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ค Title : The arrangement of student's learning environment and 
         atmosphere  of Chaiphanphong Pittaya School                 : Pacific Institute of Management Science  Abstract The purpose of this research were to study 1. The satisfaction with the organization and the student's learning environment of Chaiphanphong Pittaya School 2. The expectation of the system of awareness and the student's learning atmosphere of Chaipanphong Pittaya School 3. The difference between satisfaction and expectations in the organization and student's learning environment of 

Chaipanphong Pittaya School. Sample were totaling 165 people from two  
administrators, 25 teachers, 69 students, 69 parents. Instrument to collect data was a 

questionaire, the statistics used for data analysis were the frequency , percentage, 

Mean, Standard Deviation, t-test and content analysis.The result of the research shown that 1. Satisfaction with the student's learning environment management and theenvironment of Chaiphanphong Pittaya School was at the high level, when
considered in detail, found that academic and management aspects was at

high level and the physical aspect was at a medium level.
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ง 2. Expectations for the organization of the student,s learning environment of
Chaiphanphong Pittaya School, overall, was at  high level. When

considered in detail, academic management and  physical respectively.3. Satisfaction and expectations of the student,s learning environment andatmosphere were not different in overall and details.Keyword: Environment, student, Chaiphanphong Pittaya School, Phayao. 
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บทที่  1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญ  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให�มีคุณภาพ เป�นเรื่องท่ีมีความจําเป�นอย"างยิ่ง โดยจะต�องเป�นการศึกษาท่ีทําให�ศักยภาพท่ีมีอยู"ในตัวตนได�รับการพัฒนาอย"างเต็มท่ี เป�นคนรู�จักคิดวิเคราะห+ รู�จักแก�ป-ญหา มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค+ รู�จักการเรียนรู�ด�วยตัวเอง สามารถปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย"างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู�จักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยู"ในสังคมได�อย"างมีสุข จากความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีผ"านมา จึงมีการออกกฎหมายว"าด�วยการศึกษาของชาติ สําหรับใช�เป�นหลักในการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และปฏิรูปการเรียนรู�ภายใต�พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ 2542 โดยให�การศึกษาเป�นตัวจักรสําคัญในการแก�ไขป-ญหาท่ีเกิดข้ึน และถือว"าเป�นป-ญหาวิกฤตซ่ึงทุกฝ?ายท่ีเก่ียวข�อง จําเป�นต�องร"วมมือกันป@องกันและแก�ไขป-ญหาต"างๆ โดยรีบด"วนและต�องเป�นการแก�ไขท่ีให�ผลยั่งยืน  ดังนั้ น  การให�ความสํ า คัญกับการ ศึกษาเ พ่ือ พัฒนาชาติ  นับ เป�น เรื่ อ ง เร" งด" วน ท่ีกระทรวงศึกษาธิการต�องการพิจารณา เนื่องจากภาวกานณ+ป-จจุบัน ประเทศชาติกําลังเกิดป-ญหาวิกฤตทางศีลธรรม และวิฤตการณ+ทางสังคม (socil crisis) ว"าประกอบด�วย ความยากจนและช"องว"างทางเศรษฐกิจท่ีกว�างเกิน ความแตกต"างสลายทางสังคม (Soial Disintegration) การทําลายสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรม และวิกฤตการณ+ทางวัฒนธรรม อันนําไปสู"การเกิดป-ญหาทางสังคมต"างๆ เช"น อาชญากรรม โสเภณีเด็ก การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี โรคเอดส+ ยาเสพติด รวมเป�นความเจ็บป?วยทางสังคม (Soial Ill) นอกจากนั้น ข"าวสังคมท่ีพบเห็นกันอยู"เป�นประจํา มักเป�นข"าวท่ีเก่ียวกับความประพฤติท่ีไม"เหมาะสมของวัยรุ"น เช"นการมีเพสัมพันธ+ท่ีไม"เหมาะสม ความนิยมท่ีมีต"อดาราวัตถุท่ีเป�นลูกครึ่ง การม่ัวสุมในสถานเริงรมย+ การพนันและการถ"ายภาพอนาจาร เป�นต�น ทําให�เป�นท่ีวิตกว"า ขณะนี้วัยนุ"นอยู"ในวัยแห"งการศึกษาหาความรู�มีความทะเยอทะยานในการศึกษา หรือแรงจูงในการศึกษามากน�อยเพียงไร มีวิสัยทัศน+อย"างไรในอนาคต และป-จจัยท่ีมีอิทธิพลทําให�ค"านิยมของวัยรุ"นเปลี่ยนไป   กระทรวงศึกษาธิการ มีความเชื่อประการหนึ่งว"า วัฒนธรรมและสภาพแวดล�อมของสถานศึกษาเป�นป-จจัยหนึ่งท่ีหล"อหลอมความดีงามและการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน นอกจากนี้กรปลูกฝ-Sงค"านิยมท่ีถูกต�องและเหมาะสม เป�นความจําเป�นอย"างยิ่งท่ีจะเร"งดําเนินการ ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีความสําคัญในการสร�างเกาะคุ�มกันให�กับเด็กและเยาวชนท่ีจะโตข้ึนเป�นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและไม"ก"อป-ญหาสังคม เพราะสภาพแวดล�อมและวัฒนธรรมท่ีดีในสถานศึกษาย"อมมีอิทธิพลต"อความสุข ความดี(Social crisis)

Social

(Social ill)



2  งามและการเรียนรู�ท่ีจะเกิดข้ึนในตัวผู�เรียน ตัวบ"งชี้สําคัญท่ีทําให�มองภาพความสําเร็จของการศึกษาและคุณภาพของผู�เรียน คือ สภาพความสําเร็จท่ีตัวผู�เรียนสภาพความพร�อมของการดําเนินงาน และสภาพพร�อมของป-จจัยจ"างๆ ซ่ึงสิ่ ง เหล"านี้ล� วนเกิดจากลักษณะการใช�ของวัฒนธรรมและสภาพแวดล�อมของสถานศึกษาท่ีจะชี้ให�เห็นถึงคุณภาพของคนว"าหล"ออหลอมกันมาอย"างไร  การเรียนรู�และคุณลักษณะของมนุษย+นั้นจะแตกต"างกันไปตามสภาพแวดล�อมและประสบการณ+ท่ีแต"ละคนได�รับรู�มา ประกอบการใช�สติป-ญญาท่ีแต"ละคนมีอยู"พินิจพิเคราะห+และตัดสินใจเลือกรับเรื่องราวท่ีต�องการและกําหนดเป�นคุณลักษณะเฉพาะตนข้ึน ดังนั้นองค+ประกอบสําคัญท่ีมีอิทธิพลต"อการเรียนรู�และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เรียนรู� ก็คือ สภาพแวดล�อมทางการเรียนซ่ึงหมายถึง “สภาวะใด ๆ ท่ีมีผลต"อการเรียนรู�ของมนุษย+ท้ังโดยตรงและทางอ�อมท้ังท่ีเป�นรูปธรรมและนามธรรม” สภาพแวดล�อมท่ีเป�นรูปธรรม คือ สภาพแวดล�อมทางกาย ได�แก" สภาพต"าง ๆ ท่ีมนุษย+จัดทําข้ึนมา เช"น อาคาร สถานท่ี ภูมิประเทศ เป�นต�น สิ่งเหล"านี้สามารถมองเห็นและจับต�องได� ส"วนสภาพแวดล�อมท่ีเป�นนามธรรม คือ ระบบคุณค"าท่ียึดถือปฏิบัติเก่ียวข�อง กลุ"ม สังคมความรู� ท้ังท่ีเป�นของตนเองและของคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ+เก่ียวข�องกับตน ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีมองไม"เห็นและจับต�องไม"ได� แต"ส"งผลต"อจิตใจ อารมณ+ ความรู�สึก และจินตนาการ  โรงเรียนเป�นสถาบันสําคัญต"อการเรียนรู�และการสร�างคุณลักษณะของมนุษย+ เป�นสถานท่ีอบรมสั่งสอนให�วิชาความรู� ความคิด ทักษะ และเจตคติท่ีจะนําไปสู"การดํารงชีวิต รวมท้ังพัฒนาสังคมให�เกิดความสูขและเจริญก�าวหน�ายิ่งๆ ข้ึนไป สภาพแวดล�อมในโรงเรียนเป�นการผสมผสานกันระหว"างหลักสูตรเนื้อหาสาระของวิชาท่ีเรียน ครู กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ การปกครองและเพ่ือนร"วมชั้นเรียนร"วมโรงเรียน ซ่ึงสิ่งเหล"านี้เป�นองค+ประกอบท่ีมีอิทธิพลต"อผู�เรียนท้ังในด�านการพัฒนาความคิด การสร�างเสริมประสบการณ+การปรับตัวและบุคลิกภาพให�สอดคล�องกับสภาพและการดํารงชีวิตในสังคมดังนั้น การจัดสภาพแวดล�อมในโรงเรียนจึงเป�นเรื่องท่ีสําคัญ และเป�นองค+ประกอบท่ีมีอิทธิพลก"อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู�เรียนได�เป�นอย"างดี การจัดสภาพแวดล�อมในโรงเรียนให�ถูกต�องเหมาะสมเป�นสิ่งจําเป�นในการจัดการศึกษา เพราะทําให�โรงเรียนเป�นสถานท่ี ท่ีน"า ไปเรียน ไปเล"น และไปทํางาน นํามาซ่ึงความรู�และประสบการณ+ต"างๆ การดําเนินการจัดสภาพแวดล�อมเป�นหน�าท่ีโดยตรงของโรงเรียน ต�องกําหนดให�เอ้ือต"อการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะตรงกับความต�องการของสังคม ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีอยู"ในโรงเรียนสภาพแวดล�อมต"างๆ ย"อมมีผลกระทบต"อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู�เรียน รวมท้ังมีอิทธิพลต"อการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ของผู�สอน  ดังนั้น การดําเนินการจัดสภาพแวดล�อมในโรงเรียนเป�นหน�าท่ีโดยตรงของเรียน เพราะโรงเรียนเป�นท่ีรวมของผู�เรียนซ่ึงมาจากหลายชุมชนมารวมกัน จึงเหมาะสมสําหรับการจัดการศึกษาอบรมและจัดสภาพแวดล�อมของโรงเรียนให�มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการพัฒนาผู�เรียน ท้ังนี้เพราะผู�เรียน



3  จํานวนมากเหลานั้นต�องใช�ชีวิตประจําวันอยู"ในโรงเรียนอย"างน�อย 6 – 7 ชั่วโมง เป�นระยะเวลา 6 –12 ป\ ซ่ึงตลอดเวลาท่ีอยู"ในโรงเรียน สภาพแวดล�อมต"างๆ ของโรงเรียนย"อมผลกระทบต"อสุขภาพ ท้ังร"างกายและจิตใจของผู�เรียน รวมท้ังมีอิทธิพลต"อการเรียนการสอนด�วย ดังนั้น การจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงเป�นกระบวนการท่ีเก่ียวข�องกันระหว"างผู�เรียนกับการจัดสภาพแวดล�อมในโรงเรียนให�ผู�เรียนและบุคคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพสมบูรณ+ท้ังร"างกายและจิตใจ  จากการดําเนินงานในงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป\การศึกษา 2561 ของโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ซ่ึงได�กําหนดนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร+ของการจัดการศึกษา โดยส"งผลให�เกิดคุณภาพด�านต"างๆ ดังนี้  1. ด�านผู�เรียน นักเรียนได�รับการพัฒนาความสามารถในด�านต"างๆ และเป�นผู�มีระเบียบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีระบบการดูแลช"วยเหลือและยังได�จัดให�มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ มีการเรียนรู�จากแหล"งเรียนรู� ท้ังในและนอกสถานศึกษา มีการฝ^กทักษะตามความสามารถของนักเรียน และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ทุกกลุ"มสาระการเรียนรู�ทําให�ผู�เรียนเป�นคนดีคนเก"ง และอยู"ในสังคมได�อย"างเป�นสุข  2. ด�านกระบวนการ สถานศึกษาใช�ระบบประกันคุณภาพกรศึกษาภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา มีการบริหารจัดการเพ่ือให�เกิดประสิทธิผลต"อผู�เรียน มีการจัดทําหลักสูตรครบทุกกลุ"มสาระการเรียนรู� ได�รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตลอดจนการสร�างความสัมพันธ+กับผู�ปกครองและชุมชนใกล�เคียง เพ่ือเพ่ิมระดับคุณภาพการศึกษาจนเป�นท่ียอมรับของชุมชนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง  3. ด�านการเรียนรู�  ได�ส"งเสริมและพัฒนาความพร�อมด�านป-จจัยการศึกษาของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ให�มีความรู�ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด�วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+ทุกกลุ"มสาระการเรียนรู� มีห�องปฏิบัติการ ห�องมัลติมีเดีย ห�องศูนย+วิชาทุกลุ"มสาระการเรียนรู�  4. ด�านงบประมาณ ได�ส"งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเอ้ือต"อระบบการบริหารสินทรัพย+ให�เกิดประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการลดค"าสาธารณูปโภค มีการใช�วัสดุ อุปกรณ+ร"วมกันอย"างคุมค"า  จากการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบว"า  โรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ยังมีป-ญหาและข�อจํากัดหลายประการท่ียังต�องแก�ไขปรับปรุงและพัฒนาให�ดีข้ึนและนอกจากนี้นักเรียนส"วนหนึ่งยังไม"สนใจเข�าร"วมกิจกรรม ไม"สนใจการเรียน สําหรับด�านกระบวนการท่ีเก่ียวข�องกับการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อม พบว"า โรงเรียนสามารถจัดได�ในระดับดีมากท้ังสองด�าน คือ การจัดสภาพแวดล�อมท่ีสะอาด เป�นระเบียบ ปลอดภัยและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให�ครูและบุคคลากรอย"างเพียงพอและจัดสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต"อการเรียนรู� ส"วนอีกสองด�านสามารถจัดได�ในระดับดี คือ การจัดระบบสาธารณูปโภคท่ีดี จัดระบบให�สถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด



4  และอบายมุข นอกจากนี้ในด�านป-จจัยเก่ียวกับอาคารสถานท่ี พบว"า จํานวนห�องเรียนมีหลากหลายแม�ว"าโรงเรียนจะได�จัดแหล"งเรียนรู� เพ่ิมเติมก็ยังไม"สามารถลดป-ญหาท่ีเกิดจากข�อจํากัดของจําวนห�องหลากหลายได� การหมุนเวียนสับเปลี่ยนห�องเรียนทําให�เกิดความล"าช�า ไม"สะดวก เวลาเรียนไม"พอส"งผลกระทบต"อการเรียนการสอนและความมีวินัยของนักเรียน  จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทําให�เกิดจุดท่ีควรพัฒนาซ่ึงเป�นตัวชีวัดตัวหนึ่ง ท่ีผู�วิจัยได�นํามาเป�นป-ญหาในการวิจัย ซ่ึงประกอบด�วยด�านต"างๆ ดังนี้   1. ผลการประเมินด�านผู�เรียน ผู�เรียนบางส"วนควรได�รับการพัฒนาให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค+เพ่ิมข้ึนในด�านความรับผิดชอบและความประหยัด การคิดวิเคราะห+ ได�ด�วยตนเอง  2. ผลการประเมินด�านครู ครูผู�สอนบางส"วนได�รับการพัฒนาเก่ียวกับการนําเสนอผลการประเมินพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  3. ผลการประเมินด�านผู�บริหาร สถานศึกษาควรพัฒนาในด�านการนิเทศติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเป@าหมายอย"างต"อเนื่อง ด�านผู�ปกครองและชุมชนเข�ามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาให�มากข้ึน ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลายหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและความต�องการของผู�เรียน กระตุ�นให�ผู�เรียนรู�จักคิดวิเคราะห+ คิดสังเคราะห+ คิดแก�ป-ญหาและตัดสินใจกระตุ�นให�ผู�เรียนรู�จักศึกษาหาความรู�แสวงหาคําตอบและสร�างองค+ความรู�ด�วยตนเองและการประเมินพัฒนาการของผู�เรียนด�วยวิธีหลากหลายและต"อเนื่องให�มากข้ึน  จากป-ญหาดังกล"าว ผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจต"อ การจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพราะได�ตะหนักว"าสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศ ท้ังสามด�าน คือ ด�านกายภาพ ด�านวิชาการและการบริหารจัดการ มีผลโดยตรงต"อการปฏิบัติงานของครู และการเรียนรู�ของนักเรียน ผลการวิจัยท่ีได�จะเป�นแนวทางให�ผู�บริหารและคณะทํางานนําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนและบรรยากาศในการเรียนให�กับนักเรียนให�ดียิ่งข้ึนไป  1.2  คําถามของการวิจัย  เพ่ือเป�นแนวทางในการแสวงหาคําตอบท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค+ของการวิจัย ผู�วิจัยจึงกําหนดข�อคําถามของการวิจัยครั้งนี้ไว�ดังนี้ 1. ความพึงพอใจต"อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา อยู"ในระดับใด  2. ความคาดหวังต"อการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา อยู"ในระดับใด  



5  3. ความพึงพอใจและความคาดหวังต"อการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา แตกต"างกันหรือไม"   1.3 วัตถุประสงค$ของการวิจัย  1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต"อการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา   2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังต"อการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา   3. เพ่ือศึกษาความแตกต"างระหว"างความพึงพอใจและความคาดหวังต"อการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา  1.4 สมมุติฐานของการวิจัย   1. ความพึงพอใจต"อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา อยู"ในระดับปานกลาง  2. ความคาดหวังต"อการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา อยู"ในระดับปานกลาง  3. ความพึงพอใจและความคาดหวังต"อการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา แตกต"างกัน              



6  1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย         ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม          ภาพท่ี  กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย   ตัวแปรท่ีศึกษา   ตัวแปรอิสระ ได�แก"  ป-จจัยส"วนบุคคล  ประกอบด�วย   เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน"งป-จจุบัน สภาพความคิดเห็น ประกอบด�วย ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ตัวแปรตาม ได�แก" การจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา ประกอบด�วย  ทางด�านกายภาพ  ทางด�านวิชาการ ทางด�านการบริหารจัดการ  1.6 ขอบเขตของการวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการวิจัย เพ่ือทราบความพึงพอใจต"อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียน โรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา โดยมี คือ   1. ขอบเขตด�านเนื้อหา ซ่ึงมี 3 องค+ประกอบ คือ 1.1 สิ่งแวดล�อมและบรรยากาศทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล�อมท่ีเป�นวัตถุ เช"น โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบด�วยต"างๆวัสดุ ครุภัณฑ+ และอุปกรณ+ ซ่ึงมีอิทธิพลต"อความรู�สึกและการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู�ของนักเรียน 1.2 สิ่งแวดล�อมและบรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง บรรยากาศการเรียนการสอน ท้ังในและนอกห�องเรียนตลอดจนการจัดบริเวณเพ่ือสนับสนุนทางวิชาการและประสบการณ+ท่ีจะนําไปสู"การเรียนรู�อย"างมีความสุขและประสิทธิภาพ 1.3 สิ่งแวดล�อมและบรรยากาศทางการบริหารป2จจัยส3วนบุคคล - เพศ - สถานภาพ - ระดับการศึกษา - ตําแหน"งป-จจุบัน สภาพความคิดเห็น - ความพึงพอใจ การจัดส่ิงแวดล+อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู+ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ$พงษ$พิทยา - ทางด�านกายภาพ - ทางด�านวิชาการ - ทางด�านการบริหารจัดการ 



7  จัดการ หมายถึง การดําเนินการต"างๆ ท่ีนําไปสู"ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความสัมพันธ+อันดีระหว"างบุคลากรในโรงเรียน    2. ขอบเขตด�านประชากรและกลุ"มตัวอย"าง ก็จะมีประชากร โดยใช�ครูผู�สอนนักเรียนผู�ปกครองนักเรียน   3. ขอบเขตด�านตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต"อการจัดสิ่งแวดล�อม และบรรยากาศทางกายภาพ ความพึงพอใจต"อการจัดและบรรยากาศทางวิชาการ ความพึงพอใจต"อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศทางการบริหารจัดการ  1.7 นิยามศัพท$เฉพาะ   เพ่ือให�เข�าใจตรงกันเก่ียวกับการสื่อความหมายของคําท่ีใช�ในการวิจัย ผู�วิจัยจึงได�กําหนดนิยามศัพท+เฉพาะไว�ดังนี้  1. การจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู� หมายถึง ความพึงพอใจและความคาดหวังท่ีมีต"อการดําเนินการต"างๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศในโรงเรียนเพ่ือความเป�นระบบ ระเบียบ สะดวกในการปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิผล โดยมี 3 องค+ประกอบ คือ   1.1 สิ่งแวดล�อมและบรรยากาศทางกายภาพ หมายถึง เป�นบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีค"อนข�างจะมองเห็นเป�นรูปธรรม นับต้ังแต"ก�าวเข�าสู"รั้วโรงเรียนสามารถมองเห็นได�  1.2 สิ่งแวดล�อมและบรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ท้ังในและนอกห�องเรียนตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส"งเสริมสนับสนุนวิชาการต"างๆ ท่ีจะทําให�นักเรียนเกิดการเรียนเรียนรู�ภายใต�บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา สดชื่น แจ"มใส มีความรู�สึกรักโรงเรียน รักครู รักเพ่ือน และพูดเป�นเสียงเดียวกันว"า อยากมาโรงเรียน พยายามจัดบรรยากาศแห"งความกลัว ความหวาดผวาความวิตกกังวล และการขู"เข็ญ ให�หมดสิ้นไป  1.3 สิ่งแวดล�อมและบรรยากาศทางการบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินการใดๆ ภายในโรงเรียนให�การปฏิบัติงานสําเร็จลงด�วยความร"วมมือร"วมใจของบุคลาการ ซ่ึงสังเกตได�จากการดําเนินงานอย"างมีระบบความเอ้ือเฟbcอเผื่อแผ"ช"วยเหลือซ่ึงกันและกันของบุคลากรในโรงเรียน ยิ้มแย�มแจ"มใส และเป�นมิตรต"อกันรักใคร"กลมเกลียวกัน  2. โรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน ต้ังแต"ระดับชั้น อนุบาล1 ถึง ประถมศึกษา6 สังกัดสํานักงานการส"งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)    



8  1.8 ประโยชน$ท่ีได+รับ 1. ได�ทราบถึงความพึงพอใจต"อการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา   2. ได�ทราบถึงความคาดหวังต"อการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา   3. ได�ทราบถึงความแตกต"างระหว"างความพึงพอใจและความคาดหวังต"อการจัดสภาพแวด ล�อม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต"อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ+พงษ+พิทยา  



บทที ่ 2เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าจากเอกสาร ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการจัดสิ่งแวดล�อมในสถานศึกษา เพ่ือนํามาประกอบงานวิจัยเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต+อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประกอบด�วยสาระสําคัญดังต+อไปนี้2.1 การจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศในโรงเรียน2.2 ข�อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง2.1 การจัดส่ิงแวดล�อมสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนมีความสําคัญอย+างยิ่งท่ีโรงเรียนควรตระหนักเสริมสร�างให�เกิดข้ึนเพราะโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดล�อมท่ีดีจะทําให�บุคลกรในโรงเรียนเกิดความรู�สึกพอใจภูมิใจ อบอุ+น สบายใจ รู�สึกในความเป9นเจ�าของ เรียนและทํางานร+วมกันเป9นอย+างเต็มท่ีและมีความสุขความหมายของส่ิงแวดล�อมสิ่งแวดล�อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย+างท่ีอยู+รอบตัวมนุษย/ ท้ังท่ีมีชีวิต ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย/สร�างข้ึน ซ่ึงสิ่งแวดล�อมท่ีอยู+รอบตัวเราสามารถสัมผัสได�ด�วยประสาทสัมผัสจะมีอิทธิพลต+อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตไม+ว+าพืช สัตว/ หรือคนวินัย วีระวัฒนานนท/ (2549) กล+าวว+าสิ่งแวดล�อม หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ/ระหว+างมนุษย/กับสิ่งท่ีมีอยู+โดยรวมท้ังท่ีเป9นธรรมชาติและมนุษย/สร�างข้ึน รวมถึงความสัมพันธ/ ระหว+างประชากร มลภาวะ ทรัพยากร การคมนาคม การวางแผนเก่ียวกับเมืองและชนบทกับสิ่งแวดล�อมมนุษย/ สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห+งชาติ ให�ความหมายว+า สิ่งแวดล�อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย+างท่ีอยู+รอบตัวมนุษย/ ท้ังท่ีมีชีวิต ท้ังท่ีเป9นรูปธรรม ซ่ึงจับต�องและมองเห็นได� และนามธรรม เช+นวัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเชื่อมีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน เป9นปCจจัยในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน เม่ือพิจารณาความหมายของบรรยากาศในโรงเรียน และความหมายของสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนท่ีได�กล+าวมาแล�ว จะเห็นได�ว+า “บรรยากาศ” กับ “สิ่งแวดล�อม” จะมีความเก่ียวข�องสัมพันธ/กัน กล+าวคือ บรรยากาศโรงเรียน เป9นสภาวะอันเกิดจากมีปฏิสัมพันธ/ระหว+างคนกับสิ่งแวดล�อมใน



