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บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื ่อง การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านอาคารสถานที่ 2)ด้านการเรียนการสอน 3)ด้านการ
ให้บริการผู้เรียน 4)ด้านการจัดการศึกษา 5)ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน และ 6)ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกรจัดการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 

 
คำสำคัญ : การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

  
ABSTRACT 

Research on environment management of Chan Pradittharamwittayakom School Office of 
Secondary Educational Service Areas, Area 1 of 6 areas consisting of 1) the building 2) Teaching 3) 
Student service 4) Educational management 5) In organizing student activities, and 6) in the social group 
of friends, the objectives were to study the environment management of Chan Pradittharamwittayakom 
School. Office of Secondary Educational Service Area 1 Population used in the research were teachers 
at Chan Pradittharamwittayakhom School. The Office of Secondary Educational Service Area 1, in the 
academic year 2019, amount 90 persons. The instrument used for data collection for the research was 
a questionnaire with estimation scale. Analyze the data by using percentage, mean and standard 
deviation. 

 
The results of the research found that the intellectual property management of schools in Educational 

Service Area 1 was at a high level when considered as details of teaching and learning management. Coming 
is education management and student activity management. 
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บทนำ 
 ในการจัดระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของชาตินั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
ที่สุดหน่วยงานหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักคือ  การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ         
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมนักเรียนให้มี
ความรู ้และความสามารถ มีคุณสมบัติที ่ดี  เพื ่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาน้ัน เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมาก
ที่สุด จึงมีความสำคัญมากและส่งผลถึงการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมาก ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
จึงต้องได้รับการดูแลพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง นอกจากนี้คุณภาพการศึกษายังส่งผลกระทบที่สำคัญ 3 ระดับ         
1)ผลกระทบในระดับนานาชาติ เป็นผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งของประเทศต่าง ๆ เพ่ือจะแข่งขัน 2)ผลกระทบ
ในระดับประเทศ 3)ผลกระทบในระดับท้องถ่ิน ประสิทธิภาพของโรงเรียนข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารจัดการอาคารสถานที่ แบบการเรียนการสอน สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ แต่ที่สำคัญที่ส ุดก็คือ 
บุคลากร ไมว่่าจะเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรด้านอื่น ๆ ล้วนมีอิทธิพลที่สำคัญต่อคุณภาพของเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 
เน่ืองจากบุคลากรเหล่าน้ีเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินงานทุกอย่างภายในโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนสามารถทำหน้าที่ได้
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ
ด้วย คุณภาพการศึกษาข้ึนอยู่กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบุคลากรและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียนนั้น ๆ เป็นสำคัญ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม และบริหาร
สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม พยายามสร้างความสมดุล ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมช่วยกระตุ้นให้เกิดความใครรู่้ 
โดยมีการปฏิสัมพันธ์กับสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการเรียนการสอนในห้องเรียนและครูเป็น
ผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงเท่านั้น การจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
ของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งขึ้น มีการคิดวิ เคราะห์รวบรวม
ข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นจากการเรียนรู้รวมถึงกระตุ้นมุ่งเน้นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ
ให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น ผลักดันให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งนี้สภาพการจัดการแหล่งเรียนรู ้ของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมเรื ่องรายได้     
และทรัพยากรในการจัดการศึกษา ทำให้สามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อม ทั้งทางด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และวัสดุสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, น.237) 
 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายที่จะนำไปสู ่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิจิตร ศรีสะอ้าน (2535, น.588     
อ้างถึงใน พระมหาขุนทอง อคควโร (สนนำพา), 2554, น.17) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนว่า บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของครู นักเรียน นักศึกษา รวมทั้ง   
