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1ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   2) ศึกษาแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวนทั้งสิ้น 124 คน 
เครื่องมือใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับและแบบสอบถามปลายเปิด ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.67-1.00 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวม 3 ด้านอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านกายภาพ รองลงมา
คือ ด้านการบริหารจัดการ และด้านวิชาการ ตามล าดับ แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  1) ควรจัด ตกแต่งบริเวณรอบๆอาคารเรียน 
อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม มีความสะอาดและปลอดภัย 2) ควรใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบอย่างคุ้มค่า 3) ควรจัดห้องน้ า ห้องส้วมให้เพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ 4) ควรให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกัน 5) ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้
ความสามารถของบุคลากร 6) ควรระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 7) ควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการผ่านการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งในและนอกห้องเรียน 
8) ควรจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 9) ควรจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการใช้สื่อการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ: การบริหารสภาพแวดลอ้ม / สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4   
 

Abstract 
This research aimed 1) to study the environmental administration at the basic 

educational institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4, and  2) to 
study the guideline for the environmental administration at the basic educational institutes under 
Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4. The sampling group included the basic 
educational administrators under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4 for 124 
persons. The research instrument was a 5-point rating scale of questionnaire and open-ended 
questions with the index of item objective congruence ranging from 0.67 to 1.00, and the total 
reliability of 0.94.The data analysis tools used percentage, mean, standard deviation and content 
analysis.  
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The results showed that the environmental administration in the basic educational 
institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4 was at a high level as 
shown in order of declining significance: physical issue, management issue, and academic issue. 
Regarding the guideline for the environmental administration in the basic educational institutes 
under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4, it found the followings: 1) should 
look after areas around the school building and its structure to be shady, beautiful, clean, and 
safe; 2) should use benefits from the school building and structure with worthy; 3) should 
provide enough clean and hygienic toilets; 4) should give the relevant personnel involved in the 
policy making and an action plan arrangement; 5) should assign tasks to be appropriate with the 
personnel skills; 6) should funds raising from all sectors to support the environment 
development; 7) should arrange the learning activities integrated through a practice by 
experience learning from inside and outside  classroom; 8) should arrange the environment both 
inside and outside classroom to be conducive to learning; and 9) should arrange the teaching by 
students involved in the use of learning medias. 
Keywords: Environmental Administration / Basic Educational Institutes / Khon Kaen Primary 
Educational Service Area Office 4 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา  6 ได้ให้
ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อม โดยบัญญัติไว้ในหมวด 4 มาตรา 23 (2) ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องให้ความรู้
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจประสบการณ์เรื่องการจัดการการบ ารุงรักษา การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรา 
24 (5) ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและการอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องรับภาระตั้งแต่การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เพื่อสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของสภาพแวดล้อม ปลูกฝังค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อสภาพแวดล้อม และฝึก
ทักษะให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งต้องรับผิ ดชอบต่อ
บุคลากรในสถานศึกษาแล้วยังจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคคล และสภาพแวดล้อมนอกสถานศึกษาด้วย 
(นพพงษ์ บุญจิตราดุล, 2546, หน้า 189-190) 

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความ
เจริญงอกงาม โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับอาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณ รวมทั้งบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนหรือก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพราะว่า
สภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอิทธิพลเหนือจิตใจและพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย (ส าเริง วงษ์เจริญ, 2549, 
หน้า 3) 

สถานศึกษาเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สองของนักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันในสถานศึกษา 
ผู้บริหารจึงควรจัดสภาพแวดล้อมให้คล้ายหรือดีกว่าอยู่ที่บ้าน เพื่อสนองความต้องการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม จิตใจและสติปัญญา ของนักเรียน โดยสอดคล้องกับ เนาวรัตน์ ขจร (2549, หน้า 12) กล่าวว่า ควรสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา ให้ทุกคนมีความรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ร่วมกัน สร้า งความรัก ความ
ผูกพัน เอื้ออาทรต่อกัน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานของสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารควรเห็นใจ เข้าใจและให้ก าลังใจแก่ครู อาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่และครู
ควรจะร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความรัก ความเตตา กับนักเรียนนอกเหนือจากการสอนในเนื้อหาวิชา 
นักเรียนจะเกิดความรู้สึกว่าอยากมาโรงเรียน เกิดความอบอุ่นและสบายใจ 
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การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเอื้อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ การที่สถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กได้นั้น
ย่อมเป็นการช่วยให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรับผิดชอบและเข้าใจถึงสภาพของตนเอง (พระมหา
อ านวย ครองบุญ, 2547, หน้า 47) สอดคล้องกับ  โกวิท มัชฌิมา (2550, หน้า 82) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมมี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพ และประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของบุคคลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษาช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ
ความสนใจซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากสภาพแวดล้อมท่ีดี   

จากรายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและความต้องการเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศกึษายังไม่มคีวามจ าเป็น และถ้าจะท าก็ต้องใช้งบประมาณการด าเนินการมาก  จึงท า
ให้สถานศึกษาหลายแห่งละเลยที่จะท าการจัดสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่ดี และมักจะเน้นเฉพาะด้านวิชาการที่อยู่ใน
ห้องเรียน หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนในด้านต่างๆ ที่เป็นงานหลักในการเรียน
การสอนเท่านั้น จึงท าให้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของสถานศึกษาหลายแห่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และ
ยังไม่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องจัดและปรับสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และความเป็นอยู่ของนักเรียนตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา   
เพื่อให้นักเรียนรักและภูมิใจในสถานศึกษาของตนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีระเบียบ รัก
สวยงาม และเป็นสถานศึกษาที่เป็นตัวอย่างแก่ชุมชน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4, 
2559, หน้า 37-38) 

จะเห็นได้ว่า การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมาก เพราะสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาเป็นสว่นหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรยีนและสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อได้ข้อสนเทศและเพื่อเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักเรียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต  4 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  4  
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านกายภาพ หมายถึง การจัดสภาพทั่วไปและลักษณะของห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนรวมทั้ง
วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่ใช้ในการจัดห้องเรียนและประกอบการเรียนการสอนด้วย 
 2. ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานส าเร็จโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้า
รวมทั้งมอบหมายงานให้ปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านวิชาการ หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน   ตลอดจนการ
จัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่างๆที่จะน าให้นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์ให้มากที่สุด ภายใต้
บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา ไม่มีบรรยากาศกลัว หวาดผวาและวิตกกังวล 
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ขอบเขตของประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 จ านวน 181 แห่ง จ านวน 181 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 จ านวน 124 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) โดยการสุ่มแบบง่ายใช้วิธีการจับฉลาก อ้างอิงในบุญชม ศรีสะอาด (2553, หน้า 43) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 124 คน 
 ขอบเขตตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  

ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม
ด้านบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน 3 ด้าน ได้แก ่1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) 
ด้านวิชาการตามแนวคิดของแอสติน (Astin, 1986 pp.9-14) 

 
เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 แบ่งเป็น 2 ตอน 
คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ และแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) 
ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านวิชาการ ซึ่งมี  2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นแบบค าถามปลายเปิด 
 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และได้น า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content 
Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC ) โดยเลือกค าถามที่มีค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.67-1.00 ทุกข้อ แล้วน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน หาความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น  เขต 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 124 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100    
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด จ านวน 124 ฉบับ มาตรวจความสมบูรณ์แล้วน ามาวิเคราะห์
และเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ 
หาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 2. สภาพการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย 
 3. แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยแจกแจงเป็นความถี่และค่าร้อยละ 
ประกอบค าบรรยาย 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวม 3 ด้านอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านกายภาพ รองลงมาคือด้านการ
บริหารจัดการ และด้านวิชาการตามล าดับ 

2. แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  1) ควรจัด ตกแต่งบริเวณรอบๆอาคารเรียน อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม มี
ความสะอาด และปลอดภัย  2) ควรใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน และอาคารประกอบอย่างคุ้มค่า  3) ควรจัดห้องน้ า 
ห้องส้วมให้เพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ 4) ควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และ
จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกัน 5) ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร 6) ควรระดมทุนจาก
ทุกภาคส่วนเพ่ือสนับสนุนในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 7) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการปฏิบัติให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกห้องเรียน 8) ควรจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 9) ควรจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนรู้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีประเด็นเพื่อการอภิปรายผลจากข้อค้นพบใหม่ที่ได้จากการวิจัย  ดังนี้ 

1. การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวม 3 ด้านอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านกายภาพ รองลงมาคือด้านการ
บริหารจัดการ และด้านวิชาการตามล าดับ 

1.1 ด้านกายภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ เลาหทวีกูล (2544, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนระยองพิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนด้านกายภาพมีความเหมาะสมในระดับมาก ได้แก่ ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารเรียน 
อาคารประกอบ เช่น โรงอาหาร และโรงฝึกงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสร้างอาคารเรียนหรืออาคารประกอบซึ่ง
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการนั้น ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามแบบ วิธีการ ขั้นตอนตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งต้องมีคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งมีความรู้ความ
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ช านาญ คอยก ากับ ตรวจสอบการก่อสร้างทุกระยะให้ตรงมาตรฐานตามที่ทางราชการก าหนดและเมื่อสถานศึกษา
ได้รับมอบอาคารหรือสิ่งก่อสรา้งแล้ว ต้องคอยดูแลรักษาตกแต่งปรับปรุงให้ทันสมยัและใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.2 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ เลาหทวีกูล (2544, หน้า 41) ที่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาด้านการบริหาร พบว่า การส่งเสริมให้นักเรียนจัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ 
เช่นกีฬาและศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนให้นักเรียนแสดงผลงานและกิจกรรมต่อชุมชน อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการบริหารงานของสถานศึกษา มีงานหรือภารกิจที่จะต้องปฏิบัติอยู่ 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลักที่มีความส าคัญ ซึ่ง
สถานศึกษาจึงมีการจัดสวัสดิการต่างๆ เช่นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานต่อชุมชน เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

1.3 ด้านวิชาการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของบรรหาร เทียมเมฆ 
(2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา โดยรวมและด้านวิชาการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนมีการเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านความรู้ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สามารถเร้าความสนใจของผู้เรียนและมี
ระบบการวัด ประเมินผลที่ชัดเจน  

2. แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

2.1 ด้านกายภาพ พบว่า ควรจัด ตกแต่งบริเวณรอบๆอาคารเรียน อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม มี 
ความสะอาด และปลอดภัย  การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน และอาคารประกอบอย่างคุ้มค่า ควรจัดห้องน้ า ห้อง
ส้วมให้เพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งที่คนทั่วไป
มองเห็นได้ง่าย สามารถดึงดูดความสนใจ และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้พบเห็นจึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างช่ือเสียง
ให้กับสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของนรา สมประสงค์ และเสรี ลาชโรจน์ (2546, หน้า 70) เกี่ยวกับการบริหาร
สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ว่า “สถานศึกษาต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้
เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน นักศึกษา เพื่อจะได้ช่วยอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์และ
ผู้ใช้บริการที่มาใช้อาคารสถานที่ ห้องและอุปกรณ์ต่างๆ” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาคารสถานที่ มีความจ าเป็นที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างดีเพื่อจะได้ช่วยอ านวยความสะดวกแก่นักเรี ยน ครูและ
ผู้ใช้บริการที่มาใช้อาคารสถานท่ี ห้องและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปลูก และดูแลรักษา
ต้นไม้ และปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้ตามความสนใจ และมีความสุข เช่น 
ห้องสมุด ห้องจริยธรรม สวนหย่อม บริการน้ าดื่ม น้ าใช้ ที่ทิ้งขยะอย่างเพียงพอ น าทรัพยากรในท้องถิ่นมาจัดหรือ
ดัดแปลงใช้ให้เหมาะสม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตกแต่งอาคารสถานที่ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
มีห้องศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น มีป้ายแสดงทิศทาง หรือแผนผังอาคารที่ ชัดเจน มี
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
อาคารสถานที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงามอยู่เสมอ ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่จะต้องมีความมั่นคง 
ปลอดภัย มีสภาพใช้การได้อยู่เสมอ ด าเนินการจัดอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
และมีการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จ ารัส พิมพา (2547, หน้า 57) ได้ศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร พบว่า ด้านภูมิทัศน์ มีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านการท าแผนภูมิทัศน์แบ่งบริเวณต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ส่วนการจัดบริเวณการจราจร เช่น ทางเท้า ถนนส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และที่
จอดรถเป็นสัดส่วนเหมาะสมและเพียงพอ ตามล าดับ และสอดคล้องกับการศึกษาของ เนาวรัตน์ ขจร (2549, หน้า 
45) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบว่า ด้านกายภาพในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 1) อาคารเรียนและอาคาร
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ประกอบอื่นๆ มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 2) ห้องเรียนและห้องประกอบอื่นๆ มีแสงสว่างเพียงพอ         
3) บริเวณสถานศึกษามีการตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ร่มรื่น สวยงาม 4) สถานศึกษามีอุปกรณ์ส าหรับรับประทาน
อาหารเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 5) บริเวณสถานศึกษา เช่น สนาม บริเวณทางเท้า ถนน มีความสะอาด ปราศจาก
ขยะมูลฝอย 6) สถานศึกษามีห้องพิเศษเพียงพอกับจ านวนนักเรียน และมีห้องน้ า ห้องส้วม ที่สะอาดปราศจากกลิ่น
เหม็น 

