงเรียน และครูท่มี ุ่งหวังจะให้
นักเรียนแต่ละคนได้รบั ความสาเร็จในด้านการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนให้มกี ารพัฒนาในด้านต่างๆ
ได้แก่ ร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ และสังคมไปด้วยดี จาเป็ นต้องรับผิดชอบในการจัดดาเนินการ
และควบคุมให้งานด้านกิจกรรมนัก เรียนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับพระอโนชา สิมพา (2553: 37) ทีไ่ ด้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสาหรับผูเ้ รียนทีไ่ ม่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในห้องเรียนโดยตรง โดยที่นักเรียนได้ร่วมกันจัดขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนโดยทัวไปให้
่
การสนับสนุ นกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้กจิ กรรมนักเรียนเป็ น
กิจกรรมทีม่ คี ุณภาพมีคุณประโยชน์ สามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาให้เป็ นบุคคลทีม่ ี
ความสมบูรณ์ กิจกรรมนักเรียนจึงมีความสาคัญต่อทัง้ นักเรียน โรงเรียน สถาบันและประเทศเป็ น
อย่างมาก
1.4 ด้านการให้บริการ การจัดบริการเอื้ออานวยความสะดวกทัง้ ด้านห้องสมุด ห้อง
พยาบาล โรงอาหาร และการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้ประสบการณ์นอกจากการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้นัก เรียนมีความพร้อมในการเรียน มีค วามรู้ความเข้าใจ ให้ค วามสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้แก่ นักเรียนอย่างมีความสุข ถือเป็ นกระบวนการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนอีกประการหนึ่งในการจัดสภาพการเรียนรู้ด้านการให้บริการให้ แก่นักเรียนได้อย่าง
ครบถ้วนและมีคุณภาพ เนื่องจากการทีน่ ักเรียนมีสงิ่ อานวยความสะดวก มีกจิ กรรมเสริมหลักสูตรที่
เหมาะสม ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูแ้ ละศักยภาพของตนเองให้สูงขึน้ ได้ดว้ ยเช่นกัน
สอดคล้องกับจุฑารัตน์ ทองทิพย์ (2549: 59) ทีไ่ ด้กล่าวว่าการจัดการบริการเป็ นงานทีส่ าคัญเพราะ
เป็ นการดาเนินการที่เอื้ออานวยให้นักเรียนเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี และมีความพร้อมในการเรียน มีความ
สะดวกปลอดภัย และมีความสุข ได้แก่ บริการห้องสมุด สื่อเทคโนโลยี การรักษาพยาบาล บริการ
อาหาร น้ าดื่ม การพักผ่อนหย่อนใจ บริการทุนการศึกษาและบริการแนะแนวและให้คาปรึกษา และ
สอดคล้องกับสุมติ รา ชิตามร (2546: 30) ทีเ่ สนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริการด้านต่างๆ ของโรงเรียน
ว่าโรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการ การควบคุม และการประสานงานด้านต่างๆให้แก่นักเรียนทัง้
แบบรายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ทัง้ นี้เพื่ออานวยความสะดวก เอื้ออานวยและส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความพร้อมในการศึกษา เล่าเรียน มีการพัฒนาการในด้านต่างๆทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม สามารถดารงชีวติ ขณะทีศ่ กึ ษาในโรงเรียนอย่างมีความสุข
1.5 ด้านอาคารสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่ออานวยความสะดวกในการเรียน
การสอน ในห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องสมุด และบริเวณอาคารสถานที่ให้มคี วามปลอดภัยในการ
เรียน จัดสภาพแวดล้อมให้มบี รรยากาศที่ดี มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดร่มรื่น
เอื้ออ านวยและค านึงถึงประโยชน์ ก ารใช้ส อยที่คุ้มค่า เป็ นส่ วนสนับสนุ นที่สาคัญ อย่างยิง่ ต่ อการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะหลัก และคุ ณธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรีย น ซึ่ง การมี
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ห้องเรียนทีม่ อี ุปกรณ์ครบถ้วน มีหอ้ งสมุดทีม่ หี นังสือให้บริการทีห่ ลากหลาย มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม และการได้พกั ผ่อนหย่อนใจกับบริเวณรอบโรงเรียนด้วยความ
ปลอดโปร่งไร้กงั วล จะช่วยให้นักเรียนสามารถดึงศักยภาพของตนเองและมุ่งมันในการศึ
่
กษาหา
ความรู้ไ ด้อ ย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่ งผลต่ อ พัฒนาการของผู้เ รีย นอย่างรอบด้าน สอดคล้อ งกับ สุ จ ิต รา
สุคนธทรัพย์ (2545: 9) ทีไ่ ด้เสนอแนวคิดในเรือ่ งอาคารเรียนว่าเป็นส่วนสาคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรีย นการสอนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเรีย นของนั ก เรีย น และจะช่ ว ยให้ ก ารจัด การศึก ษามี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ การจัดสร้างอาคารควรคานึงถึงประโยชน์ ท่มี ตี ่อการเรียนการสอน และเกิด
ประโยชน์ใช้สอยมากทีส่ ุด และ วชิราภรณ์ คาคล้าย (2551: 30) ที่กล่าวถึงการจัดการสภาพการ
เรียนรู้ ในส่ ว นบริเวณสถานที่ท่ใี ช้ใ นการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ อาคารเรียน ห้อ งเรียน
บรรยากาศโดยรอบสะอาด สวยงาม มีระเบียบ ปลอดภัยและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น
การจัดโต๊ะเก้าอี้ การจัดมุมวิชาการต่างๆ ความเป็ นกันเองระหว่างครูกบั นักเรียน และนักเรียนกับ