9โรงเรียน แล�วส+งผลถึงความรู�สึกของบุคคล ถ�าเป9นบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนดีก็จะส+งผลให�คุคลากรในโรงเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน ความพอใจ ความอบอุ+น ความรู�สึกเป9นเจ�าของความสําคัญของส่ิงแวดล�อมโกวิท วรพิพัฒน/ (2554) เห็นว+าบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีดีในโรงเรียนจะมีส+วนเสริมสร�างความคิด จิตใจ และคุณธรรมต+างๆ อันพึงประสงค/ โรงเรียนท่ีสะอาด ร+มรื่น เรียบง+าย สดชื่น สงบแจ+มใจ มีชีวิตชีวา วัสดุ อาคารสถานท่ีซ่ึงได�รับการดูแลให�มีความเป9นปCจจุบันพร�อมท่ีจะให�ครูและนักเรียนได�ใช�ตลอดเวลา ย+อมจะทําให�ครูและนักเรียนได�รับอิทธิพล ทําให�เป9นคนละเอียดอ+อน จิตใจแจ+มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบเรียบร�อย และรักความร+มรื่นไปด�วยถือว+าคุณธรรมต+างๆ อันพึงประสงค/ตามหลักสูตรจะเกิดข้ึนในตัวนักเรียนได�เป9นอันมากธเนศ ขําเกิด (2550)  ก็มีความเห็นในลักษณะท่ีสอดคล�องกันว+า โรงเรียนซ่ึงมีบรรยากาศท่ีดีจะทําให�นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู�สึกพอใจ อบอุ+นใจ สบายใจ รู�สึกในความเป9นเจ�าของและอยากมาโรงเรียน โรงเรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีไม+ดีจะทําให�สมาชิกเกิดความเบื่อหน+าย ห+างเหิน ว�าเหว+ และไม+อยากมาโรงเรียน ไม+มีอิทธิพลในการเสริมสร�างความคิด จิตใจและคุณธรรมต+างๆอันพึงประสงค/ได�ณรงค/ กาญจนานนท/ (2557) กล+าวว+าสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน เป9นตัวแปรท่ีสําคัญต+อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมท้ังการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด�วย ผู�บริหารโรงเรียนท่ีมุ+งพัฒนาให�นักเรียนเป9นท้ัง “คนเก+ง” “คนดี” จึงจําเป9นท่ีจะต�องมุ+งเน�นพัฒนาสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนเป9นประการสําคัญ ซ่ึงนอกจากจะส+งผลต+อตัวนักเรียนแล�ว ยังมีผลต+อการบริหารบุคลากรในโรงเรียน ด�วยบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีดีจะช+วยกล+อมเกลาเวลาความรู�สึกของบุคคลให�มีความรู�สึกท่ีดีต+อกัน ซ่ึงความรู�สึกท่ีดีต+อกันจะช+วยสร�างความเข�าใจกัน ลดปCญหาความขัดแย�งในการทํางาน ทําให�การบริหารเกิดความคล+องตัว โรงเรียนจะสามารถพัฒนาไปสู�เปJาหมายท่ีกําหนดไว�ได�อย+างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทองคูณ หงส/พันธ/ (2550) กล+าวว+า สิ่งแวดล�อมในโรงเรียน มีประโยชน/ต+อการพัฒนาการของเด็กนักเรียนหลายประการ คือ1. พัฒนาการทางร+างกาย โรงเรียนท่ีมีสนามกีฬาและสถานท่ีพักผ+อนเพียงพอและถูกหลักวิชา จะช+วยพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กได�เป9นอย+างดี ส+งแวดล�อมท่ีดีไม+มีมลภาวะต+างๆ มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีสุขาภิบาลท่ีดี มีโภชนาการท่ีเหมาะสมล�วนแต+มีผลต+อพัฒนาการทางร+างกายของเด็กและขจัดอุบัติเหตุท้ังหลายท่ีจะเกิดแก+นักเรียนได�2. พัฒนาการทางสติปCญญา สภาพแวดล�อมของโรงเรียน ล�วนมีผลต+อการเรียนรู�ของเดกนักเรียน เพราะสิ่งแวดล�อมเป9นสื่อและอุปกรณ/การเรียนรู� และเป9นปCจจัยท่ีส+งเสริมการเรียนรู�ของเด็ก



10นักเรียน สิ่ งแวดล�อมท่ีดีย+อมมีอิทธิพลต+อพัฒนาการทางสติปCญญาของเด็กนักเรียนเพราะสภาพแวดล�อมท่ีดี คือ สิ่งจูงใจให�เด็กนักเรียนอยากเรียน3. พัฒนาการทางด�านอารมณ/และจิตใจ  บรรยากาศ และสภาพแวดล�อมท่ีสวยงาม สะอาดสะดวกสบาย และน+าสนใจ เป9นปCจจัยสําคัญในการพัฒนาสภาพอารมณ/ จิตใจของนักเรียนท้ังสิ้นสภาพแวดล�อมท่ีดี มีผลต+อสุขภาพจิตของนักเรียน และจะนําสู+พัฒนาการทางด�านอารมณ/และจิตใจท่ีพึงประสงค/ได�4. พัฒนาการทางด�านสังคม สภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดล�อมท่ีดี มีส+วนหล+อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค/ของนักเรียน โรงเรียนสะอาด สวยงาม มีระเบียบ เด็กนักเรียนจะถูกกหล+อหลอมให�เป9นคนรักสวยรักงาม รักความสะอาดรักความมีระเบียบวินัย สภาพแวดล�อมท่ีมีบรรยากาศของกัลยาณมิตร มีความเอ้ือเฟMNอเก้ือกูลกัน เสียสละร+วมมือ สิ่งเหล+านี้ย+อมสร�างสรรค/ให�เด็กเป9น “คนดีและพลเมืองดี”กรมสามัญศึกษา เชื่อว+า สภาพแวดล�อมท่ีดี เป9นส+วนสําคัญในการเสริมสร�างให�เป9นทรัพยากรท่ีมีคุณค+าทางด�านความรู�ความคิด คุณธรรม และจริยธรรม ต+าง ๆ อันพึงประสงค/ได� แ มีผู�กล+าวว+าครูอาจแบ+งเป9น 2 ประเภทใหญ+ๆ คือครูท่ีพูดไม+ได�และครูท่ีพูดได� แต+ครูท่ีพูดไม+ได�มักได�รับการกล+าวถึงน�อย บรรยากาศและสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนถือว+าเป9นครูท่ีพูดไม+ได�  เชื่อว+าโรงเรียนท่ีสะอาด ร+มรื่นเรียบร�อย สดชื่อ สงบ แจ+มใส มีชีวิตชีวาวัสดุอาคารสถานท่ีได�รับการดูแลมีความเป9นปCจจุบันพร�อมท่ีจะให�ครูและนักเรียนได�ใช�ตลอดเวลา ย+อมจะให�ครูและนักเรียนได�รับอิทธิพล ทําให�คนละเอียดอ+อนจิตใจแจ+มใส รักสวย รักงาน รักความสะอาด รักวามสงบ เรียบง+าย และรักความร+มรื่นไปด�วย ถือว+าคุณธรรมต+างๆ อันพึงประสงค/ตามหลักสูตร อันจะเกิดข้ึนในตัวนักเรียนโดยครูประเภทพูดไม+ได�นี้เป9นอย+างมาก จึงเห็นเป9นการสมควรท่ี โรงเรียนจะต�องพยายามจัดสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนเพ่ือประโยชน/ในการท่ีเด็กจะได�พัฒนาให�เต็มความรู�ความสามารถกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว+า สิ่งแวดล�อมต+างๆท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ไม+ว+าจะจัดในห�องเรียน หน�าห�องเรียน บริเวณโรงเรียนหน�าบริเวณโรงเรียน รวมไปถึงรอบๆโรงเรียนล�วนมีผลต+อการปลูกฝCงคุณลักษณะนิสัยท่ีงามให�เกิดข้ึนภายในต+อผู�เรียนท้ังสิ้น เช+น การท่ีนักเรียนได�เรียนท่ีสะอาดทาสีอ+อนโยน แสงนุ+มนวลมีต�นไม� กระถาง มีรูปท่ีดูแล�วสบายใจ มีซุ�มหรือมุมสงบ ได�หาความรู�ด�วยตัวเอง นักเรียนมีความคุ�ยเคยกับความสะอาดความเป9นระเบียบเรียบร�อยอยู+ตลอดเวลา ซ่ึงจะช+วยให�นักเรียนมีความกระตือรือร�นมากยิ่งข้ึน เกิดความเชื่อม่ัน มีความรักและไม+อยากให�ห�องเรียนและโรงเรียนสกปรก เกิดความเคยชินกับความสะอาด ความเป9นระเบียบอยู+ท่ีโรงเรียน จนซึมซับสิ่งท่ีดีๆท่ีได�รับ เกิดความรับผิดชอบและมีวินัยในตัวเองจนสามารถถ+ายโอนประสบการณ/เหล+านี้เชื่อมโยงสู+การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน



11องค!ประกอบของส่ิงแวดล�อมภายในโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ได�กําหนดสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนประถมศึกษาไว� 3 ประเภท ดังนี้1. ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพ ได�แก+ สภาพแวดล�อมท่ีเป9นวัตถุท้ังหลาย เช+น บริเวณโรงเรียนอาคารเรียน อาคารประกอบ ห�องเรียน ห�องน้ํา ห�องส�วม ห�องประกอบ ครุภัณฑ/และวัสดุอุปกรณ/ต+างๆ สิ่งท่ีชี้วัดถึงลักษณะสิ่งแวดล�อมทางกายภาพท่ีดีได�แก+ความชุ+มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร+มรื่น ความสวยงาม ความสะอาดความเป9นระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ การท่ีจะจัดของสภาพปCญหาหรือความต�องการความจําเป9นแตกต+างกัน ข้ึนอยู+กับแนวความคิดและดุลยพินิจของบุคลากรภายในโรงเรียนนั้นๆท่ีจะสร�างสรรค/ให�เกิดข้ึน แต+ก็ควรอยู+ภายใต�หลักการของ “ การร+วมคิดร+วมทํา “ ซ่ึงเป9นการเสริมสร�างความรู�สึกท่ีดี ความรู�สึกของการมีสวนร+วม ความรู�สึกของความเป9นเจ�าของ โดยเฉพาะนักเรียน ซ่ึงเป9นหัวใจของการจัดการศึกษา ผู�บริหารและครู-อาจารย/ควนยอมรับว+า นักเรียนทุกคนมีความสามารถและเป9นส+วนหนึ่งของโรงเรียนท่ีมีความรักและความผูกผัน และปรารถนาดีต+อโรงเรียนภายใต�การแนะนําของผู�บริหารและครู-อาจารย/2. ส่ิงแวดล�อมทางวิชาการ ได�แก+ การจัดบรรยากาศทางการเรียนการสอน ท้ังในและนอกห�องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการต+างๆ และประสบการณ/ให�มากท่ีสุดภายใต�บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา แจ+มใส น+าเรียนรู� สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู ไม+มีบรรยากาศแห+งความกลัวและผวาดผวาวิตกกังวล ทุกคนพูดเป9นเสียงเดียวกันว+า “อยากมาโรงเรียน”การจัดสภาพแวดล�อมทางวิชาการท่ีส+งเสริมให�เกิดบรรยากาศดังกล+าว ได�แก+ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตรงตามจุดประสงค/ ส+งเสริมความสามารถของแต+ละบุคคลเน�นให�นักเรียนเป9นศูนย/กลางของการเรียนการสอนแล�วดําเนินกิจกรรมด�วยความเป9นกันเองให�เกียรติซ่ึงกันและกัน ส+งเสริมการเรียนเป9นกลุ+มช+วยกันคิด ช+วยกันทําระหว+างผู�สอนและผู�เรียนจะทําให�ทุกคนมีความสุข มีความม่ันใจและตระหนักในคุณค+าของตนเอง3. ส่ิงแวดล�อมทางการบริหารการจัดการ ได�แก+ การดําเนินการใดๆ ภายในโรงเรียนให�มีการปฏิบัติงานสําเร็จลงด�วยความร+วมมือร+วมใจของบุคลากร ซ่ึงสังเกตได�จากการดําเนินงานอย+างมีระบบ ความเอ้ือเผื่อแผ+ช+วยเหลือเก้ือกูลกันและกันของบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนยิ้มแย�มแจ+มใสเป9นมิตรต+อกัน รักใคร+กลมเกลียวกันลักษณะการบริหารการจัดการท่ีก+อให�เกิดบรรยากาศท่ีดีนั้น เริ่มต้ังแต+วิธีการกําหนดนโยบาย ควรให�บุคลากรในโรงเรียนมีส+วนร+วม มีการนําข�อมูลจากการสํารวจสภาพปCจจุบัน ปCญหามากําหนดเป9นนโยบาย ในการแก�ปCญหาและพัฒนางานของโรงเรียน การมอบหมายงานและติดตามดูแล ช+วยเหลือ ถามไถ+ ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกย+อง ชมเชย การสร�างขวัญกําลังใจ จัดสวัสดิการไว�หลายๆรูปแบบ การจัดบรรยากาศท้ังทางกายภาพวิชาการและการบริหารการจัดการ ต+างก็เอ้ือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงโรงเรียนควรตระหนักและเสริมสร�างให�เกิดข้ึนเพ่ือให�โรงเรียนเป9นวิมานท่ีน+าอยู+น+าเรียนแล�วทุกคนจะอยู+อย+างมีความสุข



12การจัดส่ิงแวดล�อมในโรงเรียนกรมสามัญศึกษาได�กําหนดสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนประถมศึกษาไว� 3 ประเภท คือสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ สิ่งแวดล�มทางวิชาการ สิ่งแวดล�อมทางการบริหาร ซ่ึงสิ่งแวดล�อมแต+ละประเภทมีลักษณะสําคัญดังต+อไปนี้ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพสิ่งแวดล�อมทางกายภาพเป9นบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีค+อนข�างจะมองเห็นเป9นรูปธรรมนับต้ังแต+ก�าวเข�าสู+รั้วโรงเรียนสามารถมองเห็นได� ได�แก+1. บริเวณโรงเรียน เช+น รั้ว ถนน สนาม ต�นไม� ดอกไม� สวนหย+อม ท่ีพักผ+อน สนามกีฬาสถานท่ีนันทนาการ สาธารณูปโภค สระน้ํา ถังขยะ ฯลฯ2. อาคารเรียน อาคารประกอบและอาคารอ่ืนๆ เช+น อาคารชั่วคราว โรงฝTกงาน โรงอาหารหอประชุม บ�านพักครูบ�านพักภารโรง ห�องน้ํา ห�องส�วม ฯลฯ3. ห�องเรียนและห�องอ่ืนๆ เช+น ห�องผู�บริหาร ห�องพักครู ห�องแนะแนว ห�องพยาบาล ห�องทะเบียนวัดผล ห�องโสตทัศนูปกรณ/ ห�องจริยธรรม ฯลฯเครื่องชี้วัดสิ่งแวดล�อมกายภาพท่ีดี ได�แก+ การมีสภาพท่ีใช�การได�อยู+เสมอ มีความสะอาด สดชื่น ร+มรื่น สวยงาม มีการจัดการตกแต+งบริเวณโรงเรียนด�วยดอกไม�ประดับหรือสิ่งอ่ืนๆ มีท่ีเรียนท่ีพักผ+อน สถานนันทนาการ น้ําด่ืม น้ําใช�เพียงพอกับจํานวนนักเรียนห�องต+างๆเครื่องชี้วัดสิ่งแวดล�อมกายภาพท่ีดี ได�แก+ การมีสภาพท่ีใช�การได�อยู+เสมอ มีความสะอาด สดชื่น ร+มรื่น สวยงาม มีการจัดการตกแต+งบริเวณโรงเรียนด�วยดอกไม�ประดับหรือสิ่งอ่ืนๆ มีท่ีเรียนท่ีพักผ+อน สถานนันทนาการ น้ําด่ืม น้ําใช�เพียงพอกับจํานวนนักเรียนห�องต+างๆ มีการตกแต+งภายในให�สวยงาม มีขนาดพ้ืนท่ีและแสงสว+างเพียงพอในการใช� มีผู�รับผิดชอบรักษา เป9นต�นกระบวนการจัดสิ่งแวดล�อมเหล+านี้ เป9นเรื่องของแต+ละโรงเรียนท่ีต+างก็มีสภาพของปCญหาหรือความต�องการความจําเป9นท่ีแตกต+างกัน ซ่ึงข้ึนกับแนวความคิดและดุลยพินิจของบุคลากร ภายในโรงเรียนนั้นๆ ท่ีจะสร�างสรรค/ให�เกิดข้ึน แต+ควรอยู+ภายใต�หลักการของการคิดร+วมคิดร+วมทํา เพ่ือสร�างความรู�สึกมีส+วนร+วมของทุกคน โดยเฉพาะอย+างยิ่งนักเรียนซ่ึงถือว+าเป9นสมาชิกท่ีมีคุณค+าท่ีผู�บริหารและครูควรมีความรู�สึกเสมอว+านักเรียนทุกคนมีความสามารถและเป9นส+วนหนึ่งของโรงเรียนท่ีมีความรักความผูกพันและปรารถนาดีต+อโรงเรียน ดังนั้น จึงเปUดโอกาสให�เขาได�แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจวางแผนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในโรงเรียนภายใต�การนิเทศ แนะนําขงผู�บริหารโรงเรียนและครู กรมวิชาการให�แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมสถานศึกษาสภาพแวดล�อมของสถานศึกษาและค+านิยมว+าการจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพในโรงเรียน สามารถดําเนินการให�เกิดข้ึนได�ภายใต�



13สภาพแวดล�อมท่ีเป9นวัตถุจับต�องได� สัมผัสได� และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให�เกิดข้ึนได� ซ่ึงการจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพของโรงเรียนท่ีสําคัญมีดังนี้1. พ้ืนท่ีและบริเวณโรงเรียนต�องมีพ้ืนท่ีเพียงพอแก+การใช�ประโยชน/ต+างๆไม+เป9นหลุมเป9นบ+อรับแสงสว+างจากธรรมชาติได�มาก มีการปลูกต�นไม�ใหญ+ให�ร+มเงา ปลูกไม�ดอก ไม�ประดับ ให�เกิดความสวยงามและมีรั้วโดยรอบ2. อาคารเรียนและสิ่งก+อสร�าง ตัวอาคารเรียนควรหันด�านหน�าของอาคารไปทางทิศท่ีรับลมได�สะดวก แสงแดดและฝนไม+รบกวนมากนัก ภายในเรียนควรใช�สีท่ีเย็นตา ตกแต+งด�วยรูปภาพให�สวยงามอยู+เสมอ สําหรับอาคารประกอบ เช+น อาคารเอนกประสงค/ โรงอาหาร จะต�องคํานึงถึงความสะอาดเป9นประการสําคัญ อากาศถ+ายเทได�ดี3. ห�องเรียนและเครื่องใช�ในห�องเรียน การจัดโตVะเรียนและเก�าอ้ีไม+ควรจัดแบบติดกับพ้ืนห�องเรียนตายตัวให�สามารถเคลื่อนท่ีได�เพ่ือความเหมาะสมต+อการจัดกลุ+มหรือต�องการห�องเรียนเพ่ือประโยชน/อย+างอ่ืน การจัดแถวโตVะเรียนต�องมีช+องว+าง ระหว+างแถวเพียงพอท่ีจะเดินผ+านไปได�โดยสะดวก4. การถ+ายเทอากาศและแสงสว+างห�องเรียนจะมีความร�อนความชื้นและกลิ่น ถ�าห�องเรียนมีการระบายอากาศไม+ดีพอจะทําให�ร�อนอบอ�าวมีกลิ่นไม+ดี และทําให�นักเรียนไม+กระปรี้ประเปร+าและอาจทําให�เกิดการติดต+อของโรคได�โดยง+าย ต�องจัดให�มีช+องลม หน�าต+าง ประตู และมีพ้ืนท่ีสําหรับการถ+ายเทอากาศอย+างเพียงพอ ตัวอาคารเรียนไม+ควรต้ังอยู+ในท่ีท่ีมีสิ่งกีดขาวางทางลมห�องเรียนควรมีแสงสว+างเพียงพอแก+การเรียนการสอนหากแสงสว+างน�อยหรือมากเกินไปจะทําให�เกิดผลเสียแก+สายตาของนักเรียน ความเข�มของแสงสว+างในห�องเรียนท่ีสามารถอ+านหนังสือได�อย+างสบายตามีค+าประมาณ 30ฟุตแรงเทียน ส+วนห�องเรียนท่ีใช�ทําการฝWมือหรืองานอ่ืนๆท่ีใช�สายตามากๆ ควรมีความเข�มของแสง 50ฟุตแรงเทียนข้ึนไป5. เสียง ห�องเรียนท่ีดีต�องออกแบบให�สามารถปJองกันเสียงดังรบกวนได� เสียงดังเป9นอุปสรรคต+อการเรียนการสอน เด็กนักเรียนจะขาดสมาธิฟCงครูสอนไม+ได�ยิน ระดับความดังของเสียงภายนอกอาคารเรียนไม+ควรเกิน 70 เดซิเบลภายในห�องเรียนไม+ควรมีระดับความดังของเสียงรบกวนเกินกว+า35- 40 เดซิเบล6. ห�องพยาบาล เป9นห�องท่ีจําเป9นจะต�องจัดให�มาข้ึนในโรงเรียน เพ่ือดําเนินงานด�านสุขภาพของนักเรียนห�องพยาบาลควรจัดอยู+ชั้นล+างของอาคารเพ่ือให�นักเรียนใช�ได�โดยสะดวกภายในห�องพยาบาล ควรจัดให�มีเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฐมพยาบาลอย+างครบถ�วน7. โรงอาหารโรงเรียนควรควรจัดให�มีโรงอาหารหรือท่ีรับประทานอาหารสําหรับนักเรียนได�รับประทานอาหารกลางวันอย+างเป9นระเบียบเรียบร�อยจะช+วยฝTกหัดให�นักเรียนได�รู�จักระเบียบในการรับประทานอาหารสร�างทัศนคติและสุขนิสัยท่ีดีแก+เด็ก  การจัดโรงอาหารต�องพิจารณาจัดให�มีโตVะ



14อาหารและท่ีนั่งเพียงพอกับจํานวนนักเรียนจัดให�มีดื่มใช�สะอาดได�อย+างเพียงพอจัดให�มีภาชนะสําหรับรองรับเศษอาหารท่ีถูกสุขลักษณะใช�อย+างพอเพียง  มีสภาพดี มีฝาปUดมิดชิด ไม+รั่ว ไม+ซึมน้ํา และต�องมีความสะอาดอยู+เสมอ รวมท้ังการจัดให�มีการดูแลแลรักษาความสะอาดและความเป9นระเบียบเรียบร�อยของโรงเรียนอาหารด�วย8. โรงครัว เป9นสถานท่ีท่ีใช�ประกอบหรือปรุงอาหาร  โรงเรียนควรคํานึงถึงสถานท่ีจัดต้ังเป9นสัดส+วน  พ้ืนห�องต�องทําด�วยวัสดุท่ีไม+ดูดซึมน้ํา  ประตูหน�าต+างต�องใส+มุ�งลวดตาข+ายเพ่ือปJองกันแมลงวันและหนูเข�ามาในห�องครัว  มีแสงสว+างเพียงพอ  มีระบบถ+ายเทอากาศได�ดี มีระบบระบายน้ําท้ิง มีถังขยะสําหรับเก็บอาหารและขยะชนิดอ่ืนๆ  อย+างเพียงพอ มีท่ีเก็บท้ิงอาหารสดและอาหารแห�งและมีน้ําใช�สําหรับการประกอบหรือปรุงอาหารท่ีสะอาดมีคุณภาพดีอย+างเพียงพอ9. สนาม สนามใหญ+ควรอยู+ด�านหน�าของโรงเรียน เพ่ือใช�เป9นท่ีสําหรับสอนวิชาพลศึกษาและออกกําลังประเภทท่ีต�องการเนื้อท่ีมากๆ เช+น ฟุตบอล รักบี้บอล  กายบริหาร เป9นต�น  ส+วนด�านข�างและพ้ืนท่ีว+างระหว+างอาคารเรียนควรจัดเป9นสนามขนาดเล็กๆเพ่ือใช�สําหรับกิจกรรมท่ีต�องการเนื้อท่ีไม+มากนัก ซ่ึงสนามเล็กนั้นควรจัดให�สามารถใช�เป9นท่ีพักผ+อนหย+อนใจของนักเรียนได�ด�วย สภาพของสนามควรเป9นท่ีราบเรียบไม+มีหลุมหรือบ+อ มีการปลูกหญ�าและรักษาเป9นอย+างดี ริมขอบสนามควรปลูกต�นไม�ใหญ+ให�เกิดร+มเงาสําหรับการพักผ+อนหย+อนใจของนักเรียน และทําให�เกิดทัศนียภาพสวยงามแก+สถานท่ี ควรจัดทําท่ีนั่งพัก ม�าหิน และซุ�มเถาไม�เลื้อยไว�ให�นักเรียนใช�เป9นท่ีพักผ+อน บริเวณสนามควรจัดให�มีน้ําสําหรับด่ืมและอ+างล�างมือไว�ตามความจําเป9น จัดให�มีถังขยะไว�ตามริมสนามเป9นระยะๆ เพ่ือความสะดวกในการเก็บและรักษาความสะอาดของสนาม ในกรณีของโรงเรียนประถมศึกษาศึกษาเครื่องเล+นของเด็กเล็ก เช+น  บ+อ  ทราย  ชิงช�า  ไม�ลื่น ม�าหมุน ฯลฯ ควรจัดแยกไว�ส+วนหนึ่งต+างหาก โดยจัดรั้วเต้ียๆ แบ+งขอบเขตไว�ควรจะจัดครูหรือนักเรียนโตคอยควบคุมดูแลเสมอการตรวจสภาพ การซ+อมแซมและการดูแลรักษาจะต�องกระทําอยู+ประจําเพ่ือให�เกิดความปลอดภัยแก+เด็กท่ีเล+นเครื่องเล+นเหล+านั้น10. น้ําด่ืมน้ําใช�  โรงเรียนทุกแห+งต�องจัดให�มีน้ําใช�น้ําด่ืมท่ีสะอาด ปริมาณพอเพียงสําหรับนักเรียน สําหรับอัตราน้ําด่ืมของนักเรียนโดยปกติประมาณ 1.5-4.5 ลิตร/คน/วัน11. ส�วมและท่ีปCสสาวะ  โรงเรียนต�องจัดให�มีส�วมท่ีถูกสุขลักษณะให�นักเรียนใช�อย+างพอเพียงโรงเรียนสหศึกษาต�องจัดให�มีส�วมสําหรับนักเรียนหญิงและชายแยกกัน เพ่ือให�นักเรียนใช�ได�สะดวกยิ่งข้ึน สําหรับนักเรียนชายต�องจัดทําท่ีปCสสาวะให�เพียงพอแก+จํานวนนักเรียน12. การกําจัดขยะมูลฝอย ขยะท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนมีอยู+ 2 ชนิด คือ ขยะแห�ง และขยะสดหรือขยะเปWยก จําเป9นต�องได�รับการเก็บรวบรวมและกําจัดให�หมดไปอย+างถูกต�อง มิฉะนั้นจะเป9นแหล+งเพาะพันธุ/ของแมลงและเชื้อโรค ขาดความเป9นระเบียบเรียบร�อย ขาดความสวยงามไม+น+าดูและจะเป9นแบบอย+างท่ีไม+ดีแก+นักเรียน ประชาชนในชุมชน โรงเรียนต�องจัดถังขยะไว�ตามท่ีต+างๆท่ี