คนอื่น ๆ ที่มีต่อโรงเรียน โรงเรียนที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมไม่ดีจะทำให้นักเรียน ตลอดจนคนที่เกี่ยวข้องเกิด
ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อโรงเรียน แต่ถ้าโรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี ก็จะทำให้นักเรียนอยากไปโรงเรียนและคน
ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกที ่ดีต่อโรงเรียนด้วย สอดคล้องกับ กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, น.100) ได้ให้แนวคิดเกี ่ยวกับ
ความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่า สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ซึ่งสิ่งแวดล้อมน้ีอาจช่วยส่งเสริมให้เด็กสนใจ
และเรียนรู้ได้มากขึ้น หรือทำให้เด็กเบื่อ ไม่อยากเรียนได้ สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ได้แก่ สถานที่ หากเด็กนั่งแถวหน้าของ
ห้องเรียน เด็กย่อมจดจ่อกับสิ ่งที ่ครูสอนได้มากกว่าเด็กที ่นั ่งแถวหลัง บรรยากาศของห้องเรียนหากห้องเรียนสงบ          
ไม่วุ่นวาย เด็กจะสนใจการเรียนมากกว่าห้องที่มีสียงดังเกินไป  หรือยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ แสงและกลิ่น ก็เป้นปัจจัย
สำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อเด็กต้องอ่านหนังสือ แต่แสงไม่เพียงพอ เด็กจะเพ่งสายตามากเกินไป เด็กก็จะอ่านได้ไมน่าน 
อุณหภูมิ หากห้องเรียนร้อนหรือหนาวเกินไป  เด็กจะไม่สบายตัวทำให้เด็กไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ครูสอนได้ 
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 การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เอื้อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ การที่โรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กได้น้ันย่อมเป็นการช่วย
ให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรับผิดชอบและเข้าใจถึงสภาพของตนเอง (พระมหาอำนวย ครองบุญ , 2547, 
น.47) สอดคล้องกับ โกวิท มัชฌิมา (2550, น.82) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมมีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
และส่งเสริมคุณภาพประสิทธิภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม สถานศึกษาที่มี สภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยอำนวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจอย่างมีความสุข จากสภาพแวดล้อมที่ดีและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนน้ันดีข้ึน  
  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ประกอบด้วยครูและบุคลากร จำนวน 90 คน นักเรียนจำนวน 1,770 คน  มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใด้เห็นความสำคัญในการให้การศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอน
และสิ่งแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยต่อบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนโดนเน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ         
การจัดบริเวณโรงเรียน จัดสภาพบริเวณโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบ ร่มรื่นสวยงาม และมีต้นไม้ที่เหทาะสมกับอาคาร
สถานที่การจัดสวนหย่อมหรือสื่อกลางแจ้งที่เหมาะสมกับสถานที่ จัดสถานที่ให้นักเรียนได้เล่นออกกำลังกายอย่าง
เหมาะสมกับช่วงวัย และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  แก่ผู้เรียน การก่อสร้างอาคารเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการซ่อมแซมบำรุงอาคารเรียนที่สภาพชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพปกติสามารถใช้การได้รับน้ำหนักได้รวมถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน โดยบำรุงรักษาอยู ่เสมอไม่เกิดความเสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนแล ะบุคลากรใน
สถานศึกษา รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมแล้ะเอื้ออำนวยต่อการใช้งานในการ
จัดการเรียนการสอนของครูและผู ้เรียน ซึ่งจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนเกิดการพัฒนามีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผล ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามรถ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ดังน้ันการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจึงมคีวามสำคัญเพ่ือที่จะพัฒนาการศึกษา ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับครูและผู้เรียนมีความพร้อม เพ่ือสร้างสรรค์และต่อยอด
ในการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ประปฏิบัติได้จริง สามารถผลักดันให้พวกเขาปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มความสามารถ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานจึงนำไปสู่การพัฒนาของโรงเรียนต่อไป 
   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

  ประชากรสำหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 90 คน  
 ตัวแปรทีศ่ึกษา ได้แก่ การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กร ุงเทพมหานคร จากกรอบแนวคิดด้านการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียน            
ของ แอสติน (Astin, 1971) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการให้บริการผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน และด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน  
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   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ

ทำงาน มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Ratting Scale) 
ตอนที่ 2 สอบถามการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้านอาคารสถานที ่จำนวน 10 ข้อ ด้านการเรียนการสอน จำนวน 10 ข้อ ด้านการให้บริการ
ผู ้เร ียน จำนวน 10 ข้อ ข้อ ด้านการจัดการศึกษา จำนวน 10 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียน จำนวน 10 ข้อ               
และด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน จำนวน 10 ข้อ รวมจำนวน 60 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนน มีดังน้ี 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างการ
บริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา กำหนดแนวคิดการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม
วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 3.  ส ร ้ า ง แบบสอบถาม  โ ดย ใช ้ ก าร ร ับ ร ู ้ ขอ งคร ู ท ี ่ ปฏ ิบ ั ต ิ ง านอย ู ่ ใน โ ร ง เ ร ี ยน  6  ด ้ าน  ด ั ง น้ี   
1)ด ้านอาคารสถานท ี ่  2)ด ้านการเร ียนการสอน 3)ด ้านการให ้บร ิการผ ู ้ เร ียน 4)ด ้านการจ ัดการศ ึกษา                              
5)ด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียน และ 6)ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน แล้วนำฉบับร่างเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์        
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4. นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง ของเน้ือหาของแต่
ละข้อคำถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC, index of objective congruence) ระหว่าง 0.67 – 1.00 
 5. ทำการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์ 
 6. นำแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุง แก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต 1 จำนวน  30 คน แล ้วหาค ่าความเช ื ่อม ั ่น (Reliability)                         
ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient, 1997, p.160-161) 
ได้ค่าความเชื่อมั่น .966 
 7. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ ความเชื่อมั่นไปใช้กับครู
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 90 คน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สรุปผล 

 การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียน   
การสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน ส่วนด้านให้บริการผู้เรียน       
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแต่ละด้านดังน้ี 

 1. ด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการดูแลรักษา
สภาพภูมิทัศน์ รอบบริเวณโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารเคร่งครัดต่อการรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียน ถูกสุขลักษณะของโรงอาหาร และห้องน้ำ ส่วนผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ออกกำลังกายและสนาม
กีฬาให้มีความสวยงามเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

 2. ด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูมีความ
รับผิดชอบในการสอนของตน เช่น การเข้าสอนตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการใช้สื่อใน
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การจัดการเร ียนการสอนของครูที ่ท ันสมัย  ส่วนผู ้บร ิหารส่งเสร ิมให้มีความเป็นกันเองระหว่างครูก ับผู ้ เร ียน                     
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

 3. ด้านการให้บริการผู้เรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนเช้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหารดำเนินการจัดจำนวนโต๊ะ
และเก้าอี ้ในโรงอาหารให้ความเพียงพอต่อจำนวนผู ้เรียน  และผู ้บริหารส่งเสริมให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร            
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นประจำ ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

 4. ด้านการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัด
ประชาส ัมพ ันธ ์การดำเน ินงานของโรงเร ียนแก ่ผ ู ้ปกครองและช ุมชนทราบเป ็นประจำ ม ีค ่ า เฉล ี ่ยส ูงสุด                   
รองลงมา คือ ผู ้บร ิหารส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรัก และความสามัคคี              
ให้แก่นักเรียน ส่วนผู้บริหารสนับสนุนให้ครู นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา   
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 5. ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญของโลก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายตามโครงการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนผู้บริหารส่งเสริมให้มีความอิสระในการ
จัดกิจกรรมของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 6. ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้มีความมีระเบียบ
วินัยของนักเรียน มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู ้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดให้ครูและนักเรียนรุ ่นพี ่ปฏิบัติตน          
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ส่วนผู้บริหารสนับสนุนให้จัดกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน   
และอบอุ่นเมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