นักเรียน รวมทัง้ การส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึง่ เป็นสภาพทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนักเรียน
ทาให้นกั เรียน สบายใจ มีความสุข ส่งผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
2.ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่อ การเรียนรู้ ของนักเรียนเครือ ข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความ
คิดเห็นของครู เมือ่ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ครูท่มี ปี ระสบการณ์ การทางานต่ างกันมีค วามคิดเห็นต่ อ การจัดสภาพแวดล้อ ม
โรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนด้านอาคารสถานที่ และด้านการให้บริการ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยครูทม่ี ปี ระสบการณ์ทางานน้อยมีการปฏิบตั ใิ นเรื่องของการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนของนักเรียนมากกว่าครูท่มี ปี ระสบการณ์มาก โดยเฉพาะในด้าน
อาคารสถานที่ และด้านการให้บริการ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากครูท่มี ปี ระสบการณ์ทางานมากสามารถ
ควบคุมการจัดการเรียนการสอน และนากลวิธใี นการจัดการเรียนการสอนทีส่ ามารถดึงศักยภาพของ
ผูเ้ รียนได้มากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ทางานน้อย ทัง้ ยังเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการดูแล ช่วยเหลือ
การจัด สภาพแวดล้อ มร่ ว มกัน ซึ่ง อาจท าให้ค รูท่ีม ีป ระสบการณ์ ก ารท างานงานมากเหล่ า นี้ ใ ห้
ความสาคัญกับบริบทภายนอก เช่น อาคารสถานที่ และการให้บริการน้อยลง โดยมุ่งไปที่ด้านการ
เรียนการสอนมากทีส่ ุด นอกจากนี้ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานน้อยกว่ามีการปฏิบตั ใิ นเรื่องการจัด
สภาพแวดล้ อ มที่เ อื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ ม ากกว่ า ครู ท่ีม ีป ระสบการณ์ ม ากกว่ า อาจเนื่ อ งมาจาก
ประสบการณ์การทางานทีน่ ้อย ทาให้ครูตอ้ งอาศัยการเสริมแรง และการกระตุ้นทางด้านอื่นๆ เข้าไป
เพิม่ มากขึน้ เพื่อเพิม่ เติมความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ การทางานน้อยจึงให้
ความสาคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการ อีกประการหนึ่งคือ ความ
เจริญก้าวหน้ าของอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีท่มี ศี กั ยภาพสูงขึ้น ครูท่มี ปี ระสบการณ์ การทางาน
น้อยจะมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนได้ดกี ว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ทางาน
มากกว่า ทัง้ ด้วยปญั หาการใช้งาน และความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ของครูกบั นักเรียน ซึ่ง
สอดคล้องชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ (2543: บทคัดย่อ) ที่ได้ศกึ ษาระดับปญั หาการดาเนินงานตาม
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นโยบายประกัน คุ ณ ภาพทางการศึก ษาของโรงเรียนสัง กัด สานัก งานการประถมศึกษ า จัง หวัด
นครพนม พบว่า ข้าราชการครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีปญั หาในการดาเนินงานตาม
นโยบายประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนแต่ละด้านการประกันประสิทธิภาพการศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 โดยข้าราชการครูทม่ี ปี ระสบการณ์ 5 ปี ถึง 10 ปี มี
ปญั หามากกว่าข้าราชการครูทม่ี ปี ระสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี
3.ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนเครือ ข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความ
คิดเห็นของครู เมือ่ จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญ ญาตรี มีความคิดเห็นต่อ การจัดสภาพแวดล้อ มโรงเรียนที่เ อื้อ ต่อ การเรียนรู้ของนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน
และด้านการให้บริการ ครูมคี วามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้าน
การจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับชวลิต ศรีพวงผกาพันธุ์ (2543: บทคัดย่อ) ที่
ได้ศกึ ษาระดับปญั หาการดาเนินงานตามนโยบายประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครพนม พบว่า ข้าราชการครูท่มี ปี ระสบการณ์ในการทางาน
ต่างกัน มีปญั หาในการดาเนินงานตามนโยบายประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนแต่ละด้าน
การประกันประสิทธิภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยข้าราชการ
ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ 5 ปี ถึง 10 ปี มีปญั หามากกว่าข้าราชการครูทม่ี ปี ระสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี จาก
ผลการวิจยั จะเห็นได้ว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์มากมักจะให้ความสาคัญกับด้านการจัดการเรียนการสอน
เพียงอย่างเดียว
4.ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่อ การเรียนรู้ของนักเรียนเครือ ข่าย
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามความ
คิดเห็นของครู เมือ่ จาแนกตามสัญชาติ พบว่า ครูชาวไทย และครูชาวต่างชาติมคี วามคิดเห็นต่อ การ