15เหมาะสมและสะดวกต+อการท้ิงขยะของนักเรียน ต�องจัดถังขยะให�มีขนาดท่ีเหมาะสมและจํานวนมากพอ ห�องเรียนแต+ละห�องมีถังขยะสําหรับใส+เศษกระดาษหรือขยะแห�งต+างๆ13. การกําจัดน้ําโสโครก  โรงเรียนต�องจัดทํารางระบายน้ําไว�เพ่ือระบายน้ําฝน ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยอาจจะต+อรางระบายน้ําฝนจากบริเวณภายในโรงเรียนลงสู+ท่ีลุ+มหรือแหล+งน้ําส+วนการกําจัดน้ําท้ิงหรือน้ําโสโครกท่ีมีสารละลายและความสกปรกต+างๆ ปะปนอยู+ต�องมีระบบรวบรวมน้ําท้ิง โดยจัดทําเป9นท+อน้ําท้ิงหรือรางระบายน้ําโสโครกของโรงเรียน โดยเฉพาะเพ่ือระบายน้ําท้ิงลงสู+ท+อรับน้ําโสโครกสาธารณะ  ถ�าไม+มีท+อระบายน้ําโสโครกสาธารณะก็ต�องระบายน้ําท้ิงดังกล+าวไปยังแหล+งกําจัดน้ําโสโครกท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะ14. การรักษาความสะอาดและการดูแลรักษา  สิ่งท่ีโรงเรียนต�องเอาใจใส+รักษาความสะอาดอยู+เสมอเป9นประจําคือบริเวณโรงเรียนและสนาม ห�องเรียนและอาคารเรียน อุปกรณ/และเครื่องใช�ในการเรียน เช+น กระดานดํา  โตVะ  เก�าอ้ี  ตู�หนังสือ  ฯลฯ เครื่องสุขภัณฑ/ต+างๆ เช+น ท่ีเก็บน้ํา ห�องน้ําห�องส�วม อ+างล�างมือ อ+างน้ําพุ ถังขยะ ฯลฯ โรงอาหารและโรงครัว เรือนนอน และหอพัก (ถ�ามี) ท+อน้ําโสโครกหรือรางระบายน้ํา และทางเดินเท�าภายในบริเวณโรงเรียนกรมสามัญศึกษาได�ให�ข�อเสนอแนะบางประการในการจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพ ไว�ดังนี้ 1. การเสริมสร�างความร+มรื่น สดชื่น และสวยงาม โรงเรียนควรเปUดโอกาสให�ครูและนักเรียนได�ปลูกและดูแลรักษาต�นไม�ของเขาเอง อาจเชิญบุคลากรผู�มีชื่อเสียงในชุมชนมาร+วมปลูกด�วย บางโรงเรียนไม+สามารถปลูกต�นไม�ได� ก็อาจนําไม�ดอกไม�ประดับมาตกแต+งสร�างซุ�ม สร�างศาลาท่ีพักผ+อนหย+อนใจ ให�เกิดความร+มรื่นสดชื่น และสวยงามได�2. การเสริมสร�างความสะอาด ความเป9นระเบียบเรียบร�อย คือ การจัดสภาพแล�วให�ดูสบายตา หยิบก็ง+าย ใช�ก็คล+อง และใช�การได�ดีอยู+เสมอ สภาพดังกล+าวเกิดจากการจัดตกแต+ง อาคารสถานท่ีเช+น การตกแต+งอาคารเรียน อาคารชั่วคราว การตัดแต+งสนามหญ�า รั้ว การจัดห�องเรียน ห�องพัก โตVะทํางาน การรักษาความสะอาดสิ่งต+างๆ การจัดการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ/ในโรงฝTก เป9นต�น3. การเสริมสร�างความสงบ โรงเรียนควรจัดหาสถานท่ีบางส+วนไว�เพ่ือให�ครูและนักเรียนได�เข�าไปใช�ลักษณะท่ีมีความรู�สึกเป9นส+วนตัว เป9นตัวของตัวเอง อันจะก+อให�เกิดความรู�สึกท่ีสงบ เช+น มุมสงบในห�องสมุด ห�องจริยธรรม สวนจริยธรรม สวนสงบ เป9นต�น4. การสร�างสรรค/ คือ ความคิดในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ดัดแปลงให�เกิดสิ่งใหม+ เช+น การนํากระบอกไม�ไผ+มาทําเป9นถังขยะ การนําหมวกหรืองอบมาทําโคมไฟ การดัดแปลงต�นไม� ให�เป9นรูปทรงต+างๆ เป9นต�น



16  5. การเสริมสร�างความมีชีวิตชีวา เป9นการขจัดความซํ้าซากจําเจ ด�วยการเปลี่ยนแปลงอยู+เสมอ เช+น การจัดสถานท่ีทํางานของครู การจัดโตVะเรียน การตกแต+งไม�ดอกไม�ประดับ การจัดปJายนิเทศ เป9นต�น 6. ความเหมาะสมกับสถานท่ี เช+น การจัดปJายประกาศในท่ีท่ีสามารถอ+านออกเขียนได�อย+างสะดวกและท่ัวถึง ไม+จัดคอกหรือเล�าสัตว/ไว�ในท่ีรบกวนการเรียนการสอน เป9นต�น 7. ความสอดคล�องกับสภาพท�องถ่ิน คือ การนําทรัพยากรหรือสิ่งของต+างๆ ในท�องถ่ินมาจัดหรือดัดแปลงใช�ให�เหมาะสมกับสภาพ เช+น การใช�ต�นตาล ต�นมะพร�าว มาทําโตVะ เก�าอ้ี ท่ีพักผ+อนหย+อนใจ การนําหอยมาประดับตกแต+งห�อง และสถนท่ีต+างๆ เป9นต�น 8. ความสอดคล�องกับประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อ เช+น การจัดห�องศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงวัตถุ สิ่งของ หรือภาพท่ีเป9นประเพณีของท�องถ่ิน เป9นต�น 9. ความประหยัด โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพโรงเรียนให�เหมาะสมกับทรัพยากรหรือปCจจัยท่ีมีอยู+ เช+น ไม+จัดซ้ือพันธุ/ไม� วัสดุ หรือครุภัณฑ/ท่ีราคาแพง แลดูแลรักษายาก 10. ความมีเอกลักษณ/ เพ่ือความเป9นศูนย/รวมทางจิตใจ ความภาคภูมิใจในสถาบัน โรงเรียนอาจจัดสิ่งปลูกสร�าง หรือปลูกต�นไม� ดอกไม� บางชนิดท่ีเจตนาให�เป9นสัญลักษณ/หรือ เอกลักษณ/ประจําโรงเรียน  11. ความสะดวกสบาย เช+น การทําทางเดินพร�อมหลังคาระหว+างอาคารเรียน การจัดท่ีท้ิงขยะ การมีบริการน้ําด่ืม การจัดเครื่องใช�ไม�สอย ให�สามารถหยิบง+ายใช�คล+อง เป9นต�น 12. ความปลอดภัย โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพ ให�มีสภาพท่ีม่ันคง ปลอดภัย มีการซ+อมแซม บํารุงรักษา ให�มีสภาพใช�การได�อยู+เสมอ เช+น โตVะ เก�าอ้ี ประตู หน�าต+าง สนาม อาคารสถานท่ี เป9นต�น 13. ความคุ�มค+าและเกิดประโยชน/ สิ่งของหรือสถานท่ีในโรงเรียน บางครั้งถูกนํามาใช�อย+างไม+คุ�มค+าและเกิดประโยชน/ตามควร เช+นบริเวณใต�ถุนอาคาร บริเวณหอประชุมโรงอาหาร ใต�ร+มไม� แท�จริงแล�ว สถานท่ีดังกล+าวอาจจัดเพ่ืออํานวยประโยชน/ด�านอ่ืนอีกหลายอย+าง เช+น เป9นท่ีอ+านหนังสือ ชนิดท่ีเรียกว+า ห�องช�องสมุดโล+ง หรือใช�จัดนิทรรศการ ปJายนิเทศ ปJายประกาศ เป9นต�น  ส่ิงแวดล�อมทางวิชาการ  สิ่งแวดล�อมทางวิชาการได�แก+ การจัดการเรียนการสอน ท้ังในและนอกห�องเรียนตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส+งเสริมสนับสนุนวิชาการต+างๆ ท่ีจะทําให�นักเรียนเกิดการเรียนเรียนรู�ภายใต�บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา สดชื่น แจ+มใส มีความรู�สึกรักโรงเรียน รักครู รักเพ่ือน และพูดเป9นเสียงเดียวกันว+า อยากมาโรงเรียน พยายามจัดบรรยากาศแห+งความกลัว ความหวาดผวา ความวิตกกังวล และการขู+เข็ญ ให�หมดสิ้นไป โดยคํานึงถึงหลักการต+อไปนี้  



171. มุ+งเน�นให�นักเรียนเป9นศูนย/กลางของการเรียนการสอน2. ทําทุกวิถีทางให�นักเรียนสามารถเป9นผู�นําตนเองได�3. การจัดการเรียนการสอนไม+ได�จํากัดอยู+เพียงภายในห�องสี่เหลี่ยมแคบๆ4. จัดกิจกรรรมท่ีหลากหลายให�นักเรียนได�มีโอกาสแสดงออกและเข�าใจร+วมทุกคนตามความถนัดอย+างต+อเนื่องและเสรี5. วิชาการบางวิชา เช+น คณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ท่ีนักเรียนบางคนเห็นว+าเป9นเรื่องท่ียากต+อความเข�าใจและน+าเบื่อหน+าย ยิ่งครูบางคนพยายามเคร+งครัด เอาจริงเอาจัง โดยไม+คํานึงถึงความแตกต+างระหว+างบุคคล อาจเป9นผลทําให�นักเรียนเกลียดวิชาเหล+านี้ หนีโรงเรียน เบื่อโรงเรียน เบื่อครู เป9นปมด�อยของตนเอง และพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนออกไป สิ่งเหล+านี้มีผลกระทบต+อบรรยากาศของโรงเรียนอย+างยิ่ง ดังนั้นครูผู�สอนควรหาทางช+วยเหลือนักเรียนบางกลุ+มเหล+านี้ โดยคํานึงถึงความแตกต+างระหว+างบุคคล6. สิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือ ครูควรพยายามปรับตนให�มีมนุษยธรรมกับนักเรียนทุกคนในทุกๆ ด�านสําหรับกรมวิชาการ ได�กล+าวถึงสิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลต+อการพัฒนาผู�เรียนทุกด�านได�มาท่ีสุดก็คือ ครู ว+าคุณภาพของเด็กและเยาวชนจะมีรากฐานมาจากการอบรมเลี้ยงดูต้ังแต+แรกเกิด แต+การท่ีครูสามารถประสานเชื่อมโยงการอบรมเลี้ยงดูให�มีการพัฒนาไปในทางท่ีดีอย+างต+อเนื่องและบางครั้งอาจจะต�องมีการแก�ไขข�อบกพร+อง ความเชื่อและค+านิยม บางอย+างท่ีไม+ถูกต�องเสียก+อน เพ่ือสร�างแนวคิดท่ีถูกต�อง ปลูกฝC[งค+านิยมท่ีดีงามควบคู+ไปกับการให�ความรู� และจัดประสบการณ/ให�กับนักเรียนภายใต�สภาพแวดล�อมและบรรยากาศการเรียนรู� เก้ือกูลสู+การปฏิบัติจริงตามธรรมชาติของผู�เรียนดังนั้น ครูจึงเป9นกัลยาณมิตรของศิษย/เป9นบุคคลท่ีจะเสริมสร�างบรรยากาศการเรียนใหม+ๆ ให�เกิดความคิดสร�างสรรค/ ให�เกิดความรัก และศรัทธาท่ีจะเรียนรู�ทุกข้ันตอนอย+างแท�จริง ดังนั้นครูจึงนับว+าเป9นสิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต+อการปลูกฝC[งเจตคติ ค+านิยม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ความกระตือรือร�นของครู ความสนใจความเอาใจใส+ในการสอน การแสวงหาความรู�อยู+เป9นนิจ การมีจิตใจดีงามความสุภาพอ+อนโยน ท้ังเสียงและบุคลิกดี จะช+วยโน�มน�าวจิตใจของนักเรียนให�เอาแบบอย+างครู และจะกระตุ�นให�นักเรียนเกิดความสนใจไผ+รู�ไผ+เรียนด�วย ความกระตือรือร�นมีชีวิตชีวาตามไปด�วย เพ่ือนเป9นสิ่งแวดล�อมท่ีสําคัญมากในการสร�างเจตคติ ค+านิยม และพฤติกรรมของนักเรียนรองจากครู โดยเฉพาะในวัยรุ+น วัยท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงท้ังทางร+างกาย จิตใจ อารมณ/และสังคม นักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดี เข�ากับเพ่ือนและครูได�ดี มีความรักและเข�าใจเพ่ือน ชอบโรงเรียนมักจะเรียนรู�อย+างมีความสุข มีความคิดสร�างสรรค/ และพร�อมท่ีจะเรียนรู�พัฒนาตนเองตามศักยภาพการจัดศูนย/วิชาการในห�องเรียน เป9นอีกแนวหนึ่งสนับสนุนให�ผู�เรียนมีประสบการณ/ทางการเรียนได�มากท่ีสุด ตามความสนใจ ความต�องการและความถนัด อักท้ังบังมีผลต+อการเสริมสร�างเจตคติในการเรียนรู� ตลอดจนการสร�างลักษณะนิสัยใฝ\รู� ใฝ\เรียน รักการค�นคว�าและการแสวงหาความรู�ด�วย



18ตนเอง และสามารถเรียนร+วมกับเพ่ือนในกลุ+มย+อย และกลุ+มใหญ+ และยังเสริมสร�าง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ของผู�เรียนอีกหลายรูปแบบ อาทิความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู�ได�เองจากสื่อและกิจกรรมต+างๆ ในศูนย/ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต+อความสัมพันธ/อันดีระหว+างครูกับนักเรียนและนักเรียนต+อนักเรียน ทําให�กระบวนการสอนสมบูรณ/ยิ่งข้ึนบรรยากาศในชั้นเรียน เป9นอีกปCจจัยหนึ่งมีอิทธิพลต+อการเรียนรู�ของนักเรียนโดยตรงบรรยากาศการเรียนท่ีดีจะช+วยสนับสนุนให�นักเรียนได�เรียนเต็มความสามารถ และส+งเสริมความร+วมมือระหว+างครูและนักเรียนและระหว+างนักเรียนด�วยกันจะช+วยให�ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการแก�ไขปCญหา มีความริเริ่มสร�างสรรค/ มีเจตคติท่ีดีต+อตนเองและผู�อ่ืนนอกจากนี้ มีผลการวิจัยท่ีบ+งชี้ว+าบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมในบ�าน มีอิทธิพลต+อการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะอย+างยิ่ง ความรักความผูกพันระหว+าง พ+อ แม+ ลูก จะช+วยให�นักเรียนประสบผลสําเร็จเป9นอย+างสูงเช+นกัน ดังนั้นหากจะจัดบรรยากาศการเรียนรู�มีความต+อเนื่องเชื่อมโยง อาจจะต�องมีการให�ความรู�แก+ผู�ปกครองด�วย เนื่องจากพ+อแม+ ผู�ปกครองเป9นสิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลอย+างมากต+อการพัฒนาเจตคติ  สุขนิสัย  และพฤติกรรมต+างๆของบุตรนอกจากนี้ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ/ท่ีเหมาะสมกับบทเรียน สถานท่ีท้ังในห�องเรียนและนอกห�องเรียน ตลอดจนบุคลากรทุกคนในโรงเรียนล�วนมีความสําคัญและอิทธิพลต+อการเรียน การสอนการสร�างบรรยากาศให�เกิดความรัก ความไว�วางใจ ศรัทธา เชื่อม่ัน จําเป9นต�องประสานความร+วมมือกัน เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ในลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงสู+การปฏิบัติในชีวิตบรุคโคเวอร/ และคณะ (Brook over and other) มีแนวความคิดว+า บรรยากาศเป9นผลรวมของปทัสถาน ความคาดหวังและความเชื่อถือ ซ่ึงก+อให�เกิดระบบสังคมในโรงเรียน โดยบุคคลในระบบสังคมนั้นรู�สึก ดังนั้น บรุคโคเวอร/ (Brook over) จึงได�สร�างแบบสอบถามสามชุดเพ่ือใช�กับครูผู�บริหารและนักเรียน เป9นแบบสอบถามซ่ึงใช�วัดแนวความคิดด�านบรรยากาศภายในโรงเรียนว+ามีความซับซ�อนในด�านความรู�สึก เจตคติ ความเชื่อ ค+านิยม ความคาดหวังและปทัสถานของโรงเรียน ประกอบด�วยตัวแปร 14 ตัวแปร โดยใช�วัดนักเรียนห�าตัวแปร ครูห�าตัวแปรและผู�บริหารสี่ตัวแปร ดังนี้นักเรียน1. ความรู�สึกของนักเรียน เรื่องการไม+ได�ประโยชน/จากวิชาการ2. การประเมินผลและความคาดหวังในอนาคต3. การประเมินผลและความคาดหวังในปCจจุบันท่ีรู�สึก4. การรับรู�ด�านการส+งเสริมและปทัสถานจากครู5. ปทัสถานด�านวิชาการของนักเรียน



19ครู1. ความสามารถ การประเมินผลความคาดหวังและคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน2. การประเมินความคาดหวังในปCจจุบันต+อการบรรลุความสําเร็จของนักเรียน3. ความยึดม่ันผูกพันของนักเรียนและครูในการปรับปรุง4. การรับรู�ต+อความคาดหวังของผู�บริหาร5. การไม+ได�ประโยชน/ต+อความคาดหวังของครูผู�บริหาร1. ความเก่ียวข�องและความคาดหวังต+อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน2. ความพยายามท่ีจะปรับปรุง3. การประเมิลผลคุณภาพในโรงเรียน4. การประเมินผลและความคาดหวังของนักเรียนในปCจจุบันส่ิงแวดล�อมทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมทางการบริหารได�แก+การดําเนินการใดๆ ภายในโรงเรียนให�การปฏิบัติงานสําเร็จลงด�วยความร+วมมือร+วมใจของบุคลาการ ซ่ึงสังเกตได�จากการดําเนินงานอย+างมีระบบความเอ้ือเฟMNอเผื่อแผ+ช+วยเหลือซ่ึงกันและกันของบุคลากรในโรงเรียน ยิ้มแย�มแจ+มใส และเป9นมิตรต+อกันรักใคร+กลมเกลียวกันในปW ค.ศ.1973 ฟอกซ/ (Fox) ได�ให�แนวคิดว+าการท่ีจะพิจารณาว+า โรงเรียนใดมีบรรยากาศท่ีดีหรือไม+นั้นสามารถดูได�จากองค/ประกอบ 8 ประการดังนี้คือ1) การยอมรับนับถือ (respect)2) ความไว�วางใจ (trust)3) การมีขวัญสูง (high morale)4) การมีโอกาสในการทํางาน (opportunity for input)5) ความเติบโตทางวิชาการอย+างต+อเนื่อง (continuous academic and school growth)6) การผนึกกําลัง (cohesiveness)7) การปรับปรุงโรงเรียน (school renewal)8) ความเอ้ืออาทรต+อกัน (caring)ซ่ึงแต+ละองค/ประกอบมีรายละเอียดดังนี้1. การยอมรับนับถือ (respect)หมายถึง การท่ีสมาชิกทุกคนในโรงเรียนควรมีความรู�สึกว+าตัวเองเป9นบุคคลท่ีมีค+า มีโอกาสได�รับความรู�และความแสดงคิดเห็นท่ีแตกต+างกันท้ังผู�บริหารครูและนักเรียน ในโรงเรียนได�รับการยอมรับนับถือตามสมควรแก+ฐานะ



202. ความไว�วางใจ (trust) ผู�ท่ีได�รับความไว�วางใจจะสะท�อนให�เห็นถึงความไว�วางใจของบุคคลนั้นซ่ึงบุคคลอ่ืนจะมองเห็นว+าเขาเป9นบุคคลท่ีซ่ือสัตย/สุจริตจะทําในสิ่งท่ีได�พูดเอาไว� ความไว�วางใจระหว+างบุคลากรทุกฝ\ายในโรงเรียนสะท�อนให�เห็นถึงสภาพบรรยากาศท่ีดีในโรงเรียนแต+ถ�าบุคลากรในโรงเรียนขาดความไว�วางใจซ่ึงกันและกันก็จะทําให�บรรยากาศในโรงเรียนไม+ดี3. การมีขวัญสูง (high morale)คนท่ีมีความรู�สึกท่ีดีและขวัญดีจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ/ต+างๆได�ทุกขณะ ขวัญกําลังใจมีความสําคัญต+อการปฏิบัติงาน ทําให�เกิดความร+วมมือร+วมใจในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค/ เป9นท่ียอมรับกันท่ัวไปว+า ขวัญกําลังใจของคนมีอิทธิพลต+อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป9นอันมาก คนท่ีมีความรู�ความสามารถแม�จะไม+สูงนัก แต+ถ�ามีขวัญกําลังใจดี การทํางานอาจจะได�ผลมากกว+าคนท่ีมีความรู�ความสามารถ4. การมีโอกาสในการทํางาน (opportunity for input) ทุกคนไม+สามารถท่ีจะมีส+วนในการตัดสินใจเก่ียวกับปCญหาท่ีสําคัญๆได� แต+ทุกคนมีความเชื่อม่ันในตนเองมีโอกาสได�แสดงความคิดเห็นและรู�ว+าความคิดเห็นนั้นได�รับการพิจารณา ความมุ+งหวังของผู�บริหารโรงเรียนก็คือการบริหารงานของโรงเรียนให�เป9นไปตามจุดประสงค/ท่ีต้ังไว�อย+างมีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ซ่ึงหลักการประการหนึ่งท่ีจะทําให�ผู�บริหารโรงเรียนบรรลุจุดประสงค/ดังกล+าวได�คือ การให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�มีส+วนร+วมในการเสนอความคิดเห็นและการตัดสินใจในปCญหาท่ีสําคัญๆของโรงเรียน5. ความเติบโตทางวิชาการอยHางตHอเนื่อง (continuous academic and schoolgrowth)หมายถึง สมาชิกทุกคนมีความต�องการท่ีจะพัฒนาตนเองท้ังในด�านวิชาการ สังคม ทักษะทางกายภาพ ความรู�และเจตคติ6. การผนึกกําลัง (cohesiveness)เป9นความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต+อโรงเรียนโดยมีความรู�สึกว+าตนเองเป9นส+วนหนึ่งของโรงเรียน อยากจะอยู+ท่ีโรงเรียนและพยายามหาโอกาสท่ีจะนําความรู�ความสามารถท่ีตนมีอยู+มาใช�และช+วยเหลือบุคคลอ่ืนๆในโรงเรียน7. การปรับปรุงโรงเรียน (school renewal)โรงเรียนเป9นสถาบันท่ีควรจัดทําโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให�ก�าวหน�าและสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนต�องพร�อมท่ีจะรับสิ่งใหม+ การปรับปรุงต�องเป9นไปอย+างเหมาะสมโดยพิจารณาสิ่งท่ีต�องการปรับปรุงว+าสามารถทําได�หรือไม+โรงเรียนต�องสามารถดําเนินการปรับปรุงโครงการต+างๆ อย+างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากแรงกดดันและความขัดแย�ง8) ความเอ้ืออาทรตHอกัน (caring) หมายถึง บุคลากรในโรงเรียนมีความรู�สึกว+า บุคคลอ่ืนๆมีส+วนเก่ียวข�องกับตนเองในฐานะท่ีเป9นมนุษย/ผู�หนึ่ง ซ่ึนอยู+ร+วมในสังคม แต+ละคนจะต�องรู�และเข�าใจธรรมชาติของเพ่ือนร+วมงาน



21  ส+วนฮอย และคณะ (Hoy and others) มีความเห็นว+าองค/ประกอบในโรงเรียนนั้น ประกอบด�วยพฤติกรรมของผู�บริหารและพฤติกรรมของครู โดยพฤติกรรมของผู�บริหาร มีสามมิติได�แก+  1.1 การสนับสนุน (supportive) 1.2 การควบคุม (directive) 1.3 ความเคร+งครัด (restrictive) ส+วนพฤติกรรมของครูมีสามมิติเช+นกันได�แก+  2.1 ความเป9นมิตร (collegial)  2.2 ความสนิทสนม (intimate)  2.3 การไม+ให�ความร+วมมือ (disengaged) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 1. พฤติกรรมของผู�บริหาร มีสามมิติได�แกH 1.1 การสนับสนุน (supportive)ผู�บริหารเป9นผู�ท่ีมีความห+วงใยครู รับฟCงและเปUดโอกาสให�ครูแสดงความคิดเห็น ชมเชยยกย+องสรรเสริญอย+างจริงใจอยู+เป9นนิจ การวิพากษ/วิจารณ/จะเป9นไปในเชิงสร�างสรรค/ ให�การยอมรับในสมรรถภาพทางวิชาการของคณะครู รวมท้ังให�ความสนใจในด�านวิชาชีพและความเป9นส+วนตัวของครูแต+ละคน 1.2 การควบคุม (directive)หมายถึง ผู�บริหารมีการนิเทศงานอย+างใกล�ชิดและเข�มงวด กํากับ ติดตามควบคุมการทํางานของครูและกิจกรรมท้ังหมดของโรงเรียนอย+างคงท่ีแม�แต+ส+วนท่ีเป9นรายละเอียดเกน�อยปลีกย+อย 1.3 ความเคร+งครัด (restrictive)หมายถึง ผู�บริหารมีพฤติกรรมท่ีขีดขวางการทํางานมากกว+าจะอํานวยการความสะดวกในการทํางานของครู จะเพ่ิมภาระให�แก+ครูด�วยงานเอกสารและงานท่ีเป9นภาระหนักอ่ืนๆเกินความรับผิดชอบของครู 2. ด�านพฤติกรรมของครู มีสามมิติ ได�แกH  2.1 ความเป9นมิตร หมายถึง ครูมีลักษณะเปUดเผยและมีปฏิสัมพันธ/ทางวิชาชีพระหว+างกัน มีความรู�สึกภาคภูมิใจในโรงเรียน สนุกในการทํางานกับเพ่ือนร+วมงาน กระตือรือร�นให�การยอมรับและแสดงความนับถือเพ่ือนร+วมงานอย+างจริงใจ  2.2 ความสนิทสนม หมายถึง การท่ีครูมีความเป9นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสัมพันธ/ทางสังคมต+อกันอย+างม่ันคง แต+ละคนรู�จักกันเป9นอย+างดี ใกล�ชิดกันด�วยความเป9นเพ่ือน มีการพบปะกันอย+างสมํ่าเสมอและการสนับสนุนช+วยเหลือกันทางสังคม  2.3 การไม+ให�ความร+วมมือ หมายถึง ครูมีการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพอย+างขาดความหมายและเอาใจใส+ ใช�เวลาโดยเปล+าประโยชน/ ไม+มีเปJาประสงค/ในการทํางาน วิพากษ/วิจารณ/และแสดงพฤติกรรมในทางลบต+อเพ่ือนร+วมงานและหน+วยงานของตนเอง 