อภิปรายผล   
 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน    
มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมผู ้เรียน ส่วนด้านการให้บริการผู ้เร ียน                  
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด นี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการมุ่งจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเรียนประดิษฐารามวิทยาคม จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูมีและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนไทยแลด์ 4.0 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมาจัดการศึกษา 
มีการบูรณาการการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของชุมชน ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับวิชาได้หลากหลายให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง คิด วิเคราะห์ ให้เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้งมุ่งเน้นในการจัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ในยุคไทยแลน 4.0 พร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ด้านต่าง ๆ ของโลกในยุคปัจจุบัน มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีต่าง ๆ และเวทีโลกได้ตลอดเวลา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการประกอบอาชีพ ซึ่งมีการ
กำหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน ในการสำเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     
เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั ่นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที ่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็น พลเมืองไทยและพลโลก         
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่ มุ่งบำเพ็ญประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมอย่างมี
ความสุข ตลอดจนมีกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จรีของ พัชราภรณ์ โพธิสัย (2558) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคำนาใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคำนาใน 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมากเมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า                       
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1.1)ด้านของสังคมกลุ่มเพื ่อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี ่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที ่น้อยกว่า  
จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี้ ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน การช่วยเหลือในด้านการเรียนระหว่างกลุ่มเพื่อน 
ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ระหว่างกลุ่มเพื่อน ความรู้สึกสนุกสนานในระหว่างที่ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน และนักเรียนมักนำ
แนวทางที่ดีของเพื่อนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตามลำดับ 1.2)ด้านของการจัดกิจกรรมผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก             
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี้ นักเรียนให้ความสนใจในการใช้
สิทธ์ิเลือกต้ังประธานนักเรียน การอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และความหลากหลายของกิจกรรมในแต่
ละปีการศึกษา ตามลำดับ 1.3)ด้านของการจัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไป
หาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี้ การส่งเสริมชุมชน นักเรียน และครู ให้มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมที่ ความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน และการจัดโครงการความรู้
และเพ่ือเพ่ิมพูนความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตามลำดับ 1.4)ด้านของการให้บริการผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี การให้คำปรึกษาของครูแก่นักเรียน
ทุกคน ความพอเพียงของจำนวนโต๊ะและเก้าอี้ในโรงอาหาร และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ  ตามลำดับ 
1.5)ด้านของการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที ่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า 
จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี ้ ความรู ้ความสามารถในการสอน ของครู ความสามารถในการถ่ายทอดของครู และการใช้สื่อ
ประกอบการสอนของครูตามลำดับ 1.6)ด้านของอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่
มากกว่าไปหาลำดับที ่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี ้ ความเหมาะสมของสถานที ่ออกกำลังกายและสนามกีฬา             
ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด และห้องเรียนมีการถ่ายเทของอากาศ ไม่อับชื้น ตามลำดับ    
ส่วนผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายผลในแต่ละด้านดังน้ี 
 1. ด้านอาคารสถานที่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก นี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสภาพภูมิ
ทัศน์ รอบบริเวณโรงเรียน เคร่งครัดต่อการรักษาความสะอาดของห้องเรียนถูกสุขลักษณะของโรงอาหาร และห้องน้ำ ส่งเสริมให้
จัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียน มีการสำรวจความมั่นคง แข็งแรงของอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน สนับสนุนให้มีห้องเรียน
ทุกห้องมีแสงสว่างเพียงพอ และมีการถ่ายเท่อากาศ ได้ดี สนับสนุนให้มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องเรียนให้เพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน กำหนดความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนกับขนาดของห้องเรียน สนับสนุนให้จัดอาคารสถานที่โดยรอบให้แบ่งเป็น
สัดส่วนเหมาะสม สนับสนุนให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ๆ จัดสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬาให้มีความสวยงามเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลมาศ ฟูบินทร์ (2557) ได้วิจัย
การพัฒนาแบบวัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับประถมศึกษา ผลการสังเคราะห์พบว่าสภาพแวดล้อมเพ่ือการ
เร ียนรู้ในห้องเร ียนระดับประถมศึกษา มี 2 ด้าน ดังนี ้ สภาพแวดล้อมด้านสังคม และสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ                 
โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี ้ 1)แบบวัดสภาพแวดล้อมด้านสังคม ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังน้ี การสร้างแรงบันดาลใจ         
ภายในห้องเรียน, การจัดการในชั้นเรียน, การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน, การให้คำปรึกษาจากครู, ความท้าทาย     
ในห้องเรียน, การรับฟังความคิดเห็น, การจัดการเรียนการสอน, การตัดสินใจร่วมกันในชั ้นเรียน, การสนับสนุนจากครู,         
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 2)แบบวัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังน้ี การจัดที่น่ัง 
ในห้องเรียน, ความปลอดภัยในห้องเรียน, ความแออัดในห้องเรียน, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ, เสียงและการได้ยิน,               
การจัดป้ายนิเทศ, แสงสว่างในห้องเรียน, อุณหภูมิในห้องเรียน, ขนาดห้องเรียน, และการใช้สีของผนัง  

