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รายงานวิจัยสถาบัน
เรื่อง
การศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สําเริง แปลกออง

งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
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หัวข้อวิจัย
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งานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาสภาพแวดล้อมของสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พิ บู ล สงคราม ว่ามี ผ ลกระทบต่ อการจัด การเรีย นการสอนอย่างไรบ้ าง เพื่อ นาข้ อมูล ที่ไ ด้
น าเสนอต่ อผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณะ หลั ง จากน าเสนอข้ อมู ล ทั่ ว ไปแล้ ว ควรมีก ารวางแผนร่ว มกั นใน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาหรือผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิศวกรรม
การผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ โดยอาจจะขยายวงกว้าง
ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
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ในงานวิจั ย การศึกษาสภาพแวดล้ อมที่เป็ นอุ ปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาเร็จลงได้ด้วย
ความกรุ ณ ายิ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ราขภั ฏ พิ บู ล สงคราม ที่ ไ ด้ ม อบทุ น การวิ จั ย ประจ าปี 2560
คณะกรรมการการวิจัย ในการจัดทารายงานวิจัยที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนา และช่วยชี้แนะแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของผลงานการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในการ
จัดทารายงานฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
การจัดงานวิจัยครั้งนี้จะสาเร็จลงไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม ทาให้ได้รับข้อมูลที่
สมบูรณ์และครบถ้วน ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
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บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สมมติฐานการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความหมาย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่งผล
ต่อความรู้สึกปลอดภัยในการเข้ามาภายในอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมการผลิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ตอนที่ 3 การศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจาก
การได้รับกลิ่น ควัน เสียง แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายในอาคารเรียน
บทที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตัวแปรที่ศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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ตารางที่
1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2 ตัวอย่างแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
3 ตัวอย่างแบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในอาคารสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ตัวอย่างแบบสอบถามส่วนที่ 3 ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคาร
5 จานวน และค่าร้อยละ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม
6 จานวน และค่าร้อยละ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
7 จานวน และค่าร้อยละ จานวนวันที่เข้ามาใช้ห้องเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
8 จานวน และค่าร้อยละ ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม
9 จานวน และค่าร้อยละ เคยได้รับผลกระทบ เมื่อเข้าใช้งานในอาคารเรียนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
10 จานวน และค่าร้อยละ เคยเข้าใช้งานอาคารเรียนหรือไม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
11 จานวน และค่าร้อยละ ความรู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคาร
เรียนที่ได้เข้าใช้งานอยู่เป็นประจาภายในสาขาวิศวกรรมการผลิตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
12 จานวน และค่าร้อยละ ความรู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคาร
เรียนที่เคยเข้าใช้งานภายในสาขาวิศวกรรมการผลิตของผู้ตอบแบบสอบถาม
13 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในอาคารสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามโดยรวมและรายด้าน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (n=80)
14 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อ
การเกิดอันตรายจากการได้รับกลิ่น ควัน เสียง แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายใน
อาคารเรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=80)
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ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหาที่ทาวิจัย
การศึกษานับว่าเป็นต้นทุนที่มีสาคัญอย่างยิ่งและจาเป็นในการดารงชีวิต ปัจจุบันการศึกษา