22ตามแนวคิดของ  ฮอยและคณะ (Hoy and others) ได�จําแนกบรรยากาศองค/การออกป9นสี่แบบ คือ 1) แบบเปUด (open climate)  2) แบบให�ความร+วมมือ (engaged climate)  3) แบบไม+ให�ความร+วมมือ (disengaged climate)  4) แบบปUด (closed climate) โดยท่ีแต+ละแบบมีรายละเอียดดังนี้ 1. แบบเปUด (open climate)  บรรยากาศท่ีมีลักษณะของการทํางานร+วมกันการยอมรับนับถือและมีความเปUดเผยระหว+างเพ่ือร+วมงานด�วยกันเองและระหว+างผู�บริหารกับผู�ร+วมงาน ผู�บริหารฟCงและยอมรับความคิดเห็นของครู ให�การยอย+องชมเชยครูอย+างจริงใจอยู+เสมอ ยอมรับความสามารถในการทํางาน ให�อิสระในการปฏิบัติงานโดยไม+มีการควบคุมอย+างใกล�ชิด เป9นผู�นําในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน ในขณะเดียวกันเพ่ือร+วมงานก็เปUดเผยสนับสนุนพฤติกรรมทางวิชาชีพระหว+างกันรู�เรื่องราวของกันและกันดี คบหากันแบบเพ่ือนสนิทและร+วมมือกันทํางาน2. แบบให�ความร+วมมือ (engaged climate)  หมายถึง ลักษณะบรรยากาศท่ีผู�บริหารไม+มีความสามารถในการเป9นผู�นําในขณะท่ีครูเป9นผู�เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และความต�องการส+วนบุคคลของคณะครู มอบหมายงานแก+ผู�ร+วมงานเกินความจําเป9น แต+คณะครูก็ไม+มีปฏิกิริยากับความพยายามในการควบคุมของผู�บริหาร แต+ตรงกันข�ามกลับพยายามพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของตนเองโดยการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีความภูมิใจในโรงเรียนและมีความสุขกับการทํางาน นอกจากจะให�การยอมรับนับถือความสามารถของเพ่ือนร+วมงานแล�วยังให�ความสนิทสนมอย+างเพ่ือน ร+วมมือกันในการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู�งาน3. แบบไม+ให�ความร+วมมือ (disengaged climate)หมายถึง ลักษณะบรรยากาศท่ีผู�บริหารมีพฤติกรรมเป9นผู�นําท่ีเด+น  มีการสนับสนุนให�ความช+วยเหลือและห+วงใยต+อครูยอมรับฟCงและเปUดโอกาสให�ครูได�แสดงความคิดเห็น ให�ครูมีอิสระในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ/ความรู�ทางวิชาชีพของตนผ+อนผันงานท่ีเป9นภาระหนักและกฎระเบียบเล็กๆ น�อยๆ ส+วนครูจะมีลักษณะท่ีไม+มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีท่ีตนรับผิดชอบละเลยต+อความคิดริเริ่มของผู�บริหาร ไม+ให�ความร+วมมือ ขัดขวางในการเป9นผู�นําของผู�บริหาร ในความรู�สึกไม+ชอบหรือไม+ให�การยอมรับเพ่ือนร+วมงานกันเอง ไม+ให�ความร+วมมือในการทํางานถึงแม�ผู�บริหารจะให�การสนับสนุนมีความยืดหยุ+นและไม+มีการควบคุมอย+างใกล�ชิดคณะทํางานเกิดความแตกแยก ขาดความอดทนละไม+ร+วมมือกัน4. แบบปUด (closed climate)หมายถึง ลักษณะบรรยากาศท่ีผู�บริหารจะเน�นหนักกับกิจวัตรประจําวันและเรื่องเล็กๆน�อยๆ ท่ีไม+จําเป9นควบคุมการทํางานอย+างเข�มงวดไม+มีความเห็นใจไม+ให�การสนับสนุนช+วยเหลือครูและไม+มีความยืดหยุ+นในการบริหารงาน ส+วนครูจะแสดงความผูกพันต+องานเพียงเล็กน�อย ไม+ให�ความร+วมมือในการทํางาน ขาดความเคารพนับถือซ่ึงกันละกัน ไม+มีความสนิทสนมคุ�นเคย มีลักษณะแตกแยก เฉ่ือยชา ไม+อดทนและไม+จริงใจต+อกัน



23แนวทางปฏิบัติของโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดล�อมโรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดล�อมในโรงเรียนให�เอ้ือต+อการเรียนรู� โดยมีแนวปฏิบัติต+อไปนี้ข้ันตอนท่ี 1 นโยบายสิ่งแวดล�อม (Environmental Policy) ในการดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน ผู�บริหารสูงสุดของโรงเรียนนับว+าเป9นจุดเริ่มต�นท่ีสําคัญท่ีจะต�องมีความมุ+งม่ันอย+างจริงจังในการดําเนินงาน การกําเนินนโยบายสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสมกับสภาพขนาดและลักษณะของการจัดกิจกรรมของโรงเรียนข้ันตอนท่ี 2 การวางแผน (Planning) เพ่ือให�สามารถบรรลุนโยบายสิ่งแวดล�อมท่ีวางไว� โรงเรียนต�องวางแผนในการดําเนินงานตามข�อกําหนดต+างๆ ดังนี้2.1 สรุปข้ันตอนการดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 14001 ในโรงเรียน การระบุลักษณะปCญหาสิ่งแวดล�อม (Environmental Aspects)- กําหนดระเบียบปฏิบัติการระบุลักษณะสิ่งแวดล�อม- แจกแจงรายละเอียดกิจกรรมในโรงเรียนท่ีจะมีผลกระทบต+อสิ่งแวดล�อม2.2 กฎหมาย และข�อกําหนดอ่ืนๆ (Legal and other requirements) กําหนดระเบียบปฏิบัติในการพิจารณาข�อกําหนดกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมต+างๆ- แจกแจงข�อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องแสดงการปฏิบัติให�สอดคล�อง2.3. วัตถุประสงค/และเปJาหมาย (Objective and targets)- กําหนดวัตถุประสงค/และเปJาหมายด�านสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�องกับนโยบายชัดเจนและสามารถวัดผลได�2.4 โครงการจักการสิ่งแวดล�อม- โรงเรียนต�องจัดทําโครงการหรือแผนงานสิ่งแวดล�อมเพ่ือให�บรรลุตามจุดประสงค/และเปJาหมาย - กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน และผู�รับผิดชอบอย+างชัดเจนข้ันท่ี 3 การดําเนินการ (Implementation) เป9นข้ันตอนของการนําไปปฏิบัติ เพ่ือให�แผนงานหรือโครงการสิ่งแวดล�อมได�ดําเนินตามแผนท่ีวางไว� จําเป9นต�องแสดงการปฏิบัติงานให�ครอบคลุมข�อกําหนดต+างๆ ดังนี้3.1 โครงสร�างและหน�าท่ีความรับผิดชอบ (Structure and responsibility)- ต�องกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรให�ชัดเจน3.2 การฝTกอบรมเพ่ือสร�างจิตสํานึกและความสามารถ (Training : awareness andcompetence)



24- ต�องแสดงความจําเป9นของการฝTกอบรม- บุคลากรท่ีปฏิบัติในลักษณะท่ีอาจก+อให�เกิดผลกระทบสําคัญต+อสิ่งแวดล�อมต�องได�รับการฝTกอบรม3.3 การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ/ (Communication)- โรงเรียนต�องกําหนดวิธีประชาสัมพันธ/ท้ังภายในและภายนอก3.4 การจัดทําเอกสารด�านระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม (Environmental managementsystem documentary)- โรงเรียนต�องจัดทําระบบเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับระบบจัดการสิ่งแวดล�อม ซ่ึงครอบคลุมถึงคู+มือสิ่งแวดล�อม (EM) ระบบปฏิบัติงาน (EP) วิธีการ ปฏิบัติการ (EW) และการบันทึกข�อมูล (EF)3.5 การควบคุมเอกสาร (Document Control)- โรงเรียนต�องกําหนดวิธีการควบคุมเอกสารด�านการจัดการสิ่งแวดล�อม เช+น การข้ึนทะเบียนเอกสาร ระยะเวลาการจัดเก็บ แจกจ+ายและกําจัดเอกสารท่ีเลิกใช�ท้ิง3.6 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Openration Control)- โรงเรียนต�องบ+งชี้ว+ากิจกรรมใดต�องควบคุมการปฏิบัติงาน- การจัดทําระบบปฏิบัติเพ่ือควบคุมการดําเนินงาน3.7 การเตรียมพร�อมในสถานการณ/ฉุกเฉิน (Preparedness and response)- โรงเรียนต�องวางแผนเตรียมวางแผนรับสถานการณ/ฉุกเฉินจากอุบัติเหตุต+างๆข้ันตอนท่ี 4 การตรวจสอบและการปฏิบัติกรแก�ไข (Checking and corrective action)เพ่ือให�การจัดการสิ่งแวดล�อมได�รับการตรวจสอบแก�ไขต�องดําเนินการตามข�อกําหนดต+อไปนี้4.1 การเฝJาระวังและวัดผล (Monitoring and measurement)- กําหนดระเบียบปฏิบัติการเฝJาระวังและวัดผลจากกิจกรรมใดๆท่ีก+อจะเกิดผลกระทบต+อสิ่งแวดล�อม-บันทึกผลการปฏิบัติงานเพ่ือการแก�ไข4.2 สิ่งท่ีไม+เป9นตามข�อกําหนดปฏิบัติการแก�ไขและปJองกัน (Nonconformance andcorrective and preventative action)- โรงเรียนต�องจัดทําระเบียบปฏิบัติงานเพ่ือรายงานสิ่งท่ีไม+เป9นไปตามข�อกําหนด- ดําเนินการแก�ไขและปJองกันไม+ให�เกิดซํ้า4.3 บันทึก (Records)- จัดทําระเบียบปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการบันทึกต+างๆ เพ่ือการตรวจติดตามและทบทวนได�



25   4.4 การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม (Environmental system audit)  ข้ันตอนท่ี 5 การทบทวน โดยฝ\ายบริหาร (Management review) ผู�บริหารระดับสูงของโรงเรียนต�องทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม (EMS) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให�ดําเนินงานมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงอย+างต+อเนื่อง 2.2 ข�อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  ท่ีต้ัง 445 หมู+ 17 ตําบลบ�านต�อม อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส+งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)โทร 054-480088โทรสาร 054-484959 e-mail c.tech.junior@gmail.com website : www.chaiphanphongpittaya.com เปUดสอนระดับชั้นเด็กเล็กอนุบาล  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปWท่ี 6 เนื้อท่ี 880ตารางวา  เขตพ้ืนท่ีบริการ  จังหวัดพะเยา ประวัติของโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  โรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยาเกิดข้ึนจากดําริของคุณบุญจริงไชยพันธ/พงษ/ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนไชยพันธ/พงษ/เทคโนโลยี( ระดับอาชีวศึกษา ) ด�วยความต้ังใจในการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดพะเยาให�มีความสามารถท่ีจะคิดเป9น  ทําเป9น  และแก�ปCญหาเป9น ประกอบกับแนวคิดในการสร�างระบบการเรียนการสอนท่ีทําให�เด็กรู�สึกมีความสุขสนุกกับการเรียน  โดยเล็งเห็นความสําคัญในการ ปูพ้ืนฐานการศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ซ่ึงมีผลอย+างยิ่งต+อการเรียนรู�ของเด็กในอนาคต พร�อมกับเป9นการรับรอง การเจริญเติบโตของเมืองพะเยา  จึงคาดว+าหากจัดต้ังโรงเรียนข้ึนในพ้ืนท่ีปCจจุบัน   จะสามารถแบ+งเบาภาระผู�ปกครองในชุมชนเมืองนี้และชุมชนชนบทรอบนอกเมืองได�   พร�อมกับการสร�างความพึงพอใจให�ผู�ปกครอง  ด�วยความคิด  “  ลูกของท+าน  คือลูกของเรา ” และด�วยใจรักในการพัฒนาทางด�านการศึกษา อยากจะให�เด็กได�มีโอกาสเตรียมความพร�อมใน   การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได�อย+างมีประสิทธิภาพและอยู+ในสังคมใหม+ได�อย+างมีความสุข  โรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยา  จึงได�รับการก+อต้ังข้ึน  เพ่ือเป9นโรงเรียนท่ีมุ+งพัฒนาเด็กให�มีความสามารถท้ังทางด�านวิชาการและกิจกรรมท่ีเสริมสร�างให�เด็กใฝ\รู�และกล�าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร  โดยเน�นพัฒนาเด็กท้ังทางด�าน  IQ  และ EQ  ไปพร�อม ๆ กัน ซ่ึงแนวคิดดังกล+าวได�ถูกถ+ายทอดออกมาเป9นรูปแบบของโรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยาในปCจจุบัน  โรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยา  ทําพิธีเปUดอย+างเป9นทางการ โดยได�รับเกียรติจากนายสมศักด์ิ  บุญเปลื้อง ผู�ว+าราชการจังหวัดพะเยา เป9นประธานพิธี ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 สิงหาคม 2546 เวลา 10.29  น. 



26   โรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยา  ต้ังอยู+เลขท่ี 445 หมู+ 17 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ�านต�อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  โทรศัพท/ 054 – 480088 โทรสาร 054 – 480090 เปUดทําการสอนต้ังแต+ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปWท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 1 ปWการศึกษา 2546 นี้ ทาง โรงเรียนเปUดทําการสอน เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2546 เป9นต�นมา โรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยาจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนได�กําหนดวิสัยทัศน/ พันธกิจ และเปJาประสงค/ โครงสร�างการบริหารไว�ดังนี้ 1. ปรัชญา  “นตฺถิป�ฺญา สมาอาภา”   หมายถึง “แสงสว+างเสมอด�วยปCญญาไม+มี”  2. วิสัยทัศน! โรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยามุ+งเน�น  ให�นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี   ท้ังด�านวิชาการคุณธรรม  จริยธรรม สุขภาพกายและจิตใจ สามารถดํารงชีวิตอยู+ในสังคมได�อย+างมีความสุขมีจิตสํานึกในความเป9นไทย และพัฒนากว�างไกลสู+ความเป9นสากล  3. พันธกิจ 1. ส+งเสริมและจัดกิจกรรมให�นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังร+างกายและจิตใจ 2. ส+งเสริมให�นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีในด�านวิชาการ 3. ส+งเสริมให�นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 4. ส+งเสริมให�นักเรียนมีจิตสํานึกในความเป9นไทย 5. ส+งเสริมให�นักเรียนพัฒนาตนเองอยู+ตลอดเวลา  4. เปTาหมาย  1. นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังร+างกายและจิตใจ  2. นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีในด�านวิชาการ  3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  4. นักเรียนมีจิตสํานึกในความเป9นไทย  5. นักเรียนมีการพัฒนาตนเองอยู+ตลอดเวลา   5. เอกลักษณ!ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  “เด็กน�อยสดใส    กล�าแสดงออกสุดใจ”   



276. เอกลักษณ!ของสถานศึกษา“การจัดภูมิทัศน/ และบรรยากาศสภาพแวดล�อมให�น+าอยู+ น+าอาศัย”7. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยา  แบ+งโครงสร�างการบริหารงาน เป9น4 ด�าน ได�แก+ งานวิชาการงานบุคคล  งานงบประมาณ  งานบริหารท่ัวไป  ผู�บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบSBM ( School   Base  Management )8. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด�านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผู�บริหารเป9นผู� ดําเนินการจัดการมีงบประมาณในการพัฒนาด�านวิชาการของครูผู�สอน จัดส+งครูเข�ารับการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองทุกปWการศึกษา พร�อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให�กับเด็กนักเรียนมาโดยตลอดกลยุทธ!การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษากลยุทธ!ท่ี 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส+งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป9นเครื่องมือในการเรียนรู�กลยุทธ!ท่ี 2ปลูกฝCงคุณธรรมความสํานึกในความเป9นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ!ท่ี 3พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู�บริหารท้ังระบบกลยุทธ!ท่ี 4พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลยุทธ!ท่ี 5ปรับปรุงและจัดภูมิทัศน/และสภาพแวดล�อมในสถานศึกษาโดยเน�นด�านความสะอาด ร+มรื่น  แลดูสวยงาม  ปลอดภัยเอ้ือต+อการเรียนการสอน  และการศึกษาเรียนรู�ของเด็กและผู�เรียนโรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยามีการจัดภูมิทัศน/และสภาพแวดล�อมในสถานศึกษาโดยเน�นด�านความสะอาด บรรยากาศร+มรื่น สวยงาม น+าอยู+ น+าอาศัย เอ้ือต+อการจัดประสบการณ/  การเรียนรู�ของเด็ก และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู�เรียนอย+างมีประสิทธิภาพข�อมูลสภาพชุมชนโดยรวม1.) โรงเรียนไชยพันธ/พงษ/พิทยาเป9นโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส+งเสริมการศึกษาเอกชน   ต้ังอยู+เลขท่ี  445 หมู+ 17 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ�านต�อม อําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา บริเวณโรงเรียนมีเนื้อท่ี 880 ตารางวา มีอาณาเขต  ดังนี้



28ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนท่ีว+างโล+งกว�างทิศใต� ติดกับพ้ืนท่ีว+างโล+งกว�างทิศตะวันออก ติดกับพ้ืนท่ีว+างโล+งกว�างทิศตะวันตก ติดกับถนนพหลโยธิน2) ผู�ปกครองส+วนใหญ+ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ค�าขาย ส+วนใหญ+นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได�โดยเฉลี่ยต+อครอบครัว ต+อปW 100,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยต+อครอบครัว 4  คน3) โอกาสและข�อจํากัดของโรงเรียนโรงเรียนมีพ้ืนท่ีติดกับถนนสายหลัก ห+างไกลจากชุมชนจึงได�รับโอกาสจากหน+วยงานท่ีเก่ียวข�องในการสนับสนุน ดูแล ติดตาม ให�ความรู�ท้ังนักเรียนและคณะครูข�อมูลอาคารสถานท่ี  อาคารเรียนจํานวน 3 หลังอาคารประกอบจํานวน 2 หลังห�องน้ําในอาคารเรียนจํานวน 13 ห�องสนามเด็กเล+นจํานวน 2 สนามสนามฟุตบอลจํานวน 1 สนามสนามตะกร�อจํานวน 1 สนามสนามวอลเลย/บอลจํานวน 1 สนามโรงอาหารจํานวน 1 หลังโรงจอดรถยนต/จํานวน 1 หลังโรงจอดรถจักรยานยนต/จํานวน 1 หลังห�องพยาบาลจํานวน 1 ห�องห�องสมุด 1 ห�อง2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน  ผู�วิจัยได�รวบรวมงานวิจัยท้ังในประเทศและต+างประเทศ ดังนี้ธเนศ ขําเกิด (2550)  ได�ดําเนินการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีดีในโรงเรียน โดยใช�เทคนิคการวางแผนเป9นทีม เพ่ือการประเมินจัดสภาพแวดล�อม 3 ด�านคือ ด�าน



29กายภาพ ด�านวิชาการและด�านการบริหารจัดการ โดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานโครงการไว� 3ข้ันตอน คือ กําหนดหลักสูตร การจัดอบรมทีมงานท่ีประกอบด�วยผู�บริหาร ผู�ช+วยผู�บริหารและหัวหน�าหมวดวิชาและกําหนดรูปแบบการนําผลการอบรมไปใช�ในโรงเรียน จากการเก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห/ข�อมูล พบว+า ก+อนดําเนินการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมท่ีดีของโรงเรียนทุกด�านด�วยคะแนนร�อยละ 65.71 และหลังดําเนินการร�อยละ 64.74 ก+อนดําเนินการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมท่ีดี ด�านกายภาพร�อยละ 64.74 การจัดการสภาพแวดล�อมด�านวิชาการร�อยละ 68.08  การจัดสภาพแวดล�อมด�านการบริหารการจัดการร�อยละ 64.33 และหลังดําเนินการแต+ละด�านเป9นร�อยละ  75.56 , 75.40  และ 75.10 ตามลําดับ และยังพบว+าโรงเรียนมีการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมเพ่ิมข้ึนทุกโรงเรียน และผลทางอ�อมยังพบว+าผู�เข�าร+วมโครงการท้ัง16 โรงเรียนทุกคนมีความเห็นว+าเทคนิคการวางแผนเป9นทีมเป9นเทคนิคท่ีสามารถนําไปใช�ในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในโรงเรียนได�บังเกิดผลดี และทําให�บุคลากรในโรงเรียนเกิดความสัมพันธ/ท่ีดีต+อกันบรรเลง รอดแดง (2557) ได�วิจัยการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนสมุทรปราการปWการศึกษา 2536 – 2538 จากการศึกษาพบว+า การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนสมุทรปราการในทัศนของนักเรียนพบว+ากลุ+มรวมท้ังหมดมีความคิดเห็นว+า การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนอยู+ในระดับสูง เม่ือพิจารณาจําแนกกลุ+มนักเรียน ตามเพศ อายุและระดับการศึกษา นักเรียนมีความคิดเห็นว+าการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนสมุทรปราการ อยู+ในระดับสูงท้ังหมดท้ังพิจารณาเป9นรายด�านทุกๆด�าน ผลดังกล+าวเนื่องมาจากโรงเรียนได�พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท้ังด�านท่ัวไป ด�านวิชาการและด�านบริการอย+างต+อเนื่องเป9นประสบผลสําเร็จตามเปJาหมายท่ีวางไว�เป9นอย+างดี จากเหตุและผลดังกล+าวทําให�นักเรียนมีความรู�สึกท่ีดีต+อการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให�สภาพท่ีดีข้ึนตลอดระยะเวลา 3 ปW การศึกษาและการดําเนินการเป9นไปอย+างเป9นระบบ และบรรลุเปJาหมายท่ีวางไว�ได�เป9นอย+างดีสุรพล นุชวอน (2541) ได�ศึกษาการบริหารงานและปCญหาในการบริหารงานอาคารสถานท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ+สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว+า การบริหารงานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนท้ัง 4 ด�าน คือ การวางแผน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมบริเวณโรงเรียน การบริหารอาคารเรียน อาคารประกอบและรักษาความปลอดภัย การใช�และบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี โรงเรียนส+วนใหญ+ ยังดําเนินการบริหารอาคารสถานท่ีได�ผลไม+ครบถ�วนตามเกณฑ/มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาและยังไม+ได�มาตรฐานดังท่ีคาดหวังไว�ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2539-2550 บัญญัติ 10 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539 ตามเกณฑ/มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539 เก่ียวกับการบริหารสถานท่ี ปCญหาการบริหารงานอาคาร



30สถานท่ี พบว+าโรงเรียนส+วนใหญ+ได�รับการจัดสรรงบประมาณในการก+อสร�างและบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีไม+เพียงพอ ขาดบุคลากร ดูแลรักษาอาคารสถานท่ีสภาพพ้ืนท่ีมีจํากัดไม+สามารถขยายหรือปรับปรุงได� นอกจากนั้นนักเรียนเพ่ิมข้ึนมากทุกปW ทําให�อาคารสถานท่ีไม+เพียงพอพิชญานันท/ คงทน (2551)   ศึกษาความสัมพันธ/และสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบว+าสภาพแวดล�อมในโรงเรียนด�านการใช�พ้ืนท่ีในบริเวณโรงเรียน การจัดอาคารเรียนอาคารประกอบ การจัดระบบสุขาภิบาล บรรยากาศด�านวิชาการและบรรยากาศด�านการบริหารในโรงเรียนจัดอยู+ในระดับสูงและสูงมากเป9นส+วนใหญ+และสภาพแวดล�อมในบรรยากาศโรงเรียนท่ีมีความสัมพันธ/ทางบวกอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 ได�แก+ การใช�พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนกับการจัดอาคารเรียนอาคารประกอบ การใช�พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนกับการจัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนการใช�พ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนกับบรรยากาศด�านวิชาการ การจัดอาคารเรียนอาคารประกอบกับการจัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน การจัดอาคารเรียนอาคารประกอบกับบรรยากาศด�านวิชาการการจัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนกับบรรยากาศด�านวิชาการ และบรรยากาศด�านวิชาการกับบรรยากาศด�านการบริหารจัดการพรลักษณ/ สว+างศรี(2553)  ได�ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการนํามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 14001 มาใช�ในโรงเรียนประถมศึกษา โครงการนําร+อง สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห+งชาติ ผลการวิจัย พบว+า1.) ความคิดเห็นท่ีมีต+อการปฏิบั ติตามกระบวนการของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม  ISO 14001 ในโรงเรียนท้ังในการเปรียบเทียบระหว+างโรงเรียนสองกลุ+ม การวิจัยและการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�ให�ข�อมูลสามกลุ+มในแต+ละกลุ+มการวิจัย แตกต+างกันอย+างนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.52.)การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในด�านการอนุรักษ/พลังงานและสิ่งแวดล�อม ในการเปรียบเทียบระหว+างโรงเรียนสองกลุ+มการวิจัยไม+แตกต+างกัน ส+วนการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู�ให�ข�อมูลสามกลุ+มในแต+ละกลุ+มการวิจัยแตกต+างกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.53) การเปลี่ยนแปลงทางด�านกายภาพของโรงเรียนไม+แตกต+างกัน4) ผลการเรียนรู�ด�านพลังงานและสิ่งแวดล�อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปWท่ีห�าด�านพุทธิสัยและจิตพิสัยแตกต+างกัน ส+วนด�านทักษะพิสัยไม+แตกต+างกันดํารง อ+อนน+วม(2554)  ได� ศึกษาสภาพและปCญหาการจัดสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว+า การจัดสิ่งแวดล�อมในโรเรียนดําเนินการท้ัง 4ด�าน โรงเรียนส+วนใหญ+ดําเนินการดังนี้