จัดสภาพแวดล้อ มโรงเรีย นที่เ อื้อ ต่ อ การเรียนรู้ของนักเรีย นเครือ ข่ายโรงเรียนนานาชาติเ วลล์ส
โดยรวมไม่แ ตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค วาม
คิดเห็นแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ส่ว นด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัด
กิจกรรมนักเรียน ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาคะแนน
เฉลีย่ พบว่า ครูชาวไทยมีคะแนนเฉลีย่ การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียนมากกว่าครูชาวต่างชาติ ในขณะที่ครูชาวไทยให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนมากทีส่ ุด
ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากบริบ ทของการได้ ร ับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น การแข่ ง ขัน ทางทัก ษะ
ความสามารถ และด้านการเรียนทีไ่ ม่เหมือนกัน ตลอดจนสภาพสังคมและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง อัน
นามาซึ่งความแตกต่ างของครู ชาวไทยกับ ชาวต่ างชาติ สอดคล้อ งกับ ของพิชญ์ณาฎ แพงพงา
(2553: 175) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณาจารย์ท่มี ตี ่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
นานาชาติในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ครูทม่ี สี ญ
ั ชาติต่างกันจะมีความคิดเห็น
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ต่ อ การบริห ารการเปลี่ย นแปลงของโรงเรีย นนานาชาติใ นเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล
โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านเทคโนโลยี และด้านวิชาการ มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะใน
การนาผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครัง้ ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1.1 ผู้บ ริห ารและผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งควรวางแผน และก าหนดนโยบายที่ช ัด เจนในการ
พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและเอื้อต่อการ
เรียนรู้
1.2 ผูบ้ ริหารและผู้ทเ่ี กี่ยวข้องควรส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียนมีโอกาสได้มสี ่วนร่วม
ในการพัฒนา ปรับปรุง การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ให้มคี วามเหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ห้องสมุดควรเพิม่ ปริมาณหนังสือ ตาราเรียน วารสารให้กบั นักเรียนค้นคว้าอย่างเพียงพอ
เพื่อให้นกั เรียนได้ศกึ ษา ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมได้ดว้ ยตนเอง
1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรจัดให้มสี ่อื การเรียนการสอนทีห่ ลากหลายและ
ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปจั จุบนั ให้โอกาสนักเรียนได้เลือกเรียน จัดหาสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเน้ นกระบวนการคิดและ
มุง่ มันพั
่ ฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน โดยให้ผเู้ รียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้จริง
1.4 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัง้ ในและนอกห้องเรียน
เพื่อให้นกั เรียนได้เกิดการเรียนรูจ้ ริง เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงทัง้ ในและนอกห้องเรียนส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ควรส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
ทุก กิจกรรม และมีก ารประเมินติดตามผลด้ว ย ซึ่ง การจัดกิจกรรมทาให้เ กิดความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมการเรียนและปลูกฝงั บุคลิกภาพทีด่ ี
1.5 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุ นการทางานเป็ นกลุ่ม
มีกิจ กรรมการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้เ มื่อ ได้ร บั มอบหมายการท างานร่ว มกัน และส่ ง เสริม การสร้า ง
ความสัมพันธ์ทด่ี ใี นการทากิจกรรม
1.6 ด้านการให้บริการ ควรมีการบริการทีเ่ อื้ออานวยความสะดวกในโรงเรียนเพื่อเป็ น
การบริการความพร้อมให้ทงั ้ ครูและนักเรียนได้รบั ความสะดวกสบายด้านต่างๆเพราะสิง่ เหล่านี้มสี ่วน
ช่วยเสริมสร้างพลังประสบการณ์ให้กบั ผูร้ บั บริการ
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2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มบี ริบทใกล้เคียงกัน
เพื่อเป็นสารสนเทศในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต่อไป
2.2 ควรศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูโ้ ดยศึกษาเฉพาะ
ด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านการให้บริการ เพื่อ ให้ส ามารถนาไปพัฒนา ปรับปรุงได้อ ย่าง
ถูกต้อง
2.3 ควรจาแนกปจั จัยส่งเสริมการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรูข้ องนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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ภาคผนวก ก
- หนังสือขอเชิญเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อพัฒนาเครือ่ งมือการวิจยั
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อการวิจยั
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ที่ ศธ 0519.12 / 5238