เป็นยุคแห่งการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของ
การบุคลากรของชาติ ในอนาคต จึงมีความจาเป็นต้องมีการพัฒ นาหลั กสู ตรตลอดเวลาเกิด
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ขึ้นโดยเป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ทันกับยุคสมัย
ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ในมาตรา 4 หมวดการจัดการศึกษาได้
กาหนดไว้คือ “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลากรทาง
การศึกษาและสังคมแห่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกการอบรม การจัดการสัมมนา การทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษา สังคมแห่งการเรียนรู้ และยังมีปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
หมวด 4 มาตรา 24 (5) ได้กาหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรีย นรู้ และมีความรอบรู้ ดังนั้ นในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแต่ละแห่ งจะต้องจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้วิจัยมีความตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงมีความสนใจที่
จะท าการวิ จั ย เพื่ อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป
สมมติฐาน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิตมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่มีต่อ
การจัดการเรีย นการสอนมนสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. ศึกษาสภาพแวดล้อม
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาสาหรับสาขาวิศวกรรมการผลิต
3. ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการเรียนการสอน
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ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพแวดล้อมรายด้าน ได้แก่
1.1 ด้านอาคารสถานที่
1.2 ด้านสภาพแวดล้อมของสาขาวิศวกรรมการผลิต
1.3 ด้านผลกระทบที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการ
ผลิต จานวน 500 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยอาศัยตารางการกาหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan.1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 80 คน
3. ตัวแปรที่จะศึกษา ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่
3.1.1 ระดับชั้นปี
3.1.1.1 ระดับชั้นปีที่ 3
3.1.1.2 ระดับชั้นปีที่ 4
3.1.2 เพศ
3.1.3.1 เพศชาย
3.1.3.2 เพศหญิง
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รายด้าน
ได้แก่
3.2.1 ด้านอาคารสถานที่
3.2.2 ด้านสภาพแวดล้อมของสาขาวิศวกรรมการผลิต
3.2.3 ด้านผลกระทบที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
นิยามศัพท์เฉพาะ
สภาพแวดล้อม หมายถึง การปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ภายในสถานศึกษาที่จะส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ในสถานศึกษา
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อุปสรรค หมายถึง ระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
องค์กรในกากับ
การเรียนการสอน หมายถึง การได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเนื้อหาในรายวิชานั้นๆ
สาขาวิศวกรรมการผลิต หมายถึง สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบสภาพแวดล้อมทั่วไปและทราบสภาพปัญหาทางสภาพแวดล้อมสาขาวิศวกรรม
การผลิต
2. ได้แนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนการสอน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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การวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดตามลาดับดังนี้
1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
1.2 ความสาคัญของสภาพแวดล้อม
1.3 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. สภาพแวดล้อมของสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
2.1 การดาเนินงานด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.2 ผลการดาเนินงานด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจัยในประเทศ
3.2 งานวิจัยต่างประเทศ

1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
วิช าญ สุ ว รรณวงษ์ (2549: 12) ได้ ให้ ความหมายไว้ว่ า สภาพแวดล้ อมในโรงเรีย น
หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ในทุกๆ ด้านได้แก่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื่ นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มี ความ
ปลอดภัย มีวัสดุอุปกณ์เสริมสร้างพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่วยุให้ เกิดการ
เรียนรู้ และไม่มีมลภาวะ
อรพันธุ ประสิทธิรัตน์ (2545: 54-55) ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมไว้ว่า หมายถึง
สภาพสภาวะ หรื อสิ่ งต่างๆ ที่อยู่ ร อบๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติห รืออาจเป็นสิ่ งที่ถูกจดทา สร้างขึ้น
อาจเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้หรือเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้
อยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมของผู้เรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเกี่ ยวข้อง หรือ ได้รับอิทธิพล
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จากสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ การจั ดสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เหมาะสมกั บวัย และระดับ ของผู้เรียน
จะเป็นสิ่งที่พึงพอใจในการเรียนทาให้เกิดสมาธิและปัญญา
นงลั กษณ์ มีจ รู ญสม (2546: 1) ได้กล่ าวไว้ว่ า สภาพสิ่ งแวดล้อมหมายถึง สิ่ งที่มี อยู่
โดยรอบหรือปะปนกันของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่อยู่
โดยรอบนี้ จ ะมีผ ลกระทบต่อสิ่ งที่มี ชีวิต นั้น มิใช่เพียงที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น วั ฒ นธรรม ความเชื่อ
ค่านิยม ฯลฯ ก็มีผลผูกพัน ความรู้สึกนึกคิดและกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่ง เรียกว่า เป็น
สภาพสิ่ งแวดล้ อ มที่ เป็ น นามธรรมด้ ว ย ด้ งนั้ นสภาพสิ่ ง แวดล้ อมของมนุษย์ จึง ต้ อ ง รวมทั้ งสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมเข้าไว้ด้วยกัน
ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ. (2550: 1.9) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง
องค์ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริ มให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพั ฒนา ตนเองในทุกๆ
ด้าน ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมในโรงเรียนที่ ส วยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบและมี บรรยากาศดี มีความ
ปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
สุพล อนามัย (2549: 29) ได้ ให้ความหมายของการสภาพแวดล้ อมในโรงเรียนไว้ว่า
องค์ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียน ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพั ฒนาตนเองในทุก ๆ
ด้าน ได้แก่ สภาวะแวดล้ อมในโรงเรียนที่ส วยงาม ร่มรื่นเป็นระเบีย บและมีบรรยากาศดี มีความ
ปลอดภัย มีวัสดุอุปกณ์เสริมสร้างพั ฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่ วยุให้เกิด
การเรียนรู้และไม่มีมลภาวะ
จากความหมายที่ ก ล่ า วมาแล้ ว สรุ ป ได้ ว่ า สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น หมายถึ ง
องค์ป ระกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน ที่จะส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองใน
ทุกๆ ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความ
ปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้า งการพั ฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่ ว ยุ
ให้เกิดการเรียนรู้ และไม่มี มลภาวะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้ นส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน สามารถ
พัฒนาตนเองให้ไปสู่จุดม่งหมายตามที่โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ กาหนด
1.2 ความสาคัญของสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้ อ มคื อ สิ่ ง เร้ า ที่ ท าให้ ม นุ ษ ย์ แ สดงพฤติ ก รรมการที่ ม นุ ษ ย์ อ าศั ย ใน
สภาพแวดล้อม นักจิตวิทยาเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เร้าให้มนุษย์ แสดงพฤติกรรม ซึ่งในทางจิตวิทยา
จัดแบ่งสิ่งแวดล้อม ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สิ่งซึ่งอยู่นอกกายมนุษย์ เช่น วัตถุ สิ่งของ คนและ สัตว์
เป็นต้น รวมไปถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งไม่มีตั วตน ได้แก่ ขนบธรรมเนียมเพณี ถ้าสิ่งแวดล้อม เหล่านี้
เร้าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม เราเรียกว่า สิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus)
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2. สิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ การกระทาของอวั ยวะต่างๆ ภายในของมนุษย์เอง เช่น
ความหิวกระหาย ถ้าสิ่งแวดล้อมภายในเหล่านี้เร้าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม เราเรียกสิ่งเร้าภายใน
(Internal Stimulus)
อรุณชัย กัณฑภา (2548: 21) ได้สรุปแนวคิดและกลไกความสาคัญที่ได้กล่าวถึงในด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมในองค์กรโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จะต้ องเสริมสร้างผู้เรียน ได้รั บ
โอกาสอันพึงที่จะควรได้รับในการพัฒนาศักยภาพตามวัย การพัฒนาองค์กร หรือโรงเรียน สิ่ง หนึ่งที่มี
การกล่าวถึงและให้ความสาคัญอย่างมากคือการจดสภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้านที่ส่งผลต่อ การเรียนรู้
ของ ผู้เรียน สภาพแวดล้อมที่ดีหมายถึง ส่วนประกอบสาคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้เรียน มีพัฒนาการ
มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจและเกิดความสุข ความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ ตรงกั นขาม โรงเรียน