2. ด้านการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั ้งนี ้เป็นเพราะว่า ผู ้บริหารมีนโยบายให้ครูมีความ
รับผิดชอบในการสอนของตน เช่น การเข้าสอนตรงเวลา สนับสนุนให้มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูที่ทันสมัย 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสอนของครู ส่งเสริมให้มีความหลากหลายในวิธีการสอนของครู สนับสนุนให้
มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ และให้นักเรียนค้นคว้าความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สนับสนุนให้มีการ
สร้างบรรยากาศในชั ้นเรียนให้น่าเรียนขึ ้น ดำเนินการให้มีการวัดและประเมินผลที่สามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ได้อย่างถูกต้องของครู ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู ้เรียนมีความ
กระตือรือร้น ในการเรียนและรักโรงเรียน ส่งเสริมให้มีความเป็นกันเองระหว่างครูกับผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล 
ก้อนขาว (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผลการวิจัยพบว่า 1)โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับในแต่ละด้าน    
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จากค่าเฉลี่ยที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า ดังน้ี ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน           
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน ด้านการให้บริการรู้เรียน และด้านอาคารสถานที่ 2)เมื่อจำแนกตามเพศ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อจำแนกตามเพศเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่และด้านการเรียน
การสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.5 3)เมื่อจำแนกตามระดับช่วงชั้น โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 1)โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
ดังน้ี 1.1)ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที ่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า 
จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี ความรู้สึกสนุกสนานและอบอุ่นเมื่อได้รวมกลุ่มกับเพ่ือนนักเรียน การรักษาภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ
โรงเรียนโดยความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน และกลุ่มเพื ่อนนักเรียนมีความเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่และมีมนุษย์สัมพันธ์ท ี ่ ดี             
1.2)ด้านกิจกรรมผู ้เรียน โดยรวมอยู ่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี ่ยจากลำดับที ่มากกว่าไปหาลำดับที ่น้อยกว่า         
จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมอย่างเต็มที่ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหแ้ก่
นักเรียนมีประโยชน์และความมีคุณค่า และนักเรียนมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน 1.3)ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
สนองความมุ่งหวังของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า  
จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่รู้จักการทำงานเป็นทีม นักเรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนานใน
การเรียนรู้ และนักเรียนนำความเข้าใจความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตปะจำวันได้ 1.4)ด้านการให้บริการผู้เรียน โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี้ ครูแนะแนวให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหา การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาด้วยความยุติธรรมแก่นักเรียน และการบริการของเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลมีความ
สะดวกรวดเร็วใน 1.5)ด้านการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่
น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี นักเรียนกับครูผู้สอนมีความเป็นกันเอง ครูผู้สอนมกีารดูแลเอาใจใส่นักเรียน และครูผู้สอนมี
ความสามารถทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความคิด 1.6)ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
ลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมได้ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้, ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางระหว่างอาคารในบริเวณโรงเรียน และที่นั่งพักผ่อนภายในโรงเรียนเพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน  