311. ด�านการจัดสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนถูกสุขลักษณะ คือ โรงเรียนจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล�อม2. ด�านการเสริมสร�างความตระหนักในการอนุรักษ/และพัฒนารักษาสิ่งแวดล�อมโรงเรียน ให�การยกย+องชมเชยบุคลากร และนักเรียนท่ีมีผลงานดีเด+นด�านสิ่งแวดล�อม3. ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล�อมศึกษาโรงเรียนจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน/ในวันสําคัญและร+วมกันปลูกไม�ดอกไม�ประดับในโรงเรียน4. ด�านการประสานงานและร+วมมือกับชุมชนพบว+าผู�บริหารและบุคลากรให�ความร+วมมือกับหน+วยงานอ่ืน ชมรม สมาคม ดําเนินการรณรงค/และพัฒนาสิ่งแวดล�อม ส+วนท่ีได�ดําเนินการ คือ การจัดทําแผนงานระยะยาว การปลูกไม�ยืนต�นการจัดหาสื่อ โปสเตอร/ สไลด/ วิดีโอ หนังสือ เอกสารวารสารต+างๆ ไว�เพ่ิมพูนความรู� การนําผลงานมาประเมินการเรียนการสอนสิ่งแวดล�อมศึกษาไปใช�ไม+ได�ประสานงานกับชุมชนเพ่ืออนุรักษ/สิ่งแวดล�อมท่ัวไปของโรงเรียนและชุมชน สําหรับปCญหาท่ีพบส+วนใหญ+ คือ โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ/ ขาดงบประมาณและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทวีศิลป� สารแสน (2556)  ศึกษาความสัมพันธ/ระหว+างองค/ประกอบของสภาพแวดล�อมทางการเรียนในห�องเรียนด�านครูผู�สอนกับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว+า โรงเรียนมัธยมศึกษามีสภาพแวดล�อมทางการเรียนในห�องเรียนด�านครูผู�สอนโดยภาพรวมอยู+ในระดับดีนักเรียนมีความพึงพอใจต+อสภาพแวดล�อมทางการเรียนในห�องเรียนด�านความรู�และประสบการณ/การสอนของครูมากเป9นอันดับหนึ่ง รองลงไปคือ เทคนิคการสอนของครู ส+วนด�านการสร�างบรรยากาศในห�องเรียนนั้น นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เท+านั้น โดยสภาพแวดล�อมทางการเรียนในห�องเรียนมีความสัมพันธ/กับความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนในระดับสูงและมีทิศทางของความสัมพันธ/อยู+ในทางเดียวกันอย+างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01วิลาวัลย/ บัวหุ+ง (2545) ศึกษาประเมินประสิทธิผลการจัดสิ่งแวดล�อมศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีระบบการจัดสิ่งแวดล�อม (โรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนสารวิทยา) เปรียบเทียบกับโรงเรียนไม+มีระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม (โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนเบญจมราชาลัย) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช�แบบจําลองซิป (CIPP MODEL) จากการประเมินสภาวะแวดล�อมพบว+าโรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนสารวิทยาเป9นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ+พิเศษ โรงเรียนต้ังอยู+ในเขตชุมชนริมถนนใหญ+ท่ีมีการจราจรคับค่ังบริเวณท่ีต้ังโรงเรียนมีปCญหามลพิษ สิ่งแวดล�อมท่ีส+งผลกระทบตอบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนจึงได�พิจารณาว+า ปCญหาสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนเป9นปCญหาของคนท้ังประเทศและต+อไปจะเป9นปCญหาของคนท้ังโลก จึงมีความจําเป9นท่ีจะต�องสร�างความตระหนักให�แก+เยาวชนเพ่ือ จะได�เข�ามามีส+วนร+วมในการแก�ปCญหาสิ่งแวดล�อม โดยพัฒนาโรงเรียนเข�าสู+ระบบการจัดสิ่งแวดล�อม (ISO 14001) ซ่ึงการดําเนินการจัดทําระบบการจัดสิ่งแวดล�อม (ISO 14001)



32นักเรียนจะเกิดการเรียนรู�ท่ีอนุรักษ/และรักษาสภาพแวดล�อม จากการเข�ามาร+วมกิจกรรมกับครูอาจารย/โรงเรียนได�รับประโยชน/จากระบบการจัดสิ่งแวดล�อม (ISO 14001) มากท่ีสุดคือ การอนุรักษ/สิ่งแวดล�อม รองลงมา ได�แก+ การปJองกันมลพิษ การสร�างภาพพจน/ของโรงเรียน การประหยัดค+าใช�จ+าย ส+วนโรงเรียนหอวัง และเบญจมราชาลัย ได�ดําเนินการสิ่งแวดล�อม โดยจัดทําแผนและกําหนดนโยบายให�สอดคล�องกับสภาพปCจจุบันของปCญหาสิ่งแวดล�อมโดยจัดทําแผนและกําหนดนโยบาย ให�สอดคล�องกับสภาพปCจจุบันของปCญหาสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนซ่ึงจะเป9นแผนเฉพาะกิจแต+ยังขาดการต+อเนื่องในการปฏิบัติประจักษ/ พัฒนาเจริญ (2538)  ศึกษาเรื่องการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีส+งผลต+อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตการศึกษา โรงเรียนมีการปฏิบัติการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู+ในระดับมาก โดยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห+งชาติ มีการปฏิบัติการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล�อมทางกายภาพและการบริหารจัดการ อยู+ในระดับ มาก มีการปฏิบัติการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมทางวิชาการอยู+ในระดับ ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว+า การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ โรงเรียนระดับประถมศึกษามีการปฏิบัติสูงสุดในการจัดสวนหย+อมในบริเวณโรงเรียน หน�าอาคารเรียน ในการจัดบริเวณอาคารสถานท่ีให�สะอาดร+มรื่นสวยงามเอ้ือต+อการใช�งาน และมีการปฏิบัติตํ่าสุดในการติดปJายคําขวัญ/ความรู�ตามสถานท่ีต+างๆ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมทางวิชาการในโรงเรียนมีการปฏิบัติสูงสุดในการจัดกิจกรรมส+งเสริมด�านดนตรี กีฬาและศิลปวัฒนธรรม มีการปฏิบัติสูงสุดในการจัดห�องสมุดท่ีเอ้ือต+อการจัดการเรียนการสอน และตํ่าสุดในการจัดและบริการสื่อวัสดุอุปกรณ/ทางการศึกษา การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมทางการบริหาร มีการปฏิบัติสูงสุดในการมีส+วนร+วมในกิจกรรมต+างๆ ของผู�บริหาร ครู อาจารย/และนักเรียน โรงเรียนมีการปฏิบัติสูงสุดในการตรวจสอบความถูกต�องของการตัดสินผลการเรียน ก+อนพิจารณาอนุมัติ และมีการปฏิบัติตํ่าสุดในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเรียนการสอนของหมวดวิชาตามความต�องการ ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของ ธเนศ ขําเกิด (2550) ท่ีได�ดําเนินการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีดีในโรงเรียน โดยใช�เทคนิคการวางแผนเป9นทีม เพ่ือประเมินการจัดสภาพแวดล�อม 3 ด�าน คือ ด�านกายภาพ ด�านวิชาการและด�านการบริหารจัดการ โดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานโครงการไว� 3ข้ันตอน คือ การกําหนดหลักสูตร การจัดอบรมทีมงานท่ีประกอบด�วยผู�บริหาร ผู�ช+วยผู�บริหารและหัวหน�าหมวดวิชา และกําหนดรูปแบบการนําผลงานการอบรมไปใช�ในโรงเรียน จากการเก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห/ข�อมูล พบว+า ก+อนดําเนินการ ครูมี ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมท่ีดีของโรงเรียนทุกด�านด�วยคะแนนร�อยละ 65.71 และหลังดําเนินการ ร�อยละ 64.74 ก+อนดําเนินการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมท่ีดี ด�านกายภาพร�อยละ 64.74 การจัดสภาพแวดล�อมด�านวิชาการร�อยละ 68.08 การจัดสภาพแวดล�อมด�านการบริหารจัด การจัดการ ร�อยละ 64.33 และ



33หลังดําเนินการแต+ละด�านเป9นร�อยละ 75.56 , 75.40 และ 75.10 ตามลําดับและยังพบว+าโรงเรียนมีการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมเพ่ิมข้ึนทุกโรงเรียนและผลทางอ�อมยังพบว+าผู�เข�าร+วมโครงการทุกคนมีความเห็นว+าเทคนิคการวางแผนเป9นทีมเป9นเทคนิคท่ีสามารถนํามาใช�ในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในโรงเรียนได�บังเกิดผลดี และทําให�บุคลากรในโรงเรียนเกิดความสัมพันธ/ท่ีดีต+อกันสรุป จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีกล+าว�างต�น การจัดสิ่งแวดล�อมท่ีดีในโรงเรียนมีความสําคัญยิ่งต+อการพัฒนาเด็กและโรงเรียน โดยการส+งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให�มีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล�อมท่ีดีและมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งแวดล�อมดี เหมาะสมจะนําไปสู+การเรียนรู�อย+างมีประสิทธิภาพของผู�เรียน จากแนวคิดดังกล+าวผู�วิจัยได�นําแนวคิดของกรมสามัญศึกษาท่ีได�กําหนดการจัดสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน ไว� 3 ประเภท คือ1. สิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ได�แก+ สภาพแวดล�อมท่ีเป9นวัตถุท้ังหลาย เช+น บริเวณโรงเรียนอาคารเรียน อาคารประกอบ ห�องเรียน ห�องน้ํา ห�องส�วม ห�องประกอบ ครุภัณฑ/และวัสดุอุปกรณ/ต+างๆ สิ่งท่ีชี้วัดถึงลักษณะสิ่งแวดล�อมทางกายภาพท่ีดีได�แก+ความชุ+มชื้น การถูกลสุขลักษณะความร+มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด ความเป9นระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ2. สิ่งแวดล�อมทางวิชาการ ได�แก+ การจัดบรรยากาศทางการเรียนการสอน ท้ังในและนอกห�องเรียน ตลอดจนทางการบริการเพ่ือส+งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต+างๆ และประสบการณ/3. สิ่งแวดล�อมทางการบริหารการจัดการ ได�แก+ การดําเนินการใดๆ ภายในโรงเรียนให�มีการปฏิบัติงานสําเร็จลงด�วยความร+วมมือร+วมใจของบุคลากร ซ่ึงสังเกตได�จากการดําเนินการอย+างมีระบบความเอ้ือเฟMNอเผื่อแผ+ช+วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ของบุคลากรในโรงเรียน การจัดสิ่งแวดล�อมท้ังสามประการให�เอ้ืออํานวยต+อการเรียนรู�ของผู�เรียน และการทํางานของบุคลการ จึงเป9นหน�าท่ีหลักสําคัญประการหนึ่งท่ีโรงเรียนต�องคํานึงถึง และดําเนินการให�เกิดประสิทธิภาพ



บทที่ 3วิธีดําเนินการวิจัยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบ  การจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู!ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือเป.นแนวทางในการพัฒนาการจัดสิ่งแวดล!อมในโรงเรียนให!เอ้ือต#อการเรียนรู!ให!มีประสิทธิภาพอย#างยิ่งข้ึนไป อันจะส#งผลต#อคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)โดยใช!บุคคลากรในโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และผู!เก่ียวข!องเป.นหน#วยวิเคราะห� (unit of analysis) ในการดําเนินการวิจัยได!กําหนดข้ันตอนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้3.1   ประชากรและกลุ#มตัวอย#าง3.2   เครื่องมือท่ีใช!ในการศึกษา3.3   การเก็บรวบรวมข!อมูล3.4   การวิเคราะห�ข!อมูล และการแปรผล3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง3.1.1 ประชากรประชากรที่ใช!ในการวิจัยครั้งนี้ ได!แก# บุคลากร นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 3.1.2 กลุ�มตัวอย�างการกําหนดกลุ#มตัวอย#างท่ีใช!ในการวิจัยนครั้งนี้ ใช!ตารางกําหนดกลุ#มตัวอย#างของ แครจซ่ี และมอร�แกน (Krejcie and Morgan) ได!กลุ#มตวัอย#าง 165 คน แล!วเทยีบอัตราส#วนตามประชากร ของแต#ละกลุ#มสําหรับการสุ#มตัวอย#างใช!ในการสุ#มแบบแบ#งประเภท (stratified random sampling)



353.2 เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย3.2.1 เครื่องมือรวบรวมข%อมูลเครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัยครั้งนี้ ผู!วิจัยได!กําหนดแบบสอบถาม เป.นเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข!อมูล จํานวน 1 ฉบับ แบ#งออกเป.น 3 ตอน ดังนี้ตอนท่ี 1 เป.นแบบสอบถามเก่ียวกับ สถานภาพส#วนตัวของผู!ตอบแบบสอบถามได!แก#เก่ียวกับสถานภาพของผู!ให!ข!อมูล ได!แก# เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน#งปXจจุบันตอนท่ี 2 เป.นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู!โดยผู!วิจัยปรับปรุงมาจากแนวคิดการจัดสิ่งแวดล!อมของกรมสามัญศึกษา ถามความพอใจและความคาดหวังของบุคลากรโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และผู!เก่ียวข!องประกอบด!วยข!อคําถามจํานวน 43 ข!อ วัดจากจัดสิ่งแวดล!อมใน 3 ด!านคือ1. สิ่งแวดล!อมทางกายภาพ จํานวน 15 ข!อ2. สิ่งแวดล!อมทางวิชาการ จํานวน 14 ข!อ3. สิ่งแวดล!อมทางการบริหารจัดการ จํานวน 14 ข!อแบบสอบถามในตอนท่ี 2 มีลักษณะเป.นมาตรส#วน ประเมิน 5 ระดับของ ไลเคิร�ท (Likert ‘sfive rating scale) โดยผู!วิจัยกําหนดค#าระดับคะแนนของช#วงน้ําหนักเป.น 5 ระดับซ่ึงมีความหมายดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต#อการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศอยู#ในระดับมากท่ีสุดระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต#อการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศอยู#ในระดับมากระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต#อการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศอยู#ในระดับปานกลางระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต#อการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศอยู#ในระดับน!อยระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต#อการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศอยู#ในระดับน!อยท่ีสุดตอนท่ี 3 เป.นแบบสอบถามปลายเป]ด สอบถามเก่ียวกับข!อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู!ในโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา3.2.2 การสร%างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได!ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้



363.2.2.1 ศึกษาค!นคว!าจากตํารา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานผู!วิจัยท่ีเก่ียวข!องในประเทศเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู!ในโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยาอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รายละเอียดวัตถุประสงค�ของการวิจัยเพ่ือเป.นแนวทางในการสร!างแบบสอบถาม 3.2.2.2 ศึกษาวิธีการสร!างเครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัย เพ่ือใช!เป.นแนวทางในการสร!างเครื่องมือและปรับแบบสอบถาม ในการสร!างแบบสอบถาม3.2.2.3 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค�ประกอบเพ่ือทํานิยามศัพท�ในการวิจัย เพ่ือมาเป.นแนวทางในการสร!างข!อคําถาม3.2.2.4 นําแบบสอบถามฉบับร#างท่ีจัดทําข้ึนเสนออาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก!ไขให!มีความตรง และความสมบูรณ�ของเนื้อหา รวมท้ังการใช!ภาษาท่ีเหมาะสม3.2.2.5 นําแบบสอบถามท่ีผ#านการพิจารณาจากอาจารย�ท่ีปรึกษาเสนอผู!เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ ท่ีใช!ในการเก็บรวบรวมข!อมูล แล!วนําแบบสอบถามไปหาค#าดัชนีความสอดคล!อง  (IOC : Index of Item-Objective Congruence) นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล!วเสนอให!ผู!เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา ( Content Validity) หรือความสอดคล!องระหว#างข!อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท�ท่ีกําหนดไว!   โดยหาค#าดัชนีความสอดคล!อง( Indexof Item Objective Congruence : IOC )  โดยมีค#า IOC ต้ังแต# .67 – 1.003.2.2.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข!อเสนอแนะของผู!เชี่ยวชาญ จํานวน 

3 ทาน มาปรับปรุงแก!ไขแล!วนําเสนออาจารย�ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบพิจารณาอีกครั้งนี้3.2.2.7  นําเครื่องมือแบบสอบถามท่ีอาจารย�ผู!เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบหาค#าความเชื่อม่ัน (Reliability)  ของแบบสอบถาม และนําไปทดลองใช! ( Try out ) กับประชากร ท่ีไม#ใช#กลุ#มตัวอย#าง  จํานวน  30  ชุด3.2.2.8 นําแบบสอบถามที่ผ#านการทดลองใช!แล!วมาวิเคราะห�หาความเชื่อมั่นของ
 แบบสอบถามทั้งฉบับด!วยวิธีการหาค#าสัมพันธ�แอลฟmา ตามวิธี Conbach & Alpha coefficient ได ค#าความเชื่อมั่น 0.741 3.2.2.9 นําเครื่องมือท่ีทดลองใช!แล!วเสนอท่ีอาจารย�ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให!ถูกต!องสมบูรณ�และจัดพิมพ�แบบสอบถามฉบับสมบูรณ�เก็บรวบรวมข!อมูลต#อไป 3.3 การเก็บรวบรวมข%อมูลเพ่ือให!การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินไปอย#างถูกต!องตามระเบียบของทางราชการ ผู!วิจัยจึงได!ดําเนินการเก็บรวบรวมข!อมูลตามข้ันตอน ดังนี้



371. ผู!วิจัยทําบันทึกถึงคณบดี สถาบันวิทยาการแห#งแปซิฟ]ค เพ่ือขอให!ออกหนังสือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข!อมูลถึงผู!อํานวยการโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ผู!วิจัยได!ดําเนินการด!วยตนเอง3. ระยะเวลาท่ีใช!ในการเก็บข!อมูล ตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปqการศึกษา 25624. เก็บรวบรวมข!อมูลจากจํานวนแบบสอบถามท่ีได!รับจากลุ#มตัวอย#างจากนั้น นําผลท่ีได!มาวิเคราะห�3.4   การวิเคราะห/ข%อมูล และการแปรผลเม่ือได!รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล!ว ผู!วิจัยได!จัดทําข!อมูลโดยตรวจสอบความสมบูรณ�ของแบบสอบถามแล!วจัดระเบียบข!อมูลและลงรหัสข!อมูล จากนั้นจึงนําข!อมูลดังกล#าวมาคํานวณ ค#าทางสถิติโดยใช!โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) และใช!สถิติในการวิเคราะห�ดังนี้1 . การวิ เคราะห�ข!อมูลเ ก่ียว กับสถานภาพของผู!ตอบแบบสอบถาม ใช!ค# าความ ถ่ี(frequencies) และค#าร!อยละ (percentage)2. การวิเคราะห�ข!อมูลตามวัตถุประสงค�ข!อ 1 ใช!ในการวิเคราะห�ค#าเฉลี่ย ( () และส#วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล!วนําไปเทียบกับเกณฑ�ตามแนวคิดของเบสต� (Best) คือค#าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ  อยู#ในระดับ น!อยท่ีสุดค#าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ  อยู#ในระดับ น!อยค#าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ  อยู#ในระดับ ปานนกลางค#าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจ  อยู#ในระดับ มากค#าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจ  อยู#ในระดับ มากท่ีสุด3. การวิเคราะห�ความแตกต#างระหว#างความพึงพอใจและความคาดหวังต#อการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู! ใช!สถิติ t-test4. การวิเคราะห�ข!อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล!อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู!ในโรงเรียน ใช!ในการวิเคราะห�เนื้อหา (content analysis)



บทที่ 4 การวิเคราะห�ข�อมูล การวิเคราะห�ขอมูลเพ่ือใหเป�นไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต%อการจัดสภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต%อการจัดสภาพแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ตามตัวแปร เพศ และสถานภาพ กลุ%มตัวอย%างประกอบดวย ผูบริหาร ครู ผูสอน นักเรียน ผูปกครอง ของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา จํานวน 165 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 165 ฉบับ คิดเป�นรอยละ 100 นํามาวิเคราะห� และเสนอผลการวิเคราะห� โดยใชตารางประกอบ คําบรรยาย จําแนกเป�น 5 ข้ันตอน ดังนี้ ตอนท่ี  1  การวิเคราะห�สถานภาพส%วนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี  2  การวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ตอนท่ี  3  การวิเคราะห�ความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ตอนท่ี  4  การวิเคราะห�ความแตกต%างระหว%างความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่ง แวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ตอนท่ี  5  ขอเสนอแนะต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�สถานภาพส�วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม สถานภาพส%วนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ แบ%งออกเป�น 4 กลุ%ม คือ ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง รวม 165 คน การวิเคราะห�พิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน%งป;จจุบัน ระดับการศึกษา โดยใชค%ารอยละ (%) ผลปรากฏ ดังรายละเอียด ตามตารางท่ี 2 นี้ 



40 ตารางท่ี 1  ค%าจํานวนรอยละ สถานภาพส%วนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ   ระดับการศึกษา ตําแหน%งป;จจุบัน สถานภาพส�วนตัว จํานวน ร�อยละ 1. เพศ  1.1 ชาย  1.2 หญิง 86 79 52.12 47.88 รวม 165 100.0 2.อายุ  2.1  ไม%เกิน 20 ปE  2.2   21 – 30  ปE  2.3   31 – 40  ปE  2.4   41 – 50  ปE  2.5   51 – 60  ปE 69 5 45 38 8 41.81 3.03 27.28 23.03 4.85 รวม 165 100.0 3. ระดับการศึกษา 3.1  ประถมศึกษา  3.2   มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเท%า  3.3   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท%า  3.4   อนุปริญญาหรือเทียบเท%า  3.5   ปริญญาตรีหรือเทียบเท%า  3.6   ปริญญาโท  3.7   ปริญญาเอก  3.8   อ่ืนๆ โปรดระบุ 78 6 28 2 44 7 0 0 47.27 3.64 16.97 1.21 26.67 4.24 0 0 รวม 165 100.0 4. ตําแหน%งป;จจุบัน 4.1   ผูนวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการ  4.2   ครู  4.3   นักเรียน  4.4   ผูปกครอง  4.5   พนักงานหรือลูกจางประจํา 2 25 69 69 0 1.21 15.15 41.82 41.82 0 รวม 165 100.0 



41 จากตารางท่ี 1 พบว%าสถานภาพส%วนตัวของผูตอบแบบสอบถามส%วนใหญ%เป�นเพศชาย จํานวน 86 คน คิดเป�นรอยละ 52.12 เป�นเพศชาย จํานวน 79 คน คิดเป�นรอยละ 47.88 อายุมีอายุ ไม%เกิน 20 ปE มากท่ีสุด จํานวน 69 คน คิดเป�นรอยละ 41.81 และมีอายุ 21 – 30 ปE นอยท่ีสุด จํานวน 5 คน คิดเป�นรอยละ 3.03 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห�ความพึงพอใจต�อการจัดส่ิงแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของ นักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ในการวิเคราะห�ความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา เพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอท่ี 1 ว%าอยู%ในระดับได ผูวิจัยวิเคราะห�ขอมูลความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการจัดการเรียนรูของนักเรียน วิเคราะห�โดยภาพรวมและจําแนกรายดาน โดยใชค%าเฉลี่ย ( ) และส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑ�ระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท�ท่ีกําหนดไว ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางท่ี 3  ตารางท่ี 2 แสดงค%าเฉลี่ย ( ) ส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ระดับของความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของ  นักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ในภาพรวม ความพึงพอใจต�อการจัดส่ิงและและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� N = 165 ระดับ S.D. 1. ทางดานกายภาพ 3.44 0.47 ปานกลาง 2. ทางดานวิชาการ 3.70 0.51 มาก 3. ทางดานการบริหารจัดการ 3.67 0.56 มาก ในภาพรวม 3.60 0.44 มาก จากตารางท่ี 2 พบว%า ความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของ  นักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ในภาพรวมอยู%ในระดับมาก (  = 3.60) และเม่ือพิจารณาเป�นรายดานในการปฏิบัติ พบว%า ระดับความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรู ทางดานวิชาการและทางดานการบริหารจัดการ อยู%ในระดับมาก โดยเรียงค%าเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งและและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูทางดานวิชาการ (  = 3.70) ความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งและและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูทางดานการบริหารจัดการ ( = 3.67) ส%วนความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งและและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูทางดานกายภาพ อยู%ในระดับปานกลาง (  = 3.44) โดยความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรู ทางดานวิชาการการบริหารจัดการ ทางกายภาพ ตามลําดับ  



42 เพ่ือตอบคําถามของการวิจัย ผูวิจัยจึงนําขอมูลการวิจัย หาค%าสถิติ โดยการหาค%าเฉลี่ย ( ) และส%วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ( S.D.) ของระดับความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา แต%ละดานเป�นรายขอ จากตัวแปรตนท่ีศึกษา ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4, 5, 6 ตารางท่ี 3 แสดงค%าเฉลี่ย ( )  ส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ระดับความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานกายภาพ  ขอ ความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต%อการเรียนรู ดานกายภาพ N = 165 ระดับ S.D. 1 ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย 3.73 0.65 มาก 2 ท่ีตั้งของโรงเรียนอยู%ห%างจากสิ่งรบกวนภายนอก เช%น เสียงดัง น้ําเน%าเสีย โรงงาน 3.83 0.75 มาก 3 การจัดบริเวณโรงเรียนสะอาดร%มรื่นและสวยงาม 3.90 0.67 มาก 4 มีน้ําด่ืม น้ําใชสะอาด เพียงพอและมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 3.67 0.76 มาก 5 วัสดุ ครุภัณฑ�ต%างๆ และอุปกรณ�ในโรงเรียนมีความพอเพียงและการใชไดดี 3.67 0.73 มาก 6 มีอาคารเรียนและหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 3.06 0.91 ปานกลาง 7 หองเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาดการถ%ายเทอากาศดี มีแสงสว%างเพียงพอ 3.41 0.71 ปานกลาง 8 มีอาคารประกอบเพียงพอสําหรับการใชงาน 3.20 0.75 ปานกลาง 9 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก%อสรางต%างๆ ต้ังอยู%ในทิศทางท่ีเหมาะสม 3.53 0.72 มาก 10 มีสนามกีฬาและท่ีออกกําลังกายพอเพียงสําหรับครูและนักเรียน 3.41 0.92 ปานกลาง 11 มีบริเวณใหนักเรียนและครูอาจารย�ไดผักผ%อนหย%อนใจยามว%าง 3.42 0.84 ปานกลาง 12 โรงเรียนมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย 3.28 0.77 ปานกลาง 13 มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัย 3.21 0.97 ปานกลาง 14 ถนนและทางเดินเทาในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัย 3.27 0.82 ปานกลาง 15 มีหองน้ําหองสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ 2.99 0.82 ปานกลาง  รวม 3.44 0.47 ปานกลาง 