2.2 ด้านการบริหารจัดการพบว่า ควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และ 
จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกัน  ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ควรระดมทุนจากทุก
ภาคส่วนเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้บัญญัติสาระส าคัญโดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหาร และ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบาย และมีการหลากหลายในการปฏิบัติ
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546 หน้า 20) ดังนั้นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ซึ่งได้ตระหนัก และให้ความส าคัญในการบริหารสภาพแวดล้อม จึงควรด าเนินการเปิด
โอกาสให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน น าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการก าหนดนโยบายร่วมกัน มีการมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดมทุนสนับสนุนในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิท มัชฌิมา (2550, หน้า 64) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ์เขต 2 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความก้าวหน้า การเปิดโอกาส ให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกันตามล าดับ 

2.3 ด้านวิชาการ พบว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผา่นการปฏบิัติให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ตรงทั้งใน และนอกห้องเรียน ควรจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรี ยนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ควร
จัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ไม่
ดีจะส่งผลให้ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อสถานศึกษา แต่ถ้าสถานศึกษามีสภาพบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมที่ดี ก็จะท าให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษาด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลียว บุรีภักดี (2540, หน้า 24-27) ที่พบว่า ครู ที่คนชอบมากที่สุดคือ ครูที่ตั้งใจสอน 
เป็นกันเอง ยุติธรรม เสียสละ ตรงต่อเวลา และมีเมตตาธรรม นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องมีความสามารถแนะน าการฝึก
ปฏิบัติ ให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และยังสอดคล้องกับ โกวิท มัชฌิมา (2550, หน้า 82) กล่าวว่า 
สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพ และประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของบุคคลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในการจัด สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษาช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถ ความสนใจ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากสภาพแวดล้อมท่ีดี จะเห็นได้ว่าการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
ให้สนุกสนาน มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดทันทีที่พบโดยการแนะน าและอธิบายข้อผิดพลาด มีการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดหาเหตุผล ให้เกิดความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกันเองกับนักเรียน และมีความสนใจ
นักเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายกรณี ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีจะท าให้ทุกคนมีความสุข มีความมั่นใจและตระหนักในคุณค่า
ของตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 ควรน าผลการวิจัยนีไ้ปเป็นแนวทางให้
สถานศึกษาใช้ในการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 3 ด้าน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรน าผลการวิจยันีไ้ปเป็นแนวทางในการบริหารสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 358 

 

2.1 ด้านกายภาพ ควรมีการจัดบรรยากาศและสถานที่ให้สะอาดร่มรืน่สวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอน 

2.2 ด้านการบริหารจัดการ ควรให้บุคลากรไดมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา การ 
มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารตามความถนัดของบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการแก้ปัญหาใน
สถานศึกษาเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรที่ดีมีความกลมเกลียวท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ควรมีระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อการใช้งาน 

2.3 ด้านวิชาการ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหท้ันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ 
ปัจจุบันและสอดคลองกับความต้องการของผู้เรียนและควรมีการพัฒนาครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนใหม้ากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวิจัยปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 2. ควรท าวิจัยสภาพความพร้อมดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศว่ามีเพียงพอและตรงกับความต้องการของ
นักเรียนหรือไม ่

3. ควรท าวิจัยการบรหิารสภาพแวดล้อมทางวิชาการดา้นแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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