3. ด้านการให้บริการผู้เรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสร ิมให้
นักเรียนเช้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ ส่งเสริมให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื ่อนไหวต่าง ๆ           
เป็นประจำ ดำเนินการจัดจำนวนโต๊ะและเก้าอี้ในโรงอาหารให้ความเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน สนับสนุนส่งเสริมให้คำปรึกษาแก่
ผู้เรียนทุกคน ดำเนินการจัดความสะดวกของจุดบริการน้ำดื่มสำหรับนักเรียน ดำเนินการจัดบริการอาหารกลางวันมีความ
เพียงพอต่อผู้รับบริการ สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สนับสนุน ให้มีความสะดวกใน
การใช้บริการยืมหนังสือห้องสมุด สนับสนุนให้มีความสะดวกในการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมให้
นักเรียนออกกำลังกายเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ โพธิสัย (2558)  ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านนาคำนาใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า 1)สภาพแวดล้อมทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านนาคำนา ใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า 1.1)ด้านของสังคมกลุ่มเพ่ือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหา
ลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี้ ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน การช่วยเหลือในด้านการเรียน
ระหว่างกลุ่มเพื่อน ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ระหว่างกลุ่มเพื่อน ความรู้สึกสนุกสนานในระหว่างที่ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน   
และนักเรียนมักนำแนวทางที่ดีของเพ่ือนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตามลำดับ 1.2)ด้านของการจัดกิจกรรมผู้เรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี นักเรียนให้ความ
สนใจในการใช้สิทธ์ิเลือกต้ังประธานนักเรียน การอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และความหลากหลายของ
กิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา ตามลำดับ 1.3)ด้านของการจัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
ลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี้ การส่งเสริมชุมชน นักเรียน และครู ให้มีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมที่ ความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน และการจัด
โครงการความรู้และเพ่ือเพ่ิมพูนความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตามลำดับ 1.4)ด้านของการให้บริการผู้เรียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี การให้คำปรึกษา
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ของครูแก่นักเรียนทุกคน ความพอเพียงของจำนวนโต๊ะและเก้าอี้ในโรงอาหาร และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ต่าง ๆ ตามลำดับ 1.5)ด้านของการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหา
ลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี้ ความรู้ความสามารถในการสอนของครู ความสามารถในการถ่ายทอดของครู       
และการใช้สื่อประกอบการสอนของครูตามลำดับ 1.6)ด้านของอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี ความเหมาะสมของสถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬา 
ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด และห้องเรียนมีการถ่ายเทของอากาศ ไม่อับชื้น ตามลำดับ       
2)ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียน จำแนกตามระดับชั้น เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า 2.1)ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที ่ 4 กับระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โดยรวมมีความแตกต่างกัน ระดับมาก 2.2)ระดับชั ้นประถมศ ึกษาปีที ่ 4                         
กับระดับช ั ้นประถมศ ึกษาปีท ี ่ 6 โดยรวมและรายด้านไม ่ม ีความแตกต่างก ัน 2.3)ระดับช ั ้นประถมศ ึกษาปีท ี ่ 5                         
กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีความแตกต่างกัน ระดับมาก 3)ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียน                
เมื่อจำแนกตามเพศ โดยรวม พบว่า มีความแตกต่างกันอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่    
มีความแตกต่างระหว่างเพศ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการเรียนการสอนและด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ไม่พบความแตกต่างกัน 

4. ด้านการจัดการศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั ้งนี ้เป็นเพราะว่า ผู ้บริหารสนับสนุนให้มีการจัด
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองและชุมชนทราบเป็นประจำ รวมถึงมีการส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรัก และความสามัคคีให้แก่นักเรียน กำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในโรงเรียนมีให้
ความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาและสภาพสังคมในปัจจุบัน ผู ้ส ่งเสร ิมให้มีการจัดโครงการเพื ่อเพิ ่มพูนความรู้                  
และความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน สนับสนุนให้มีการ
จัดหาลื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชุมหารือกับคณะครูเพ่ือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
โรงเรียนให้เหมาะสม จัดโครงการเพื ่อสร้างความศรัทธาให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน ส่งเสริมให้มีครู      
และผู้เรียนการเช้าร่วมกิจกรรม กับชุมชน อย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้ครู นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการ 
จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวีณา โภควณิช (2559) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพการดำเนินงานปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ ื ้อต่อการเร ียนรู ้ ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก (x=3.52, S.D.=0.92) และสภาพการดำเนินงานที ่พึงประสงค์ของการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.59, S.D.=0.64) 2)แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่อู้ต่อ
การเรียนรู ้สำหรับสถานศึกษาเรียนรวมระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ตามความต้องการจำเป็นมากที่สุด ดังน้ี              
1)ด้านภูมิทัศน์ จัดให้มีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2)ด้านความปลอดภัย จัดให้มี
สัญญาณไฟ สัญญาณกริ่ง ป้ายข้อความสัญลักษณ์เพื่อเตือนสิ่งที่เป็นอันตรายจุดที่ห้าม 3)ด้านอาคารสถานที่ จัดให้มีห้องน้ำ
สำหรับคนพิการ 4)ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมด้านการจัดสภาพแวดล้อม 5)ด้านการเรียนการสอน 
จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 6)ด้านการปฏิสัมพันธ์ของบุคคล จัดให้มีการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการสอนสำหรับเด็กพิเศษตามลำดับ 

5. ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญของโลก สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายตามโครงการ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการใช้สิทธิเลือกต้ังประธานนักเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมอย่างจริงจัง ส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักเรียน 
ส่งเสริมให้มีความหลากหลายของกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อชุมชน 
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน สนับสนุนให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมการบริหารงานของสภานักเรียน และส่งเสริมให้
มีความอิสระในการจัดกิจกรรมของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ก้อนขาว (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษา
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี ่ยจากลำดับที ่มากกว่าไปหาลำดับที ่น้อยกว่า ดังน้ี            
ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน 
ด้านการให้บร ิการร ู ้เร ียน และด้านอาคารสถานที ่ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังน้ี                    
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1)สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับในแต่ละด้าน จากค่าเฉลี ่ยที ่มากกว่าไปหาลำดับที ่น้อยกว่า ดังน้ี            
1.1)ด้านสังคมกลุ่มเพื ่อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี ่ยจากลำดับที ่มากกว่าไปหาลำดับที ่น้อยกว่า        
จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี ความรู้สึกสนุกสนานและอบอุ่นเมื่อได้รวมกลุ่มกับเพ่ือนนักเรียน การรักษาภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ
โรงเรียน โดยความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน และกลุ่มเพื ่อนนักเรียนมีความเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่และมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ ดี            
1.2)ด้านกิจกรรมผู ้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี ่ยจากลำดับที ่มากกว่าไปหาลำดับที ่น้อยกว่า         
จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมอย่างเต็มที่ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดใหแ้ก่
นักเรียนมีประโยชน์และความมีคุณค่า และนักเรียนมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน 1.3)ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
สนองความมุ่งหวังของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 
3 ลำดับแรก ดังน้ี ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่รู้จักการทำงานเป็นทีม นักเรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนานในการ
เร ียนรู้ และนักเร ียนนำความเข ้าใจความร ู ้จากการเร ียนไปใช ้ในชีว ิตปะจำวันได ้ 1.4)ด ้านการให ้บร ิการผ ู ้ เร ียน                        
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี ครูแนะแนวให้คำแนะนำช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหา การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาด้วยความยุติธรรมแก่นักเรียน และการบริการของเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลมี
ความสะดวกรวดเร็วใน 1.5)ด้านการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหา
ลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี นักเรียนกับครูผู้สอนมีความเป็นกันเอง ครูผู้สอนมีการดูแล เอาใจใส่นักเรียน     
และครูผู ้สอนมีความสามารถทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาความคิด 1.6)ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู ่ในระดับมาก             
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมได้ร่มรื่น
สวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้, ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางระหว่างอาคารในบริเวณโรงเรียน และที่นั่งพักผ่อน
ภายในโรงเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 2)จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
ยกเว้นด้านอาคารสถานที่และด้านการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)จำแนกตามระดับชั้น 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้มีความมีระเบียบวินัย
ของนักเรียน สนับสนุนให้มีการจัดให้ครูและนักเรียนรุ่นพี่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ่ดีแก่รุ่นน้อง สนับสนุนให้นักเรียนนำ
แนวทางที่ดีของเพ่ือนมาเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติ สนับสนุนให้ผู้เรียนรุ่นพ่ีให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่รุ่น
น้อง ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันในโรงเรียน ส่งเสริมให้มีทักษะความสามารถในการทำงาน
เป็นกลุ่มของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ กำหนด กฎเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานตามหลักประชาธิปไตย 
ส่งเสริมให้มีความเอื ้อเพื ่อ เผื ่อแผ่ ระหว่างกลุ ่มเพื ่อน ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือในด้านการเรียนระหว่างกลุ ่มเพื ่อน              
และสนับสนุนให้จัดกิจกรรมระหว่างครูและนักเรียนให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานและอบอุ่นเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชราภรณ์ โพธิสัย (2558) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคำนาใน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคำนา ใน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1.1)ด้านของสังคมกลุ่ม
เพื่อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี 
ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน การช่วยเหลือในด้านการเรียนระหว่างกลุ่มเพื่อน ความเอื้อเฟื้อเผื ่อแผ่  
ระหว่างกลุ่มเพื่อน ความรู้สึกสนุกสนานในระหว่างที่ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน และนักเรียนมักนำแนวทางที่ดีของเพื่อนมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตามลำดับ 1.2)ด้านของการจัดกิจกรรมผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
ลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังน้ี นักเรียนให้ความสนใจในการใช้สิทธ์ิเลือกต้ังประธานนักเรียน 
การอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักเรียน และความหลากหลายของกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา ตามลำดับ    
1.3)ด้านของการจัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี ่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า 
จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี ้ การส่งเสริมชุมชน นักเรียน และครู  ให้มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา              
การจัดกิจกรรมที่ ความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน และการจัดโครงการความรู้และเพ่ือเพ่ิมพูน
ความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตามลำดับ 1.4)ด้านของการให้บริการผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากลำดับที่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี้ การให้คำปรึกษาของครูแก่นักเรียนทุกคน    
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ความพอเพียงของจำนวนโต๊ะและเก้าอี ้ในโรงอาหาร และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ ตามลำดับ          
1.5)ด้านของการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที ่มากกว่าไปหาลำดับที่น้อยกว่า 
จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี ้ ความรู ้ความสามารถในการสอนของครู ความสามารถในการถ่ายทอดของครูและการใช้สื่อ
ประกอบการสอนของครูตามลำดับ 1.6)ด้านของอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากลำดับที่
มากกว่าไปหาลำดับที ่น้อยกว่า จำนวน 3 ลำดับแรก ดังนี ้ ความเหมาะสมของสถานที ่ออกกำลังกายและสนามกีฬา             
ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด และห้องเรียนมีการถ่ายเทของอากาศ ไม่อับชื้น ตามลำดับ               
2)ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียน จำแนกตามระดับชั้น เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่า 2.1)ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวม มีความแตกต่างกัน ระดับมาก 2.2)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน 2.3)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยรวมมีความแตกต่างกัน ระดับมาก 3)ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียน เมื่อจำแนกตามเพศ โดยรวม  พบว่า  
มีความแตกต่างกันอยู ่ในระดับน้อย เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่ มีความแตกต่างระหว่างเพศ            
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการเรียนการสอนและด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ไม่พบความแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
  จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 1. ด้านอาคารสถานที่ ผู้บริหารควรจะให้มีการปรับปรุงในเรื่องสภาพแวดล้อมของสถานที่ออกกำลังกายและ
สนามกีฬาให้มีความสวยงามเหมาะสม รวมถึงควรงสนับสนุนให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ ๆ 