43 จากตารางท่ี 3 พบว%า ค%าเฉลี่ย ( ) แบบสอบถามความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ดานกายภาพ โดยภาพรวม มีค%าเฉลี่ย ( ) ระดับมาก จํานวน 6 ขอ ซ่ึงมีค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 3.90 – 3.53 และมีค%าเฉลี่ย ( ) ระดับปานกลาง จํานวน 9 ขอ ซ่ึงมีค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 3.42 – 2.99 และขอท่ีมีค%าฉลี่ย ( ) มากท่ีสุด คือขอ 3 การจัดบริเวณโรงเรียนสะอาดร%มรื่นและสวยงาม (  = 3.90 ) รองลงมาคือขอท่ี 2 ท่ีต้ังของโรงเรียนอยู%ห%างจากสิ่งรบกวนภายนอก เช%น เสียงดัง น้ําเน%าเสีย โรงงาน (  = 3.83) และค%าเฉลี่ย ( ) ตํ่าสุด คือขอ 15 มีหองน้ําหองสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ ( = 2.99) 



44 ตารางท่ี 4 แสดงค%าเฉลี่ย ( )  ส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ระดับความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานวิชาการ  ขอ ความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต%อการเรียนรู ดานวิชาการ N = 165 ระดับ S.D. 1 ครูผูสอนเอาใจใส%นักเรียนทุกคนเท%าเทียมกัน  3.39 0.76 ปานกลาง 2 ครูผูสอนเปRดโอกาสใหนักเรียนแสดงออกอย%างเต็มท่ี        3.71 0.73 มาก 3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต%างระหว%างบุคคล 3.38 0.75 ปานกลาง 4 นักเรียนเลือกกิจกรรมการเรียนไดตามความสามารถและความตองการของตนเอง 3.77 0.74 มาก 5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียนอย%างหลากหลายท่ีส%งเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียนเต็มท่ี 3.75 0.79 มาก 6 มีแหล%งเรียนรูท่ีหลากหลายและเกิดประโยชน�ต%อการเรียนรู 3.67 0.76 มาก 7 โรงเรียนมีหองสมุดท่ีไดมาตรฐาน มีจํานวนหนังสือและสื่อเทคโนโลยีหลากหลายเพียงพอกับความตองการของนักเรียนและครูอาจารย� 3.83 0.79 มาก 8 นักเรียนมีโอกาสไปเรียนรูภายนอกโรงเรียน 3.85 0.89 มาก 9 นักเรียนไดเรียนรูโดยการฝUกปฏิบัติจริง 3.78 0.83 มาก 10 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูส%งเสริมพัฒนาผูเรียนใหไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอย%างครบถวนท้ังดนตรี ศิลปะและกีฬา 3.94 0.74 มาก 11 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ�การเรียนการสอนเพียงพอ 3.73 0.70 มาก 12 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ�อันดีต%อกัน 3.78 0.69 มาก 13 โรงเรียนมีปVายนิเทศท้ังในหองเรียนและบริเวณโรงเรียนเพียงพอ 3.56 0.72 มาก รวม 3.70 0.51 มาก จากตารางท่ี 4 พบว%า ค%าเฉลี่ย ( ) แบบสอบถามความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียน ทางดานวิชาการ โดยภาพรวม มีค%าเฉลี่ย ( ) ระดับมาก จํานวน 11 ขอ ซ่ึงมีค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 3.94 – 3.56 และมีค%าเฉลี่ย ( ) ระดับปานกลาง จํานวน 3 ขอ ซ่ึงมีค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 3.39-3.38 และขอท่ีมีค%าเฉลี่ย ( ) มากท่ีสุด คือขอท่ี 25 การจัดกิจกรรมการเรียนรูส%งเสริมพัฒนาผูเรียนใหไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอย%างครบถวนท้ังดนตรี ศิลปะและกีฬา ( =3.94) 



45 รองลงมาคือขอ 23 นักเรียนมีโอกาสไปเรียนรูภายนอกโรงเรียน (  = 3.85) และค%าเฉลี่ย ( ) ตํ่าสุด คือขอ 18 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต%างระหว%างบุคคล (  = -3.38)   ตารางท่ี 5 แสดงค%าเฉลี่ย ( ) ส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ระดับความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยาทางดานการบริหารจัดการ ขอ ความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต%อการเรียนรู ดานการบริหารจัดการ N = 165 ระดับ S.D. 1 โรงเรียนประชาสัมพันธ�ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนใหบุคคลและหน%วยงานภายนอกรับรู 3.69 0.76 มาก 2 มีการจัดโครงสรางการบริหารและบริหารงานอย%างเป�นระบบโดยมีการปรับตัวอย%างยืดหยุ%นตามสถานการณ� 3.64 0.69 มาก 3 ผูมาติดต%องานท่ีโรงเรียนไดรับความสะดวกรวดเร็วและการตอนรับท่ีดี 3.62 0.79 มาก 4 มีบรรยากาศแห%งการเอ้ืออาทรและเป�นมิตรต%อกันทุกฝXาย 3.63 0.86 มาก 5 โรงเรียนมีการพัฒนาในดานต%างๆ อย%างต%อเนื่อง 4.02 0.74 มาก 6 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความตองการของตนเอง 3.61 0.74 มาก 7 ครูไดรับการส%งเสริมสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพอย%างเท%าเทียมกัน 3.65 0.77 มาก 8 มีการบริหารงานท่ีโปร%งใสในทุกข้ันตอนสามารถชี้แจงความเขาใจกับผูมีส%วนเก่ียวของได 3.53 0.82 มาก 9 โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการท่ีถูกตองครบถวนและทันต%อการใชงาน 3.67 0.78 มาก 10 โรงเรียนประสานชุมชนและหน%วยงานภายนอกมาช%วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 3.80 0.88 มาก 11 โรงเรียนจัดกิจกรรมส%งเสริมความสัมพันธ�ระหว%างบุคลากรในโรงเรียนสมํ่าเสมอ 3.62 0.83 มาก 12 ผูบริหารยอมรับท้ังความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากร 3.74 0.82 มาก 13 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับความสามารถของกันและกัน 3.56 0.84 มาก 14 โรงเรียนมีระบบการติดต%อสื่อสารท่ีดี 3.67 0.76 มาก 15 บุคลากรทุกฝXายมีส%วนร%วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 3.63 0.84 มาก รวม 3.67 0.56 มาก 



46 จากตารางท่ี 5 พบว%า ค%าเฉลี่ย ( ) แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียน ทางดานบริหารจัดการ โดยภาพรวม มีค%าเฉลี่ย ( ) ระดับมาก จํานวน 15 ซ่ึงมีค%า เฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 4.02 – 3.53 และขอท่ีมีค%า เฉลี่ย ( ) มากท่ีสุด คือขอ 5 โรงเรียนมีการพัฒนาในดานต%างๆ อย%างต%อเนื่อง (  = 4.02) รองลงมาคือ ขอ 10 โรงเรียนประสานชุมชนและหน%วยงานภายนอกมาช%วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน (  = 3.80) และค%าเฉลี่ย ( ) ตํ่าสุด คือขอท่ี 8 มีการบริหารงานท่ีโปร%งใสในทุกข้ันตอนสามารถชี้แจงความเขาใจกับผูมีส%วนเก่ียวของได (  = 3.53) ตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ความคาดหวังต�อการจัดส่ิงแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ในการวิเคราะห�ความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา เพ่ือตอบคําถามงานวิจัยว%าอยู%ในระดับใด ผูวิจัยวิเคราะห�โดยภาพรวมและจําแนกตามการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางวิชาการ ทางการบริหารจัดการ โดยใชค%าเฉลี่ย ( ) ส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ�ระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท� ท่ีกําหนดไว ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางท่ี 6  ตารางท่ี 6  ค%าเฉลี่ย ส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค%าระดับ ลําดับท่ีของความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา  โดยภาพรวม ความคาดหวังต�อการจัดส่ิงและและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� N = 165 ระดับ S.D. 1. ทางดานกายภาพ 4.30 0.49 มาก 2. ทางดานวิชาการ 4.36 0.56 มาก 3. ทางดานการบริหารจัดการ 4.32 0.55 มาก โดยภาพรวม 4.32 0.48 มาก จากตารางท่ี 6 พบว%า ความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา โดยภาพรวม อยู%ในระดับมาก ( =4.32) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายดานย%อยพบว%า ความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อยู%ในระมากทุกดาน เรียงลําดับค%าเฉลี่ยจากมากไปหาค%านอยไดดังนี้ คือ ความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมทางดานวิชาการ ( =3.36) ความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมทางดานดานการบริหารจัดการ ( =4.32) ความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ( =4.30) เพ่ือตอบแบบสอบถามของการวิจัย ผูวิจัยนําขอมูลการวิจัย หาค%าสถิติ โดยการหาค%าเฉลี่ย ( ) และส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา เป�นรายดาน ดังนี้ 



47 ตารางท่ี 7 ระดับความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานกายภาพ  ข�อ ความคาดหวังต�อการจัดส่ิงแวดล�อม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� ด�านกายภาพ N = 165 ระดับ S.D. 1 ท่ีต้ังของโรงเรียนมีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย 4.32 0.70 มาก 2 ท่ีตั้งของโรงเรียนอยู%ห%างจากสิ่งรบกวนภายนอก เช%น เสียงดัง น้ําเน%าเสีย โรงงาน 4.34 0.70 มาก 3 การจัดบริเวณโรงเรียนสะอาดร%มรื่นและสวยงาม 4.40 0.67 มาก 4 มีน้ําด่ืม น้ําใชสะอาด เพียงพอและมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 4.34 0.70 มาก 5 วัสดุ ครุภัณฑ�ต%างๆ และอุปกรณ�ในโรงเรียนมีความพอเพียงและการใชไดดี 4.35 0.64 มาก 6 มีอาคารเรียนและหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 4.31 0.76 มาก 7 หองเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาดการถ%ายเทอากาศดี มีแสงสว%างเพียงพอ 4.28 0.71 มาก 8 มีอาคารประกอบเพียงพอสําหรับการใชงาน 4.14 0.69 มาก 9 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก%อสรางต%างๆ ต้ังอยู%ในทิศทางท่ีเหมาะสม 4.10 0.64 มาก 10 มีสนามกีฬาและท่ีออกกําลังกายพอเพียงสําหรับครูและนักเรียน 4.13 0.67 มาก 11 มีบริเวณใหนักเรียนและครูอาจารย�ไดผักผ%อนหย%อนใจยามว%าง 4.26 0.65 มาก 12 โรงเรียนมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย 4.25 0.65 มาก 13 มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัย 4.41 0.71 มาก 14 ถนนและทางเดินเทาในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัย 4.27 0.70 มาก 15 มีหองน้ําหองสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ 4.38 0.74 มาก รวม 4.30 0.49 มาก จากตารางท่ี 7 พบว%า ค%าเฉลี่ย (   ) แบบสอบถามความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานกายภาพ โดยภาพรวม มีค%าเฉลี่ยระดับมาก จํานวน 15 ขอ ซ่ึงมีค%าเฉลี่ยต้ังแต% 4.10 – 4.41 ขอท่ีมีค%าเฉลี่ย ( ) มากท่ีสุด คือ ขอท่ี 13  มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัย ( =4.41) รองลงมาคือ ขอท่ี 3 การจัดบริเวณโรงเรียนสะอาดร%มรื่นและสวยงาม ( =4.40) และตํ่าสุดคือ ขอท่ี 9 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก%อสรางต%างๆ ต้ังอยู%ในทิศทางท่ีเหมาะสม ( =4.10) 



48 ตารางท่ี 8  ระดับความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานวิชาการ  ข�อ ความคาดหวังต�อการจัดส่ิงแวดล�อม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� ด�านวิชาการ N = 165 ระดับ S.D. 1 ครูผูสอนเอาใจใส%นักเรียนทุกคนเท%าเทียมกัน  4.44 0.66 ปานกลาง 2 ครูผูสอนเปRดโอกาสใหนักเรียนแสดงออกอย%างเต็มท่ี        4.38 0.72 มาก 3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต%างระหว%างบุคคล 4.30 0.81 ปานกลาง 4 นักเรียนเลือกกิจกรรมการเรียนไดตามความสามารถและความตองการของตนเอง 4.37 0.76 มาก 5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียนอย%างหลากหลายท่ีส%งเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียน 4.38 0.74 มาก 6 มีแหล%งเรียนรูท่ีหลากหลายและเกิดประโยชน�ต%อการเรียนรู 4.39 0.67 มาก 7 โรงเรียนมีหองสมุดท่ีไดมาตรฐาน มีจํานวนหนังสือและสื่อเทคโนโลยีหลากหลายเพียงพอกับความตองการของนักเรียนและครูอาจารย� 4.48 0.68 มาก 8 นักเรียนมีโอกาสไปเรียนรูภายนอกโรงเรียน 4.27 0.71 มาก 9 นักเรียนไดเรียนรูโดยการฝUกปฏิบัติจริง 4.37 0.74 มาก 10 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูส%งเสริมพัฒนาผูเรียนใหไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอย%างครบถวนท้ังดนตรี ศิลปะและกีฬา 4.39 0.72 มาก 11 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ�การเรียนการสอนเพียงพอ 4.40 0.67 มาก 12 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ�อันดีต%อกัน 4.42 0.75 มาก 13 โรงเรียนมีปVายนิเทศท้ังในหองเรียนและบริเวณโรงเรียนเพียงพอ 4.15 0.76 มาก รวม 4.36 0.56 มาก จากตารางท่ี 8 พบว%า ค%าเฉลี่ย ( ) แบบสอบถามความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานวิชาการ โดยภาพรวม มีค%าเฉลี่ย ระดับมาก จํานวน 13 ขอ ซ่ึงมีค%าเฉลี่ยต้ังแต% 4.15 – 4.18 และขอท่ีมีค%าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือขอท่ี 7 โรงเรียนมีหองสมุดท่ีไดมาตรฐาน มีจํานวนหนังสือและสื่อเทคโนโลยีหลากหลายเพียงพอกับความตองการของนักเรียนและครูอาจารย� ( =4.48) รองลงมาคือ ขอท่ี 1 ครูผูสอนเอาใจใส%นักเรียนทุกคนเท%า



49 เทียมกัน ( =4.44) และค%าเฉลี่ยตํ่าสุด คือขอ 13 โรงเรียนมีปVายนิเทศท้ังในหองเรียนและบริเวณโรงเรียนเพียงพอ ( =4.15)  ตารางท่ี 9 ระดับความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานการบริหารจัดการ  ข�อ ความคาดหวังต�อการจัดส่ิงแวดล�อม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� ด�านการบริหารจัดการ N = 165 ระดับ S.D. 1 โรงเรียนประชาสัมพันธ�ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนใหบุคคลและหน%วยงานภายนอกรับรู 4.33 0.75 มาก 2 มีการจัดโครงสรางการบริหารและบริหารงานอย%างเป�นระบบโดยมีการปรับตัวอย%างยืดหยุ%นตามสถานการณ� 4.29 0.69 มาก 3 ผูมาติดต%องานท่ีโรงเรียนไดรับความสะดวกรวดเร็วและการตอนรับท่ีดี 4.42 0.65 มาก 4 มีบรรยากาศแห%งการเอ้ืออาทรและเป�นมิตรต%อกันทุกฝXาย 4.35 0.75 มาก 5 โรงเรียนมีการพัฒนาในดานต%างๆ อย%างต%อเนื่อง 4.42 0.67 มาก 6 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความตองการของตนเอง 4.25 0.72 มาก 7 ครูไดรับการส%งเสริมสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพอย%างเท%าเทียมกัน 4.26 0.74 มาก 8 มีการบริหารงานท่ีโปร%งใสในทุกข้ันตอนสามารถชี้แจงความเขาใจกับผูมีส%วนเก่ียวของได 4.36 0.69 มาก 9 โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการท่ีถูกตองครบถวนและทันต%อการใชงาน 4.40 0.67 มาก 10 โรงเรียนประสานชุมชนและหน%วยงานภายนอกมาช%วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 4.34 0.77 มาก 11 โรงเรียนจัดกิจกรรมส%งเสริมความสัมพันธ�ระหว%างบุคลากรในโรงเรียนสมํ่าเสมอ 4.23 0.72 มาก 12 ผูบริหารยอมรับท้ังความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากร 4.32 0.81 มาก 13 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับความสามารถของกันและกัน 4.16 0.82 มาก 14 โรงเรียนมีระบบการติดต%อสื่อสารท่ีดี 4.33 0.70 มาก 15 บุคลากรทุกฝXายมีส%วนร%วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 4.31 0.76 มาก รวม 4.32 0.55 มาก 



50 จากตารางท่ี 9 พบว%า ค%าเฉลี่ย ( ) แบบสอบถามความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวม มีค%าเฉลี่ย ระดับมาก จํานวน 15 ขอ ซ่ึงมีค%าเฉลี่ย 4.16 – 4.42 และขอท่ีมีค%าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 3 ผูมาติดต%องานท่ีโรงเรียนไดรับความสะดวกรวดเร็วและการตอนรับท่ีดี และขอท่ี 33 โรงเรียนมีการพัฒนาในดานต%างๆ อย%างต%อเนื่อง ( =4.42) รองลงมาคือขอท่ี 8 มีการบริหารงานท่ีโปร%งใสในทุกข้ันตอนสามารถชี้แจงความเขาใจกับผูมีส%วนเก่ียวของได ( =4.36) และค%าเฉลี่ย ( ) ตํ่าสุด คือขอท่ี 13 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับความสามารถของกันและกัน ( =4.16) ตอนท่ี 4 การวิเคราะห�ความแตกต�างระหว�างความพึงพอใจและความคาดหวังต�อการจัดส่ิงแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา การวิเคราะห�ความแตกต%างระหว%างความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา เพ่ือตอบคําถามการวิจัย ขอ 3 ผูวิจัยไดวิเคราะห�ในภาพรวมและแยกวิเคราะห�เป�นรายขอ ใชการวิเคราะห�แบบทดสอบค%าท่ี (t-test) ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีศึกษาตามตาราง มีรายละเอียดดังนี้ 1. การวิเคราะห�ความแตกต%างระหว%างความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา แต%ละดานและภาพรวม มีรายละเอียดตามตารางท่ี 10 ตารางท่ี 10 การวิเคราะห�ความแตกต%างระหว%างความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา แต%ละดานและภาพรวม  ความแตกต%างต%อการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต%อการเรียนรู ความพึงพอใจ ความคาดหวัง T S.D. S.D. Sig 1. ทางดานกายภาพ 3.44 0.47 4.30 0.49 0.244 0.056 2. ทางดานวิชาการ 3.70 0.51 4.36 0.56 0.285 0.071 3. ทางดานการบริหารจัดการ 3.67 0.56 4.32 0.55 0.319 0.082 รวมทุกดาน 3.60 0.44 4.30 0.48 0.298 0.063 จากตารางท่ี 10 พบว%า ผูใหขอมูลมีความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา โดยภาพรวม สอดคลองกัน คือ ความพึงพอใจทางดานกายภาพ ทางดานวิชาการ ทางดานการบริหารจัดการ ระดับค%าเฉลี่ย ( =3.60) ความคาดหวังทางดานกายภาพ ทางดานวิชาการ ทางดานการบริหารจัดการ ระดับค%าเฉลี่ย ( =4.30) และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นของความพึงพอใจและความคาดหวังท้ังสองกลุ%มเป�นรายดาน พบว%า มีความคิดเห็นไม%แตกต%างกัน  



51 2. การวิเคราะห�ความแตกต%างระหว%างความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา แต%ละขอในแต%ละดาน มีรายละเอียดตามตารางท่ี 11  ตารางท่ี 11 การวิเคราะห�ความแตกต%างระหว%างความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา  ทางดานกายภาพ ข�อ การจัดส่ิงแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� N = 165 T ความพึงพอใจ ความคาดหวัง Sig S.D. S.D.  1 ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย 3.73 0.65 4.32 0.70 0.290 0.176 2 ท่ีตั้งของโรงเรียนอยู%ห%างจากสิ่งรบกวนภายนอก เช%น เสียงดัง น้ําเน%าเสีย โรงงาน 3.83 0.75 4.34 0.70 0.401 0.084 3 การจัดบริเวณโรงเรียนสะอาดร%มรื่นและสวยงาม 3.90 0.67 4.40 0.67 0.365 0.141 4 มีน้ําด่ืม น้ําใชสะอาด เพียงพอและมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 3.67 0.76 4.34 0.70 0.290 0.062 5 วัสดุ ครุภัณฑ�ต%างๆ และอุปกรณ�ในโรงเรียนมีความพอเพียงและการใชไดดี 3.67 0.73 4.35 0.64 0.315 0.187 6 มีอาคารเรียนและหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 3.06 0.91 4.31 0.76 0.128 0.045* 7 หองเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาดการถ%ายเทอากาศดี มีแสงสว%างเพียงพอ 3.41 0.71 4.28 0.71 0.102 0.012* 8 มีอาคารประกอบเพียงพอสําหรับการใชงาน 3.20 0.75 4.14 0.69 0.204 0.068 9 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก%อสรางต%างๆ ต้ังอยู%ในทิศทางท่ีเหมาะสม 3.53 0.72 4.10 0.64 0.135 0.127 



52 10 มีสนามกีฬาและท่ีออกกําลังกายพอเพียงสําหรับครูและนักเรียน 3.41 0.92 4.13 0.67 0.302 0.078 11 มีบริเวณใหนักเรียนและครูอาจารย�ไดผักผ%อนหย%อนใจยามว%าง 3.42 0.84 4.26 0.65 0.318 0.161 12 โรงเรียนมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย 3.28 0.77 4.25 0.65 0.045 0.032* 13 มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัย 3.21 0.97 4.41 0.71 0.061 0.019* 14 ถนนและทางเดินเทาในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัย 3.27 0.82 4.27 0.70 0.089 0.045* 15 มีหองน้ําหองสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ 2.99 0.82 4.38 0.74 0.124 0.026*  รวม 3.44 0.47 4.30 0.49 0.244 0.056 จากตารางท่ี 11 ผูใหขอมูลมีความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานกายภาพ โดยภาพรวม จําแนกเป�นรายขอ พบว%า ไม%มีความแตกต%างกัน คือ ความพึงพอใจทางดานกายภาพ ระดับค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 2.99 – 3.90 ส%วนความคาดหวังทางกายภาพ ระดับค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 4.10 – 4.40  และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นท้ังสองดานเป�นรายขอ พบว%าขอท่ี 6 มีอาคารเรียนและหองเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ขอท่ี 7 หองเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาดการถ%ายเทอากาศดี มีแสงสว%างเพียงพอ ขอท่ี 12 โรงเรียนมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย ขอท่ี 13 มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัย ขอท่ี 14 ถนนและทางเดินเทาในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัย ขอท่ี 15 มีหองน้ําหองสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ มีความคิดเห็นแตกต%างกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



53 ตารางท่ี 12 การวิเคราะห�ความแตกต%างระหว%างความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา  ทางดานวิชาการ  ข�อ การจัดส่ิงแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� ความพึงพอใจ ความคาดหวัง t S.D. S.D. Sig 1 ครูผูสอนเอาใจใส%นักเรียนทุกคนเท%าเทียมกัน  3.39 0.76 4.44 0.66 0.272 0.061 2 ครูผูสอนเปRดโอกาสใหนักเรียนแสดงออกอย%างเต็มท่ี        3.71 0.73 4.38 0.72 0.174 0.059 3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต%างระหว%างบุคคล 3.38 0.75 4.30 0.81 0.209 0.076 4 นักเรียนเลือกกิจกรรมการเรียนไดตามความสามารถและความตองการของตนเอง 3.77 0.74 4.37 0.76 0.219 0.112 5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียนอย%างหลากหลายท่ีส%งเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของผูเรียนเต็มท่ี 3.75 0.79 4.38 0.74 0.304 0.071 6 มีแหล%งเรียนรูท่ีหลากหลายและเกิดประโยชน�ต%อการเรียนรู 3.67 0.76 4.39 0.67 0.163 0.058 7 โรงเรียนมีหองสมุดท่ีไดมาตรฐาน มีจํานวนหนังสือและสื่อเทคโนโลยีหลากหลายเพียงพอกับความตองการของนักเรียนและครูอาจารย� 3.83 0.79 4.48 0.68 0.140 0.067 8 นักเรียนมีโอกาสไปเรียนรูภายนอกโรงเรียน 3.85 0.89 4.27 0.71 0.392 0.079 9 นักเรียนไดเรียนรูโดยการฝUกปฏิบัติจริง 3.78 0.83 4.37 0.74 0.245 0.063 



54 10 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูส%งเสริมพัฒนาผูเรียนใหไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอย%างครบถวนท้ังดนตรี ศิลปะและกีฬา 3.94 0.74 4.39 0.72 0.329 0.128 11 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ�การเรียนการสอนเพียงพอ 3.73 0.70 4.40 0.67 0.114 0.049* 12 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ�อันดีต%อกัน 3.78 0.69 4.42 0.75 0.101 0.035* 13 โรงเรียนมีปVายนิเทศท้ังในหองเรียนและบริเวณโรงเรียนเพียงพอ 3.56 0.72 4.15 0.76 0.264 0.062  รวม 3.67 0.56 4.36 0.56 0.285 0.063 จากตารางท่ี 12 ผูใหขอมูลมีความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานวิชาการ จําแนกเป�นรายขอ โดยภาพรวม พบว%าไม%มีความแตกต%างกัน คือ ความพึงพอใจทางวิชาการระดับค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 3.56–3.94 ส%วนความคาดหวังทางวิชาการ ระดับค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 4.15–4.48 และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นท้ังสองดานเป�นรายขอ พบว%าขอท่ี 11 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ�อันดีต%อกัน ขอท่ี 12 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และอุปกรณ�การเรียนการสอนเพียงพอ มีความคิดเห็นต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