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 กรุงเทพฯ 10110
12 ตุลาคม 2555

เรือ่ ง ขอเชิญเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
เรียน อาจารย์ปราณี ศรีใส
เนื่องด้วย นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาสารนิพนธ์เรือ่ ง “การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมี อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญท่านเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจแบบสอบถาม
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญให้ นางสาวอินทิรา บริบูรณ์ และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตรจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2649-5064
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อนิสติ โทรศัพท์ 083-234-6662
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ที่ ศธ 0519.12 / 5239

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 กรุงเทพฯ 10110
12 ตุลาคม 2555

เรือ่ ง ขอเชิญเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
เรียน อาจารย์จณิศรา กาลรา
เนื่องด้วย นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาสารนิพนธ์เรือ่ ง “การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมี อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญท่านเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจแบบสอบถาม
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญให้ นางสาวอินทิรา บริบูรณ์ และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตรจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2649-5064
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อนิสติ โทรศัพท์ 083-234-6662
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ที่ ศธ 0519.12 / 5240

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 กรุงเทพฯ 10110
12 ตุลาคม 2555

เรือ่ ง ขอเชิญเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
เรียน อาจารย์จนิ ตนา คงปรีพนั ธุ์
เนื่องด้วย นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาสารนิพนธ์เรือ่ ง “การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมี อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญท่านเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจแบบสอบถาม
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญให้ นางสาวอินทิรา บริบูรณ์ และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตรจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2649-5064
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อนิสติ โทรศัพท์ 083-234-6662
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร 5664
ที่
ศธ 0519.12/ 5241
วันที่ 12 ตุลาคม 2555
เรื่อง ขอเชิญเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เนื่องด้วย นางสาวอินทิรา บริบูรณ์ นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ทาสารนิพนธ์เรือ่ ง “การจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมี อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา
สารนิพนธ์ ในการนี้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ และ เรือ
เอก ดร.อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจแบบสอบถาม
จึงเรียนมาเพื่อ ขอความอนุ เ คราะห์ ได้โปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้ นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2649-5064
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อนิสติ โทรศัพท์ 083-234-6662
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ที่ ศธ 0519.12 / 5242

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 กรุงเทพฯ 10110
12 ตุลาคม 2555

เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเครือ่ งมือการวิจยั
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์
เนื่องด้วย นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาสารนิพนธ์เรือ่ ง “การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมี อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้นิสติ มีความจาเป็นต้องเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเครื่องมือการวิจยั โดยขอใช้สถานทีเ่ พื่อขอให้ครูชาว
ไทย และครูชาวต่ างชาติ จานวน 30 คน ตอบแบบสอบถาม ในระหว่างเดือ นตุ ลาคม ถึงเดือ น
พฤศจิกายน 2555
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ ได้เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจยั และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตรจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2649-5064
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อนิสติ โทรศัพท์ 083-234-6662
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ที่ ศธ 0519.12 / 5243

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 กรุงเทพฯ 10110
12 ตุลาคม 2555

เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช
เนื่องด้วย นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาสารนิพนธ์เรือ่ ง “การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมี อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้นิสติ มีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั โดยขอใช้สถานที่เพื่อขอให้ครูชาวไทย และครู
ชาวต่างชาติเครือข่ายนานาชาติเวลล์สตอบแบบสอบถาม ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
2555
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ ได้เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจยั และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตรจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2649-5064
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อนิสติ โทรศัพท์ 083-234-6662
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ที่ ศธ 0519.12 / 5244

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 กรุงเทพฯ 10110
12 ตุลาคม 2555

เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส
เนื่องด้วย นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาสารนิพนธ์เรือ่ ง “การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมี อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้นิสติ มีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั โดยขอใช้สถานที่เพื่อขอให้ครูชาวไทย และครู
ชาวต่างชาติเครือข่ายนานาชาติเวลล์สตอบแบบสอบถาม ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
2555
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ ได้เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจยั และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตรจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2649-5064
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อนิสติ โทรศัพท์ 083-234-6662
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ที่ ศธ 0519.12 / 5245

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 กรุงเทพฯ 10110
12 ตุลาคม 2555

เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเวลล์ส
เนื่องด้วย นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ นิสติ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ทาสารนิพนธ์เรื่อง “การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน” โดยมี อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์ ใน
การนี้นิสติ มีความจาเป็ นต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั โดยขอใช้สถานที่เพื่อขอให้ครูชาวไทย และครู
ชาวต่างชาติเครือข่ายนานาชาติเวลล์สตอบแบบสอบถาม ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
2555
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ นางสาวอินทิรา บริบรู ณ์ ได้เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจยั และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตรจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

สานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2649-5064
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อนิสติ โทรศัพท์ 083-234-6662
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ภาคผนวก ข
รายนามผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจแบบสอบถามการวิจยั
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามการวิ จยั
1. อาจารย์จณิศรา กาลรา
2. อาจารย์ปราณี ศรีใส
3. อาจารย์จนิ ตนา คงปรีพนั ธุ์
4. อาจารย์ ดร. สรภัครสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์

5. เรือเอก ดร.อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์

ผูอ้ านวยการโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติเวลล์ส
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
นานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช
อาจารย์ประจาภาควิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
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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
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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.
Level of the Environment

No.

Questions concern of the Environment
Conducive to Learning
Buildings and Classrooms
1. Your classroom is tidy.

Conducive to Learning
5
4
3
2
1


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)
Level of the Environment
Questions concern of the Environment
No
Conducive to Learning
Conducive to Learning
5

1.

Buildings and Classrooms
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.

4

3

2

1
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Level of the Environment
No

Questions concern of the Environment

Conducive to Learning

Conducive to Learning
5
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.

4

3

2

1
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Level of the Environment
No

Questions concern of the Environment

Conducive to Learning

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.
Level of the Environment
No

Questions concern of the Environment

Conducive to Learning

Conducive to Learning
5
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.

4

3

2

1
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Level of the Environment
No

Questions concern of the Environment

Conducive to Learning

Conducive to Learning
5

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.

4

3

2

1
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Level of the Environment
No

Questions concern of the Environment

Conducive to Learning

Conducive to Learning
5
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.

4

3

2

1

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

150

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ างานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2542
พ.ศ.2546

พ.ศ.2552

พ.ศ.2556

นางสาวอินทิรา บริบูรณ์
9 มกราคม 2523
อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรรี มั ย์
789/111 หมูบ่ า้ นสุขสาราญลีฟวิง่
แขวงบ้านคลองสวน เขตพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ 10290
ครูโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช
โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช
2209 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาชีพครู
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