 2. ด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารควรจะให้มีการปรับปรุงในเรื่องส่งเสริมให้มีความเป็นกันเองระหวา่งครู
กับผู้เรียน รวมถึงควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียนและปลูกฝังให้
เกิดความรักโรงเรียนมากข้ึน 
 3. ด้านการให้บริการผู้เรียน ผู้บริหารควรจะให้มีการปรับปรุงในเรื่องส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายเป็น
ประจำ รวมถึงควรสนับสนุนให้มีความสะดวกในการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 4. ด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารควรจะให้มีการปรับปรุงในเรื่องการสนับสนุนให้ครู นักเรียน และชุมชน มี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษามากข้ึน รวมถึงควรส่งเสริมให้มีครูและผู้เรียนการเช้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ 
 5. ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน ผู้บริหารควรจะให้มีการปรับปรุงในเรื่องการส่งเสริมให้มีความอิสระในการจัด
กิจกรรมของผู้เรียน รวมถึงควรสนับสนุนให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมการบริหารงานของสภานักเรียน 
 6. ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ผู้บริหารควรจะให้มีการปรับปรุงในเรื่องความรักสามัคคีสนับสนุนให้จัดกิจกรรม
ระหว่างครูและนักเรียนให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานและอบอุ่นเมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือน รวมถึงควรส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือใน
ด้านการเรียนระหว่างกลุ่มเพ่ือน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารสภาพแวดล้อมทางการเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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