55 ตารางท่ี 13 การวิเคราะห�ความแตกต%างระหว%างความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา  ทางดานการบริหารจัดการ  ข�อ การจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� ความพึงพอใจ ความคาดหวัง t S.D. S.D.  Sig 1 โรงเรียนประชาสัมพันธ�ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนใหบุคคลและหน%วยงานภายนอกรับรู 3.69 0.76 4.33 0.75 0.098 0.050* 2 มีการจัดโครงสรางการบริหารและบริหารงานอย%างเป�นระบบโดยมีการปรับตัวอย%างยืดหยุ%นตามสถานการณ� 3.64 0.69 4.29 0.69 0.230 0.062 3 ผูมาติดต%องานท่ีโรงเรียนไดรับความสะดวกรวดเร็วและการตอนรับท่ีดี 3.62 0.79 4.42 0.65 0.095 0.049* 4 มีบรรยากาศแห%งการเอ้ืออาทรและเป�นมิตรต%อกันทุกฝXาย 3.63 0.86 4.35 0.75 0.152 0.057 5 โรงเรียนมีการพัฒนาในดานต%างๆ อย%างต%อเนื่อง 4.02 0.74 4.42 0.67 0.311 0.068 6 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความตองการของตนเอง 3.61 0.74 4.25 0.72 0.340 0.056 7 ครูไดรับการส%งเสริมสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพอย%างเท%าเทียมกัน 3.65 0.77 4.26 0.74 0.398 0.071 8 มีการบริหารงานท่ีโปร%งใสในทุกข้ันตอนสามารถชี้แจงความเขาใจกับผูมีส%วนเก่ียวของได 3.53 0.82 4.36 0.69 0.291 0.054 9 โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการท่ีถูกตองครบถวนและทันต%อการใชงาน 3.67 0.78 4.40 0.67 0.252 0.102 



56 10 โรงเรียนประสานชุมชนและหน%วยงานภายนอกมาช%วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 3.80 0.88 4.34 0.77 0.441 0.073 11 โรงเรียนจัดกิจกรรมส%งเสริมความสัมพันธ�ระหว%างบุคลากรในโรงเรียนสมํ่าเสมอ 3.62 0.83 4.23 0.72 0.359 0.066 12 ผูบริหารยอมรับท้ังความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากร 3.74 0.82 4.32 0.81 0.403 0.081 13 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับความสามารถของกันและกัน 3.56 0.84 4.16 0.82 0.331 0.057 14 โรงเรียนมีระบบการติดต%อสื่อสารท่ีดี 3.67 0.76 4.33 0.70 0.093 0.025* 15 บุคลากรทุกฝXายมีส%วนร%วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 3.63 0.84 4.31 0.76 0.309 0.058 รวม 3.67 0.56 4.32 0.55 0.319 0.082 จากตารางท่ี 13 ผูใหขอมูลมีความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจและความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานการบริหารจัดการ จําแนกเป�นรายขอโดยภาพรวม ไม%มีความแตกต%างกัน คือ ความพึงพอใจทางดานการบริหารจัดการ ระดับค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 3.53 – 4.02 ส%วนความคาดหวังทางดานการบริหารจัดการ ระดับค%าเฉลี่ย ( ) อยู%ระหว%าง 4.25 – 4.40 และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเป�นสองดานเป�นรายขอ พบว%า คือ ขอท่ี 1 โรงเรียนประชาสัมพันธ�ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนใหบุคคลและหน%วยงานภายนอกรับรู ขอท่ี 3 ผูมาติดต%องานท่ีโรงเรียนไดรับความสะดวกรวดเร็วและการตอนรับท่ีดี ขอท่ี 14 โรงเรียนมีระบบการติดต%อสื่อสารท่ีดี  มีความคิดเห็นแตกต%างกันอย%าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     



57  ตอนท่ี 5 การวิเคราะห�เนื้อหา จากแบบสอบถามปลายเปAด จาการท่ีผูวิจัยไดออกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่องความพึงพอใจต%อการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ซ่ึงแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียน และตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปRด มีลักษณะใหแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะจํานวน 120 ฉบับ คิดเป�นรอยละ 72.73 จากการวิเคราะห�ขอเสนอแนะลักษณะคลายคลึงกันไม%แตกต%างกันมากนัก ผูวิจัยจึงไดสรุปประเด็นดังนี้ 1. ดานความพึงพอใจต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางดานกายภาพ พบว%า บุคลกรในโรงเรียนมีความพึงพอใจเก่ียวกับโรงเรียนต้ังอยู%ในท่ีมีการคมนาคมไดสะดวก ปลอดภัย ห%างจากสิ่งรบกวนภายนอก มีแหล%งเรียนรูภายในโรงเรียนมากหลายกหลายโดยเฉพาะสื่อการเรียนท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของผูเรียน ครูและผูปกครอง จัดไวทุกกลุ%มสาระการเรียนรูและทุกอาคาร มีโรงอาหารสําหรับนักเรียน สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยและมีรานคาใหนักเรียนไดเลือกท่ีจะเลือกรับประทานได ทางดานวิชาการ พบว%า บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ เก่ียวกับ การเปRดโอกาสและส%งเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกและร%วมกิจกรรมต%างๆ ตามความถนัด ความสนใจทุกศักยภาพ มีหองสมุดใหนักเรียนไดอ%านหนังสือ มีหนังสือ สื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับผูเรียน นักเรียนมีโอกาสไปแหล%งเรียนรูภายนอกโรงเรียนทุกปE ครูกับนักเรียน ครูกับผูปกครอง ครูกับครู มีความสัมพันธ�ท่ีดีต%อกัน ทางดานการบริหารจัดการ พบว%า บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจ เก่ียวกับ ครูไดรับสวัสดิการขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เช%น ส%งเสริมครูใหพัฒนาตนเองอบรมท้ังในและนอกสถานท่ี จัดโครงสรางการบริหารโรงเรียน อย%างเป�นระบบ เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ของบุคลากร และเปRดโอกาสใหบุคลากรทุกฝXายมีส%วนร%วม คิดวางแผน และร%วมพัฒนาในทุกๆดานอย%างต%อเนื่อง กาวไกลถูกทางอยู%ในระดับแนวท่ีดี และยังไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน และหน%วยงานราชการภายนอก 2. ดานความคาดหวังต%อการจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต%อการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา ทางกายภาพ พบว%าบุคลากรในโรงเรียนมีความคาดหวังเก่ียวกับ หองน้ํา หงอสวม ท่ีเพียงพอกับบุคลากรและนักเรียน ควรมีทางเดินเทา ท่ีพักผ%อน และความร%มรื่นใหมากข้ึน ทางดานวิชาการ พบว%า บุคลากรในโรงเรียนมีความคาดหวังเก่ียวกับ ควรมีสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเพียงพอ ควรใหนักเรียนเลือกคนควาศึกษาตามความตองการ ควรมีสวัสดิการส%งเสริมกิจกรรมการเรียนรูใหมากข้ึนกว%าป;จจุบัน 



58 ทางดานการบริหารจัดการ พบว%า บุคลากรในโรงเรียนมีความคาดหวังเก่ียวกับ ควรสนับสนุนดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ�ในการดําเนินงานของบุคลากรอย%างเหมาะสม ควรเนนความพึงพอใจมากกว%าการใชคําสั่งควบคุม หรือกฎเกณฑ�โดยยืดหยุ%นไดตามสถานการณ� ควรสรางวินัย ส%งเสริมความคิด ความรูสึกโดยคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม ควรสรางความสัมพันธ�ระหว%างบุคลากรต%างๆ ในโรงเรียนใหมากข้ึน มีการประชาสัมพันธ�ชี้แจงใหมาก ควรวางแผนและจัดต้ังคณะกรรมการในการบริหารจัดการร%วมกัน ควรเปRดโอกาสใหบุคลากรและนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นตัดสินใจวางแผนจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศร%วมกันเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูท่ีดีข้ึน 



บทที่ 5สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ    การวิจัยเรื่อง การจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา มีวัตถุประสงค%เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา 2.เพ่ือศึกษาความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา 3.เพ่ือศึกษาความแตกต�างระหว�างความพึงพอใจและความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�บริหาร 2 คนครู 25 คน นักเรียน 69 คน ผู�ปกครองนักเรียน 69 คน รวม 165 คน เครื่องมือท่ีใช�เป6นแบบสอบถามท่ีผู�วิจัยสอบถามเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน ตามแนวคิดของกรมสามัญศึกษา จํานวน 3ด�าน สถิติท่ีใช�ในการิเคราะห%ข�อมูล คือ ค�าร�อยละ (%) ค�าเฉลี่ย ( ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และ t -test    5.1 สรุปผลการวิจัย   ผลการศึกษา การวิเคราะห%ความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียน โรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา ปรากฏผลดังนี้  1. ความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พิทยา พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกแต�ละด�านแล�ว พบว�า  ระดับความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� ทางด�านวิชาการและทางด�านการบริหารจัดการ อยู�ในระดับมาก โดยเรียงค�าเฉลี่ยจากมากไปน�อย คือ ความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งและและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ทางด�านวิชาการ (  = 3.70) ความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งและและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ทางด�านการบริหารจัดการ ( = 3.67) ส�วนความพึงพอใจ ต�อการจัดสิ่งและและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ทางด�านกายภาพ อยู�ในระดับปานกลาง(  =3.44) โดยความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� ทางด�านวิชาการการบริหารจัดการ ทางกายภาพ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเป6นรายด�าน พบว�า ด�านกายภาพ ความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา โดยภาพรวม มีค�าเฉลี่ย ( ) ระดับมาก จํานวน 6 ข�อ ซ่ึงมีค�าเฉลี่ย ( )อยู�ระหว�าง 3.90 – 3.53 และมีค�าเฉลี่ย ( ) ระดับปานกลาง จํานวน 9 ข�อ ซ่ึงมีค�าเฉลี่ย ( ) อยู�ระหว�าง 3.42 – 2.99 และข�อท่ีมีค�าฉลี่ย ( ) มากท่ีสุด คือข�อ 3 การจัดบริเวณโรงเรียนสะอาดร�มรื่น



60และสวยงาม ( = 3.90 ) รองลงมาคือข�อท่ี 2 ท่ีต้ังของโรงเรียนอยู�ห�างจากสิ่งรบกวนภายนอก เช�นเสียงดัง น้ําเน�าเสีย โรงงาน (  = 3.83) และค�าเฉลี่ย ( ) ตํ่าสุด คือข�อ 15 มีห�องน้ําห�องสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ ( = 2.99) ทางด�านวิชาการ ความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียน โดยภาพรวม มีค�าเฉลี่ย ( ) ระดับมาก จํานวน 11 ข�อ ซ่ึงมีค�าเฉลี่ย ( ) อยู�ระหว�าง 3.94 – 3.56 และมีค�าเฉลี่ย ( ) ระดับปานกลาง จํานวน 3 ข�อ ซ่ึงมีค�าเฉลี่ย ( ) อยู�ระหว�าง 3.39 -  3.38  และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ย( ) มากท่ีสุด คือข�อท่ี 25 การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ส�งเสริมพัฒนาผู�เรียนให�ได�รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย�างครบถ�วนท้ังดนตรี ศิลปะและกีฬา (  = 3.94) รองลงมาคือข�อ 23 นักเรียนมีโอกาสไปเรียนรู�ภายนอกโรงเรียน (  = 3.85) และค�าเฉลี่ย ( ) ตํ่าสุด คือข�อ 18 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต�างระหว�างบุคคล (  = -3.38)   ทางด�านบริหารจัดการ ความพึงพอใจการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียน โดยภาพรวม มีค�าเฉลี่ย ( ) ระดับมาก จํานวน 15 ซ่ึงมีค�าเฉลี่ย ( ) อยู�ระหว�าง4.02 – 3.53 และข�อท่ีมีค�า เฉลี่ย ( ) มากท่ีสุด คือข�อ 5 โรงเรียนมีการพัฒนาในด�านต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง (  = 4.02) รองลงมาคือ ข�อ 10 โรงเรียนประสานชุมชนและหน�วยงานภายนอกมาช�วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน (  = 3.80) และค�าเฉลี่ย ( ) ตํ่าสุด คือ ข�อท่ี 8 มีการบริหารงานท่ีโปร�งใสในทุกข้ันตอนสามารถชี้แจงความเข�าใจกับผู�มีส�วนเก่ียวข�องได� (  = 3.53)  2. ความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา พบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( =4.32) เม่ือพิจารณาแยกเป6นรายด�านด�านพบว�า ความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา อยู�ในระมากทุกด�าน เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาค�าน�อยได�ดังนี้ คือความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมทางด�านวิชาการ ( =3.36) ความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมทางด�านด�านการบริหารจัดการ ( =4.32) ความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมทางด�านกายภาพ( =4.30) พิจารณาแยกแต�ละด�าน พบว�า  ทางด�านกายภาพ ความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา โดยภาพรวม มีค�าเฉลี่ยระดับมาก จํานวน 15 ข�อ ซ่ึงมีค�าเฉลี่ยต้ังแต� 4.10–4.41 ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ย ( ) มากท่ีสุด คือ ข�อท่ี 13 มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัย ( =4.41) รองลงมาคือ ข�อท่ี 3 การจัดบริเวณโรงเรียนสะอาดร�มรื่นและสวยงาม ( =4.40) และตํ่าสุดคือ ข�อท่ี 9 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก�อสร�างต�างๆ ต้ังอยู�ในทิศทางท่ีเหมาะสม ( =4.10) 



61ทางด�านวิชาการ ความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา โดยภาพรวม มีค�าเฉลี่ย ระดับมาก จํานวน 13 ข�อ ซ่ึงมีค�าเฉลี่ยต้ังแต� 4.15 – 4.18 และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือข�อท่ี 7 โรงเรียนมีห�องสมุดท่ีได�มาตรฐาน มีจํานวนหนังสือ และสื่อเทคโนโลยีหลากหลายเพียงพอกับความต�องการของนักเรียน และครูอาจารย%( =4.48) รองลงมาคือ ข�อท่ี 1 ครูผู�สอนเอาใจใส�นักเรียนทุกคนเท�าเทียมกัน ( =4.44) และค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข�อ 13 โรงเรียนมีปQายนิเทศท้ังในห�องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพียงพอ ( =4.15)   ทางด�านการบริหารจัดการ ความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา โดยภาพรวม มีค�าเฉลี่ย ระดับมาก จํานวน 15 ข�อ ซ่ึงมีค�าเฉลี่ย 4.16 – 4.42 และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข�อท่ี 3 ผู�มาติดต�องานท่ีโรงเรียนได�รับความสะดวกรวดเร็วและการต�อนรับท่ีดี และข�อท่ี 33 โรงเรียนมีการพัฒนาในด�านต�างๆ อย�างต�อเนื่อง( =4.42) รองลงมาคือข�อท่ี 8 มีการบริหารงานท่ีโปร�งใสในทุกข้ันตอนสามารถชี้แจงความเข�าใจกับผู�มีส�วนเก่ียวข�องได� ( =4.36) และค�าเฉลี่ย ( ) ตํ่าสุด คือข�อท่ี 13 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับความสามารถของกันและกัน ( =4.16)  3. ความแตกต�างระหว�างความพึงพอใจและความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา ตามความคิดเห็นของกลุ�มตัวอย�าง พบว�า โดยภาพรวมไม�แตกต�างกัน เม่ือพิจารณาแยกแต�ละด�าน พบว�า   3.1 ทางด�านกายภาพ พบว�าพบว�า ข�อท่ี 6 มีอาคารเรียนและห�องเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ข�อท่ี 7 ห�องเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาดการถ�ายเทอากาศดี มีแสงสว�างเพียงพอ ข�อท่ี 12 โรงเรียนมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย ข�อท่ี 13 มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัย ข�อท่ี 14 ถนนและทางเดินเท�าในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัย ข�อท่ี 15 มีห�องน้ําห�องสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ มีความคิดเห็นแตกต�างกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   3.2 ทางด�านวิชาการ พบว�า พบว�าข�อท่ี 11 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ%อันดีต�อกัน ข�อท่ี 12 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ%การเรียนการสอนเพียงพอ มีความคิดเห็นต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   3.3 ทางด�านการบริหารจัดการ พบว�า ข�อท่ี 1 โรงเรียนประชาสัมพันธ%ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนให�บุคคลและหน�วยงานภายนอกรับรู� ข�อท่ี 3 ผู�มาติดต�องานท่ีโรงเรียนได�รับความสะดวกรวดเร็วและการต�อนรับท่ีดี ข�อท่ี 14 โรงเรียนมีระบบการติดต�อสื่อสารท่ีดี  มีความคิดเห็นแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     



624. การจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา จากข�อเสนอแนะของผู�ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะปTญหาคล�ายคลึงกัน คือ ควรวางแผนและจัดต้ังคณะกรรมการในการบริหารงานและจัดร�วมกัน เปUดโอกาสให�บุคลากรและนักเรียนได�แสดงความคิดเห็นตัดสินใจวางแผนจัดสิ่งแวดล�อมร�วมกัน ควรสร�างวินัยส�งเสริมความคิด ความรู�สึกโดยคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม ควรเน�นความพึงพอใจมากกว�าการใช�คําสั่ง ควบคุมหรือกฎเกณฑ%ยืดหยุ�นได�ตามสถานการณ% ควรสร�างความสัมพันธ%ระหว�างบุคลากรต�างๆในโรงเรียนให�มากข้ึน ควรสนับสนุนด�านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ%ในการดําเนินงานของบุคลากรอย�างเหมาะสม ควรมีการประชาสัมพันธ%ชี้แจงให�มากข้ึน   5.2 อภิปรายผล  จากข�อค�นพบของการวิจัยท่ีได�กล�าวมาแล�วสามารถนํามาสู�การอภิปรายผลได�ดังนี้  1. จากผลการวิจัยด�านความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา ท่ีพบว�าอยู�ในระดับมาก แสดงให�เห็นว�า โรงเรียนมีความมุ�งม่ัน เอาใจใส� ดูแลของผู�บริหารและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีส�วนร�วมในการพัฒนาโรงเรียนทุกด�าน เพ่ือให�สอดคล�องกับกระบวนการจัดการเรียนรู� และเพ่ือเตรียมความพร�อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศในสถานศึกษาซ่ึงเป6นองค%ประกอบหนึ่ง สอดคล�องกับผลการวิจัยของ ประจักษ% พัฒนาเจริญ (2538)  ศึกษาเรื่องการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีส�งผลต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตการศึกษา โรงเรียนมีการปฏิบัติการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู�ในระดับมาก โดยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห�งชาติ มีการปฏิบัติการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล�อมทางกายภาพและการบริหารจัดการ อยู�ในระดับ มาก มีการปฏิบัติการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมทางวิชาการอยู�ในระดับ ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว�า การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ โรงเรียนระดับประถมศึกษามีการปฏิบัติสูงสุดในการจัดสวนหย�อมในบริเวณโรงเรียน หน�าอาคารเรียน ในการจัดบริเวณอาคารสถานท่ีให�สะอาดร�มรื่นสวยงามเอ้ือต�อการใช�งาน และมีการปฏิบัติตํ่าสุดในการติดปQายคําขวัญ/ความรู�ตามสถานท่ีต�างๆ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมทางวิชาการในโรงเรียนมีการปฏิบัติสูงสุดในการจัดกิจกรรมส�งเสริมด�านดนตรี กีฬาและศิลปวัฒนธรรม มีการปฏิบัติสูงสุดในการจัดห�องสมุดท่ีเอ้ือต�อการจัดการเรียนการสอน และตํ่าสุดในการจัดและบริการสื่อวัสดุอุปกรณ%ทางการศึกษา การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมทางการบริหาร มีการปฏิบัติสูงสุดในการมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ของผู�บริหาร ครู อาจารย%และนักเรียน โรงเรียนมีการปฏิบัติสูงสุดในการตรวจสอบความถูกต�องของการตัดสินผลการเรียน ก�อนพิจารณาอนุมัติ และมี



63การปฏิบัติตํ่าสุดในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเรียนการสอนของหมวดวิชาตามความต�องการซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของ ธเนศ ขําเกิด (2550) ท่ีได�ดําเนินการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีดีในโรงเรียน โดยใช�เทคนิคการวางแผนเป6นทีม เพ่ือประเมินการจัดสภาพแวดล�อม 3 ด�าน คือ ด�านกายภาพ ด�านวิชาการและด�านการบริหารจัดการ โดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานโครงการไว� 3 ข้ันตอน คือ การกําหนดหลักสูตร การจัดอบรมทีมงานท่ีประกอบด�วยผู�บริหาร ผู�ช�วยผู�บริหารและหัวหน�าหมวดวิชา และกําหนดรูปแบบการนําผลงานการอบรมไปใช�ในโรงเรียน จากการเก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห%ข�อมูล พบว�า ก�อนดําเนินการ ครูมี ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมท่ีดี ของโรงเรียนทุกด�านด�วยคะแนนร�อยละ 65.71 และหลังดําเนินการร�อยละ 64.74 ก�อนดําเนินการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล�อมท่ีดี ด�านกายภาพร�อยละ 64.74 การจัดสภาพแวดล�อมด�านวิชาการร�อยละ 68.08 การจัดสภาพแวดล�อมด�านการบริหารจัดการจัดการ ร�อยละ 64.33 และหลังดําเนินการแต�ละด�านเป6นร�อยละ 75.56 , 75.40 และ 75.10ตามลําดับและยังพบว�าโรงเรียนมีการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมเพ่ิมข้ึนทุกโรงเรียนและผลทางอ�อมยังพบว�าผู�เข�าร�วมโครงการ ทุกคนมีความเห็นว�าเทคนิคการวางแผนเป6นทีมเป6นเทคนิคท่ีสามารถนํามาใช�ในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในโรงเรียนได�บังเกิดผลดี และทําให�บุคลากรในโรงเรียนเกิดความสัมพันธ%ท่ีดีต�อกัน และสอดคล�องกับผลการวิจัยของ บรรเลง รอดแดง(2557) ท่ีได�วิจัยการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน จากการศึกษาพบว�า การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน ในทัศนะคติของนักเรียนพบว�า กลุ�มรวมท้ังหมดมีความคิดเห็นว�า การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนอยู�ในระดับสูง เม่ือพิจารณาจําแนกกลุ�มนักเรียนตามเพศ อายุและระดับการศึกษา นักเรียนมีความคิดเห็นว�าการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียน อยู�ในระดับสูงท้ังหมด พิจารณาเป6นรายด�านทุกๆด�าน ผลดังกล�าว เนื่องจากโรงเรียนได�พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท้ังด�านท่ัวไป ด�านวิชาการและด�านบริการอย�างต�อเนื่องและประสบผลสําเร็จตามเปQาหมายท่ีวางไว�เป6นอย�างดี จากเหตุและผลดังกล�าวทําให�นักเรียนมีความรู�สึกท่ีดีต�อการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให�สภาพท่ีดีตลอดระยะเวลา 3 ปZ การศึกษาและการดําเนินการเป6นไปอย�างเป6นระบบและบรรลุเปQาหมายท่ีวางไว�ได�อย�างดี  2. จากผลการวิจัยความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา พบว�า อยู�ในระดับมาก อาจเป6นเพราะผู�บริหาร ครูผู�สอนนักเรียน และผู�ปกครอง มีความต�องการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนทางด�านกายภาพ ให�มีสภาพการจัดบริเวณโรงเรียนสะอาดร�มรื่นและสวยงาม มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัยถนนและทางเดินเท�าในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัย มีห�องน้ําห�องสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ และทางด�านวิชาการโรงเรียนมีห�องสมุดท่ีได�มาตรฐาน มีจํานวนหนังสือ



64และสื่อเทคโนโลยีหลากหลายเพียงพอกับความต�องการของนักเรียนและครูอาจารย% ครูผู�สอนเอาใจใส�นักเรียนทุกคนเท�าเทียมกัน ส�วนทางด�านการบริหารจัดการ ผู�มาติดต�องานท่ีโรงเรียนได�รับความสะดวกรวดเร็วและการต�อนรับท่ีดี มีการพัฒนาในด�านต�างๆ อย�างต�อเนื่องมีการบริหารงานท่ีโปร�งใสในทุกข้ันตอนสามารถชี้แจงความเข�าใจกับผู�มีส�วนเก่ียวข�องได� ซ่ึงสอดคล�องกับผลการวิจัยของ สุรพลนุชงอน (2541) ได�ศึกษาการบริหารงานและปTญหาในการบริหารงานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ�สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว�า การบริหารงานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนท้ัง 4 ด�าน คือ การวางแผน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนการบริหารงานอาคารเรียน อาคารประกอบและการรักษาความปลอดภัย การใช�และการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี โรงเรียนส�วนใหญ�ยังดําเนินการบริหารงานอาคารสถานท่ีได�ผลไม�ครบถ�วนตามเกณฑ%มาตรฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา และยังไม�ได�มาตรฐานดังท่ีคาดหวังไว�ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ปTญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีพบว�า โรงเรียนส�วนใหญ�ได�รับการจัดสรรงบประมาณในการก�อสร�างและการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีไม�เพียงพอ ขาดบุคลากร ดูแลรักษาอาคารสถานท่ีสภาพพ้ืนท่ีมีจํากัดไม�สามารถขยายหรือปรับปรุงได� นอกจากนั้นจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนทุกปZทําให�อาคารสถานท่ีไม�เพียงพอ  3. จากผลการวิจัยความพึงพอใจและความคาดหวังต�อการจัดสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา ในภาพรวม พบว�า ไม�มีความแตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเป6นรายด�าน พบว�า ด�านกายภาพ มีอาคารเรียนและห�องเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ห�องเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาดการถ�ายเทอากาศดี มีแสงสว�างเพียงพอ มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัย มีถนนและทางเดินเท�าในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัย มีห�องน้ําห�องสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ มีความคิดเห็นแตกต�างกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล�องกับงานวิจัยของ ทวีศิลป[ สารแสน (2556)ศึกษาความสัมพันธ%ระหว�างองค%ประกอบของสภาพแวดล�อมทางการเรียนในห�องเรียนด�านครูผู�สอนกับความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว�า โรงเรียนมัธยมศึกษามีสภาพแวดล�อมทางการเรียนในห�องเรียน ด�านครูผู�สอนโดยรวมอยู� ในสภาพดี นักเรียนมีความพึงพอใจต�อสภาพแวดล�อมทางการเรียนในห�องเรียนด�านความรู�และประสบการณ%การสอนของครูมาเป6นอันดับหนึ่ง รองลงไปคือเทคนิคการสอนของครู ส�วนด�านการสร�างบรรยากาศในห�องเรียนนั้น นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เท�านั้น โดยสภาพแวดล�อมทางการเรียนในห�องเรียนมีความสัมพันธ%กับความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนในระดับสูง และมีทิศทางความสัมพันธ%อยู�ในทางเดียวกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ด�านวิชาการ พบว�า ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ%อันดีต�อกัน และโรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ%การเรียนการสอนเพียงพอ มีความคิดเห็นต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ดํารง อ�อนน�อม (2554) ท่ีได�ศึกษาสภาพ



65ปTญหาการจัดสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว�า การจัดสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนดําเนินการ ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล�อมศึกษา โรงเรียนจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน%ในวันสําคัญ ร�วมกันปลูกไม�ดอกไม�ประดับในโรงเรียน ด�านการประสานงานและร�วมมือกับชุมชน พบว�า ผู�บริหารและบุคลากรให�ความร�วมมือหน�วยงานอ่ืน ชมรมสมาคม ดําเนินการรณรงค%และพัฒนาสิ่งแวดล�อม ส�วนท่ีได�ดําเนินการ คือ การจัดทําแผนงานระยะยาว การจัดหารสื่อ โปสเตอร% สไลด% วีดีโอ หนังสือเอกสาร วารสารต�างๆไว� เพ่ิมพูนความรู� การนําผลการประเมินการเรียนการสอนสิ่งแวดล�อมศึกษาไปใช�ได�ประสานงานกับชุมชน เพ่ืออนุรักษ%สิ่งแวดล�อมท่ัวไปของโรงเรียนและชุมชน และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ ทางด�านการบริหารจัดการ พบว�าโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ%ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนให�บุคคลและหน�วยงานภายนอกรับรู�  และผู�มาติดต�องานท่ีโรงเรียนได�รับความสะดวกรวดเร็วและการต�อนรับท่ีดี มีระบบการติดต�อสื่อสารท่ีดี  มีความคิดเห็นแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล�องกับพิชญานันท% คงทน (2551) ศึกษาความสัมพันธ%และสิ่งแวดล�อม และบรรยากาศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบว�า สภาพแวดล�อมในโรงเรียนด�านการใช�พ้ืนท่ีในบริเวณโรงเรียน บรรยากาศด�านการบริหารในโรงเรียนจัดอยู�ในระดับสูงและสูงมากเป6นส�วนใหญ�และสภาพแวดล�อมในบรรยากาศโรงเรียนท่ีมีความสัมพันธ%ทางบวก อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  อย�างไรก็ตามโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา ยังคงต�องให�ความสําคัญในทางด�านจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศเพ่ือเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนอย�างเป6นระบบและต�อเนื่อง ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ วิลาวัลย% บัวหุ�ง (2545) ศึกษาประเมินประสิทธิผลการจัดสิ่งแวดล�อมศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีการจัดสิ่งแวดล�อม เปรียบเทียบกับโรงเรียนท่ีไม�มีระบบการจัดสิ่งแวดล�อม โดยใช�แบบจําลองซิป (CIPP MODEL) จากการประเมินสภาวะแวดล�อมโรงเรียนต้ังอยู�ในเขตชุมชนริมถนนใหญ�ท่ีมีการจราจรคับค่ังบริเวณท่ีต้ังโรงเรียนมีปTญหามลพิษสิ่งแวดล�อมท่ีส�งผลกระทบต�อบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนจึงได�พิจารณาว�าปTญหาสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนเป6นปTญหาของคนท้ังประเทศและต�อไปจะเป6นปTญหาของคนท้ังโลก จึงมีความจําเป6นท่ีจะต�องสร�างความตระหนักให�แก�เยาวชน เพ่ือจะได�เข�ามามีส�วนร�วมในการแก�ปTญหาสิ่งแวดล�อม โดยการพัฒนาโรงเรียนเข�าสู�ระบบการจัดสิ่งแวดล�อม ซ่ึงการดําเนินการจัดระบบการจัดสิ่งแวดล�อม นักเรียนจะเกิดการเรียนรู�ท่ีจะอนุรักษ%และรักษาสภาพแวดล�อมจากการเข�าร�วมกิจกรรมกับครูอาจารย%โรงเรียนได�รับประโยชน%จากระบบการจัดสิ่งแวดล�อม มากท่ีสุด คือการอนุรักษ%สิ่งแวดล�อม รองลงมา ได�แก�การปQองกัลป[มลพิษ การสร�างภาพพจน%ของโรงเรียนการประหยัดค�าใช�จ�าย และได�ดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อมโดยจัดทําแผน และกําหนดนโยบายให�สอดคล�องกับสภาพปTจจุบันของปTญหาสิ่งแวดล�อมโดยจัดทําแผน และกําหนดนโยบายให�สอดคล�องกับสภาพปTจจุบันของปTญหาสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน 



665.4 ข�อเสนอแนะของการวิจัย จากข�อค�นพบและการอภิปรายผลดังกล�าวข�างต�น เพ่ือให�งานวิจัยนี้เกิดประโยชน%ต�อหน�วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข�อง ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะ ดังต�อไปนี้  ข�อเสนอแนะท่ัวไป   จากข�อค�นพบของการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเพ่ือเป6นแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช�ให�เกิดประโยชน%แก�หน�วยงาน และผู�มีส�วนเก่ียวข�องดังนี้  1. จากข�อค�นพบของการวิจัยท่ี พบว�า ความพึงพอใจต�อการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากนั้น โดยเฉพาะ อย�างยิ่งผู�บริหารโรงเรียนจําเป6นต�องตระหนักถึงความสําคัญของการสร�างความสัมพันธ%ระหว�างโรงเรียนกับชุมชนให�มากยิ่งข้ึน และพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให�บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส�วนร�วมหรือปฏิบัติได�ตามบทบาทของพวกเขา ตามขอบเขตท่ีกําหนดเฉพาะ บุคลากรจะนําความช�วยเหลือจากชุมชนมาสู�การพัฒนาโรงเรียน อีกประการหนึ่งการจัดการสิ่งแวดล�อมภายในสถานศึกษา ถือว�าทุกฝcายต�องมีส�วนร�วมและร�วมรับผิดชอบในการดูแล เพราะบรรยากาศในโรงเรียนเป6นภาพรวมของความรู�สึกท่ีบุคคลมีต�อโรงเรียน ถ�าเป6นบรรยากาศท่ีดีก็จะส�งผลให�บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรักความผูกพัน ความพอใจ อบอุ�น ความรู�สึกเป6นเจ�าของซ่ึงเป6นสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจยากต�อการแบ�งประเภทได�แต�เครื่องชี้วัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล�อมด�านกายภาพท่ีดีได�แก� การมีสภาพท่ีใช�การได�เสมอ มีความสะอาดร�มรื่น สวยงาม มีการจัดตกแต�งบริเวณโรงเรียนด�วยไม�ดอกไม�ประดับหรือสิ่งอ่ืนๆมีท่ีเรียน มีท่ีพักผ�อน สถานท่ีนันทนาการ น้ําด่ืม น้ําใช�เพียงพอกับจํานวนนักเรียนห�องต�างๆ มีการตกแต�งภายในให�สวยงาม มีขนาดพ้ืนท่ีและแสงสว�างเพียงพอ มีการจัดวัสดุครุภัณฑ%ท่ีเพียงพอในการใช�งาน มีผู�รับผิดชอบดูแลรักษา บรรยากาศด�านวิชาการ ได�มีการจัดการเรียนการสอน ท้ังในและนอกห�องเรียนตลอดจนการบริการเพ่ือส�งเสริมสนับสนุนวิชาการต�างๆ ท่ีจะทําให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�ภายใต�บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา สดชื่น แจ�มใส มีความรู�สึกรักโรงเรียน รักครู รักเพ่ือนและพูดเป6นเสียงเดียวกันว�า อยากมาโรงเรียน พยายามจัดบรรยากาศแห�งความกลัว ความหวาดผวา ความวิตกกังวลและการขู�เข็ญให�หมดสิ้นไป และบรรยากาศการบริหารจัดการถือว�ามีความสําคัญท่ีสุดต�อการจัดบรรยากาศในทุกๆ ด�าน เพราะถ�าการบริหารจัดการของโรงเรียนเอ้ืออํานวยต�อการสร�างบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมท่ีดีแล�วก็จะมีผลให�บรรยากาศของโรงเรียนน�าอยู�น�าเรียนได�รับความร�วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกคน การทะเลาะเบาะแว�ง การไม�เข�าใจกัน ก็จะเกิดข้ึนน�อย ชีวิตในโรงเรียนก็จะอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 



672. จากข�อค�นพบของการวิจัยท่ีพบว�า ความคาดหวังการจัดสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา แสดงว�าระบบการบริหารการจัดการของโรงเรียนควรเอ้ือและส�งเสริมให�เกิดบรรยากาศท่ีดี โดยเฉพาะทีมผู�บริหารโรงเรียนเป6นผู�นําและแม�แบบ ในการสร�างบรรยากาศแบบเปUดและให�การสนับสนุนผลักดันอย�างเต็มท่ีและต�อเนื่อง พร�อมท้ังมีสัมพันธ%ภาพระหว�างบุคลากรต�างๆ ในโรงเรียน เช�น ผู�บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรต�างๆ ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีมาเยือนเป6นไปด�วยบรรยากาศแห�งความเป6นมิตรไมตรี มีการประชุมเพ่ืออภิปราย แก�ปTญหา หาข�อยุติแนวปฏิบัติร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอ เปUดโอกาสให�บุคลากรในโรงเรียนได�แสดงความคิดเห็น มีการสร�างขวัญและกําลังใจให�กับบุคลากร จะต�องประชาสัมพันธ%ความก�าวหน�าหรือผลการดําเนินงานของโรงเรียน ให�ชุมชนได�รับทราบอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอจะด�วยวิธีชี้แจง จดหมาย วารสารหรืออ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร โดยเฉพาะอย�างยิ่งในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพนักเรียน เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ%ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และแสดงความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสร�างความเชื่อม่ัน แก�ชุมชนในการจะให�ความช�วยเหลือ ร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพ นักเรียนและโรงเรียนให�ดียิ่งๆ ข้ึนไป  ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัย  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได�ศึกษาเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ%พงษ%พิทยา เพ่ือการปฏิบัติจะสอดคล�องกับแผนการศึกษาแห�งชาติ ตามแนวนโยบายเพ่ือการดําเนินการ การส�งแสริมและสร�างสรรค%ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมบนฐานของศาสนา ภูมิปTญญาท�องถ่ินไทย ดังนั้น ได�ให�ข�อเสนอแนะการวิจัยครั้งต�อไปดังนี้  1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการมีส�วนร�วมท่ีจะส�งผลกับการจัดสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู�ของนักเรียนในสถานศึกษา   2. เปลี่ยนรูปแบบการวิจัยกลุ�มตัวอย�าง และประชากรให�เหมาะสมกับความสนใจและปTญหาท่ีเกิดข้ึนในปTจจุบัน  
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69บรรณานุกรม กรมวิชาการ. (2545). รายงานผลการวิจัยการศึกษา วัฒนธรรมสภาพแวดล�อมและค านิยมของ  สถานศึกษาท่ีมีผลต อการเรียนรู� ความดี และความสุขของผู�เรียน. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ�เจริญผล,  กรมสามัญศึกษา. (2558). การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล�อมท่ีดีในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: หน'วย     ศึกษานิเทศก�กรมสามัญศึกษา  _________.  (2546). การพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล�อมในโรงเรียนโดยใช�เทคนิคการวางแผน       เป-นทีม. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ  _________. (2546). รายงานการดําเนินงานโครงการส งเสริมบรรยากาศการเรียนรู�ในโรงเรียน        สังกัด กรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา.  กระทรวงศึกษาธิการ. (2539) กรมวิชาการ. การจัดส่ิงแวดล�อมในการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ  โกวิท วรพิพัฒน�. (2554). การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : พีระพัฒนาการพิมพ�. ชัยวัฒน� สกุณา. (2550). การศึกษาสภาพแวดล�อมและบรรยากาศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห งชาติจังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณรงค� กาญจนานนท�. (2557) รายงานการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล�อมในโรงเรียน        มัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงเรียนเทพศิรินทร� ดํารง อ'อนน'วม. การจัดส่ิงแวดล�อมของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ�ปริญญาศึกษาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 2554    ทวีศิลป; สารเสน.  (2556). ความสัมพันธ3ระหว างองค3ประกอบของสภาพแวดล�อมทางการเรียนในห�องเรียนด�านครูผู�สอนกับความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ� ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร. 



70ทองคูณ หงส�พันธ�. (2550). คู มือการพัฒนาสถานศึกษาด�านอาคารสถานท่ี. ม.ป.ท.  ธเนศ ขําเกิด. (2550). การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล�อมท่ีดีในโรงเรียน. มิตรครู ธันวาคม.  บรรเลง รอดแดง. (2557) การพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล�อมในโรงเรียนสมุทรปราการ           (สมุทรปราการ:โรงเรียนสมุทรปราการ. ประจักษ� พัฒนาเจริญ.(2538) รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล�อมท่ีส งผลต อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตการศึกษา 7. พิษณุโลก : สํานักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7. ถ'ายเอกสาร ประจวบ ชํานิประสงค�. (2553) งานเก่ียวกับบรรยากาศและส่ิงแวดล�อมในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: โรงเรียนบดินทร�เดชา (สิงห� สิงหเสนี). ปรีชา พัวนุกูลนนท�. รายงานการดําเนินงานพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลBอมในโรงเรียนเชียงแสน วิทยาคม จังหวัดเชียงราย. เชียงราย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม. 2550 พิชญานันท� คงทน. (2551) ความสัมพันธ3ระหว างสภาพแวดล�อมและบรรยากาศในโรงเรียนขยาย         โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก: คณะกรรมการการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7. พรลักษณ� สว'างศรี. (2553) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการนํามาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม : มาใชBในโรงเรียนประถมศึกษา โครงการนําร'องสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห'งชาติ. วิทยานิพนธ� ปริญญาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. พวงรัตน� ทวีรัตน�. (2540) วิธีการวิจัยทางพฤติศาสตร3และสังคมศาสตร3. กรุงเทพฯ : ศูนย�หนังสือ         จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย นนทบุรี. โรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา. (2560) รายงานการประเมินตนเอง. พะเยา : โรงเรียนไชยพันธ�พงษ�         พิทยา วินัย วีระวัฒน�นานนท�. (2549) กระบวนการส่ิงแวดล�อม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร�. วิลาวัลย� บัวทุ'ง. (2545) การประเมินประสิทธิผลการจัดส่ิงแวดล�อมศึกษาในโรงเรียนระดับ         มัธยมศึกษา ท่ีมีระบบการจัดส่ิงแวดล�อมในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ�                 ปริญญาวิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลBอม บัณฑิต                 วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล.  สมควร ณ ตะก่ัวทุ'ง. (2543) รายการการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล�อมวิชาการโรงเรียนวัด                 น�อย. วิทยานิพนธ�ปริญญาวิทยาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบริหาร                     สิ่งแวดลBอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.  สุรพล นุชงอน. (2541) การบริหารงานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดกรม



71สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ� ปริญญาการศึกษาศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�.  สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลBอมแห'งชาติ. (2538) รายงานสถานภาพส่ิงแวดล�อม.พิมพ�ครั้งท่ี 3           กรุงเทพฯ สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลBอมแห'งชาติ.  อนันต� นามทองตัน. (2554) บรรยากาศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา   อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษาศาสตร�มหาบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.   



ภาคผนวก ก เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 



แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง การจัดส่ิงแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต$อการเรียนรู� ของโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึน มีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบความพอใจและความคาดหวังการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู&ของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพส)วนตัวของผู&ตอบแบบสอบถาม   จํานวน  4 ข&อ ตอนท่ี 2 ความพอใจและความคาดหวังการจัดสิ่งแวดล&อมและ บรรยากาศท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู&ของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา    จํานวน 43 ข&อ ตอนท่ี 3 ข&อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู&ของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขอความกรุณาท)านได&โปรดให&ข&อมูลตามสถานภาพความเป7นจริงท่ีปรากฏในสถานศึกษาและกรุณาตอบให&ครบทุกข&อ เพราะข&อมูลท่ีสมบูรณ�เท)านั้น จึงจะสามารถนํามาวิเคราะห�ได& ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป7นประโยชน�แก)สถานศึกษา และขอรับรองว)าจะไม)มีผลกระทบทางลบต)อตัวท)าน หรือสถานศึกษาท้ังทางตรงและทางอ&อมแต)อย)างได หวังเป7นอย)างยิ่งว)าคงได&รับความอนุเคราะห�ด&วยดีจากทุกท)าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (นายทีปกร   เย็นจิต) นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแห)งแปซิฟ?ค 73



แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง การจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู&ของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตอนท่ี 1สถานภาพส)วนตัวของผู&ตอบแบบสอบถาม คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงใน [     ]  หน&าข&อความท่ีตรงกับสถานภาพของท)าน สถานภาพของท$าน สําหรับผู�วิจัย เพศ  [     ]   ชาย        [     ]   หญิง สถานภาพ [     ]   ผู&บริหาร   [     ]   ครู  [     ]   นักเรียน    [     ]   ผู&ปกครองนักเรียน อายุ        [     ]    ไม)เกิน 20 ปD  [     ]   21 – 30 ปD    [     ]  31- 40 ปD  [     ]     41 - 50  ปD          [     ]   51 – 60  ปD ระดับการศึกษา  [     ]   ประถมศึกษา  [     ]   มัธยมศึกษาตอนต&นหรือเทียบเท)า  [     ]   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท)า  [     ]   อนุปริญญาหรือเทียบเท)า  [     ]   ปริญญาตรีหรือเทียบเท)า  [     ]   ปริญญาโท  [     ]   ปริญญาเอก  [     ]   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................... ตําแหน)งปKจจุบัน  [     ]   ผู&อํานวยการสถานศึกษาหรือรองผู&อํานวยการสถานศึกษา  [     ]   ครู  [     ]   คณะกรรมการนักเรียน  [     ]   นักเรียน  [     ]   ผู&ปกครอง  [     ]   พนักงานหรือลูกจ&างประจํา  [     ]   เจ&าหน&าท่ี  74



ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจและความคาดหวัง และข&อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู&ของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โปรดพิจารณาการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู&ของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แล&วเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช)องระดับความพอใจ ตามความคิดเห็นของท)าน หากท)านมีข&อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู&ของโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กรุณาเขียนข&อเสนอแนะของท)านลงในช)องข&อเสนอแนะเพ่ิมเติม ได&กําหนดค)าระดับคะแนนของช)วงน้ําหนักเป7น 5 ระดับ ซ่ึงมีความหมายดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต)อการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศ อยู)ในระดับมากท่ีสุด ให&มีค)านําหนักคะแนนเท)ากับ 5 คะแนน ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต)อการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศ อยู)ในระดับมาก ให&มีค)านําหนักคะแนนเท)ากับ 4 คะแนน ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต)อการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศ อยู)ในระดับปานกลาง  ให&มีค)านําหนักคะแนนเท)ากับ 3 คะแนน ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต)อการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศ อยู)ในระดับน&อย ให&มีค)านําหนักคะแนนเท)ากับ 2 คะแนน ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจหรือความคาดหวังต)อการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศ อยู)ในระดับน&อยท่ีสุด ให&มีค)านําหนักคะแนนเท)ากับ 1 คะแนน ข�อท่ี การจัดสิงแวดล�อมและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต$อการเรียนรู� ความพึงพอใจ ความคาดหวัง สํา หรับผู�วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ส่ิงแวดล�อมทางด�านกายภาพ 1 ท่ีตั้งของโรงเรียนมีความเหมาะสม การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย 2 ท่ีตั้งของโรงเรียนอยู)ห)างจากสิ่งรบกวนภายนอก เช)น เสียงดัง น้ําเน)าเสีย โรงงาน 3 การจัดบริเวณโรงเรียนสะอาดร)มรื่นและสวยงาม 4 มีน้ําด่ืม น้ําใช&สะอาด เพียงพอและมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 75



ข�อท่ี การจัดสิงแวดล�อมและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต$อการเรียนรู� ความพึงพอใจ ความคาดหวัง สํา หรับผู�วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 วัสดุ ครุภัณฑ�ต)างๆ และอุปกรณ�ในโรงเรียนมีความพอเพียงและการใช&ได&ดี 6 มีอาคารเรียนและห&องเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 7 ห&องเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาดการถ)ายเทอากาศดี มีแสงสว)างเพียงพอ 8 มีอาคารประกอบเพียงพอสําหรับการใช&งาน 9 อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก)อสร&างต)างๆ ต้ังอยู)ในทิศทางท่ีเหมาะสม 10 มีสนามกีฬาและท่ีออกกําลังกายพอเพียงสําหรับครูและนักเรียน 11 มีบริเวณให&นักเรียนและครูอาจารย�ได&ผักผ)อนหย)อนใจยามว)าง 12 โรงเรียนมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย 13 มีโรงอาหารท่ีสะอาดพอเพียงกับจํานวนบุคลากรและถูกสุขอนามัย 14 ถนนและทางเดินเท&าในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัย 15 มีห&องน้ําห&องสวมพอเพียงสะอาดและถูกสุขลักษณะ ส่ิงแวดล�อมทางด�านวิชาการ 1 ครูผู&สอนเอาใจใส)นักเรียนทุกคนเท)าเทียมกัน 2 ครูผู&สอนเป?ดโอกาสให&นักเรียนแสดงออกอย)างเต็มท่ี 3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต)างระหว)างบุคคล 4 นักเรียนเลือกกิจกรรมการเรียนได&ตามความสามารถและความต&องการของตนเอง 76



ข�อท่ี การจัดสิงแวดล�อมและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต$อการเรียนรู� ความพึงพอใจ ความคาดหวัง สํา หรับผู�วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู&ท้ังในและนอกห&องเรียนอย)างหลากหลายท่ีส)งเสริมให&ผู&เรียนได&พัฒนาตามความสามารถท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติและความต&องการของผู&เรียนเต็มท่ี 6 มีแหล)งเรียนรู&ท่ีหลากหลายและเกิดประโยชน�ต)อการเรียนรู& 7 โรงเรียนมีห&องสมุดท่ีได&มาตรฐาน มีจํานวนหนังสือและสื่อเทคโนโลยีหลากหลายเพียงพอกับความต&องการของนักเรียนและครูอาจารย� 8 นักเรียนมีโอกาสไปเรียนรู&ภายนอกโรงเรียน 9 นักเรียนได&เรียนรู&โดยการฝTกปฏิบัติจริง 10 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู&ส)งเสริมพัฒนาผู&เรียนให&ได&รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย)างครบถ&วนท้ังดนตรี ศิลปะและกีฬา 11 โรงเรียนมีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ�การเรียนการสอนเพียงพอ 12 ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ�อันดีต)อกัน 13 โรงเรียนมีปUายนิเทศท้ังในห&องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพียงพอ 14 โรงเรียนประชาสัมพันธ�ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนให&บุคคลและหน)วยงานภายนอกรับรู& ส่ิงแวดล�อมทางด�านการบริหารจัดการ 1 มีการจัดโครงสร&างการบริหารและบริหารงานอย)างเป7นระบบโดยมีการปรับตัวอย)างยืดหยุ)นตามสถานการณ�  2 ผู&มาติดต)องานท่ีโรงเรียนได&รับความสะดวก 77



รวดเร็วและการต&อนรับท่ีดี ข�อท่ี การจัดสิงแวดล�อมและบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต$อการเรียนรู� ความพึงพอใจ ความคาดหวัง สํา หรับผู�วิจัย 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 3 มีบรรยากาศแห)งการเอ้ืออาทรและเป7นมิตรต)อกันทุกฝVาย 4 โรงเรียนมีการพัฒนาในด&านต)างๆ อย)างต)อเนื่อง 5 ครูได&รับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถและความต&องการของตนเอง 6 ครูได&รับการส)งเสริมสนับสนุนให&มีความเจริญก&าวหน&าในอาชีพอย)างเท)าเทียมกัน 7 มีการบริหารงานท่ีโปร)งใสในทุกข้ันตอนสามารถชี้แจงความเข&าใจกับผู&มีส)วนเก่ียวข&องได& 8 โรงเรียนมีระบบข&อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการท่ีถูกต&องครบถ&วนและทันต)อการใช&งาน 9 โรงเรียนประสานชุมชนและหน)วยงานภายนอกมาช)วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 10 โรงเรียนจัดกิจกรรมส)งเสริมความสัมพันธ�ระหว)างบุคลากรในโรงเรียนสมํ่าเสมอ 11 ผู&บริหารยอมรับท้ังความคิดเห็นและข&อเสนอแนะของบุคลากร 12 บุคลากรในโรงเรียนยอมรับความสามารถของกันแลละกัน 13 โรงเรียนมีระบบการติดต)อสื่อสารท่ีดี 14 บุคลากรทุกฝVายมีส)วนร)วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 78



ข&อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสิ่งแวดล&อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู& ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ขอขอบคุณทุกท)านท่ีเสียสละเวลาอันมีค)าในการตอบแบบสอบถาม 79



ภาคผนวก ข รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 



รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ดร.อินทิรา    มุงเมือง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร�ท - เชียงใหม) อาจารย�ประจําหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแห)งแปซิฟ?ค ดร.ธัชชัย     จันทร�สาห� การบริหารการศึกษาดุษฏีบัณฑิต  ( กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองประธานกรรมการบริษัท เอ็นเจ  เอเชียอีควิปเม&นท� จํากัด บริษัท เอ็นเจ  เอเชียอีควิปเม&นท� จํากัด ดร.นันทภัค     จันทร�สาห� การบริหารการศึกษาดุษฏีบัณฑิต  ( กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 81



ประวัติผู
วิจัย ช่ือ นามสกุล นายทีปกร   เย็นจิต วัน เดือน ป�เกิด วันท่ี 11 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2529 ท่ีอยู�ป�จจุบัน     16/3 หมู'ท่ี 4 ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา                                             56000 ตําแหน�งหน
าท่ีการงานป�จจุบัน ครูผู0สอนโรงเรียนไชยพันธ3พงษ3พิทยา อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา จํานวนป�ประสบการณ&การทํางาน 8 ป6 ท่ีอยู�ท่ีทํางาน  445 หมู' 15 ตําบลบ0านต7อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาประวัติการศึกษา พ.ศ.2553 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร3บัณฑิต (คบ. 5 ป6 )   วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย   โรงเรียนไชยพันธพงษพิทยา
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