ที่ขาดการเอาใจใส่ในด้านสภาพแวดล้อมหรื อไม่เห็นความสาคัญของการจัดสภาพแวดล้อมจะทาให้
บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาขาดปฏิ สัมพันธ์ที่ดี มีบรรยากาศที่น่าเบื่อ ขาดความอบอุ่น และ
บรรยากาศที่เป็นมิตร และขาดศรั ทธาต่อโรงเรียน ทาให้ส่วนประกอบของ คาว่า องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ขาดความสมบูรณ์ตามมาในที่สุด ในขณะเดียวกั น ประเวศ วะสี (2542: 9) ได้กล่าวถึง ระบบ
การจดการศึกษาทั่วโลกว่า จะใช้วิชาเป็นตัวตั้งจึงสร้างปัญหามากมาย ฉะนั้น จาเป็นต้องศึกษาโดยใช้
ความจริงเป็นตัวตั้งซึ่งการศึกษาถึงความจริงมีอยู่ 3 เรื่อง คือ 1. ศึกษาให้รู้ รักตนเอง เข้าใจพื้นฐาน
ความเป็นมนุษย์ต้องเข้าใจว่าเรา มีวิญญาณรับรู้ได้จากตนเองและภายนอก แล้วนามาสงเคราะห์ให้
สู ง ขึ้ น ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาของเราสร้ า งคนให้ พิ ก ารทางกายมากมายนั ก 2. ศึ ก ษาให้ เ ข้ า ใจ
สภาพแวดล้อม ซึ่งมีการเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามนุษย์ควรศึกษาร่วม ไปกั บความจริง
ไม่แยกจากสิ่งแวดล้อมและสามารถสงเคราะห์ ได้ นอกจากจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมแล้ว การเรียนก็ไม่น่า
เบื่อ เกิดความสนุก 3. ศึกษาให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และ จัดการศึกษา ให้
เกิดความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกัน สภาพแวดล้อมนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับ มนุษย์มา ตลอดเวลา ถ้าศึกษาให้
เช้าใจจิตคนจะเกิดในสภาพแวดล้อมนั้น
เชิดชู กาฬวงศ์ (2545: 14) กล่าวถึงแนวคิดและความสาคัญของการจัด สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนว่า โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่จัดมวลประสบการณ์แก่นักเรียน ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม
เพื่อนาประสบการณ์เหล่านั้นไปพัฒนาตนเองในอนาคต แต่จะทาอย่างไรให้ เด็กชอบมาโรงเรียนเป็น
คนใฝุรู้ มีความรู้สึกสนุกสนาน มีเจตคติที่ดีต่อ โรงเรียน การที่โรงเรียนจะได้รั บการตอบสนองจาก
นักเรียน โรงเรียนต้องดาเนินการสร้างแรงจูงใจต่อนักเรียน ให้เกิด ความคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึ ก ษาดั ง กล่ า ว แนวทางในการจั ด บรรยากาศให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน โรงเรี ย นต้ อ ง
ดาเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้มีผลต่อการเรียนรู้ สามารถปรับ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน โดยคานึงถึงเพศและวัยของผู้เรียน
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นิตยา ใจดาบ (2530: 59) ได้กล่าวถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่า เป็น
ส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน และสามารถพั ฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้และ การ
บริหารโรงเรียนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดาเนินไปสู่จุดหมายที่ ตั้งใจได้
วิชิต เทพประสิทธิ (2549: ออนไลน์) กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
วั ย และระดั บ ของผู้ เ รี ย นจะเป็ น สิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ สึ ก ที่ อ ยากเรี ย นและเกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น ความส าคั ญของสภาพสิ่ งแวดล้อม การเรียนรู้มีหลายประการ
ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการเรีย นการสอน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสื่ อการเรียน
การสอนครบถ้วน ทาให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ผู้สอนก็มีความสุขในการสอน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ก็จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การเรียนการสอนดาเนินด้วยความราบรื่น สะดวกรวดเร็ว ตามแผน
ที่วางไว้
2. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ หลายด้าน เช่น ทาให้ผู้เรียนเกิด ความ
ประทับใจเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปลี่ยนเจตคติไป ในทาง
ที่ดี มีความพึงพอใจในการเรียนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัยสาคัญใน กระบวนการเรียน
การสอนก็คือความรู้สึกที่เกิดจากตัวผู้เรียน ความรู้สึกพึงพอใจ สนใจอยากเรียน อยากรู้ ซึ่งจะเป็นตัว
นาไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด ดั งนั้นถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่
สมบู ร ณ์ ทั้ งทางด้า นกายภาพ จิ ตภาพ และทางด้ านสั งคมภาพแล้ ว จะช่ว ยกระตุ้นให้ ผู้ เ รียนเกิ ด
ความรู้สึกดังกล่าวได้
3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยจั ดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ให้แก่ ผู้เรียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ขึ้นอยู่กั บสภาพแวดล้อมตามปกติแล้วการรั บรู้และการเรียนรู้ของผู้ เรียน
จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ปะทะสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกที่มากระตุ้นประสาทสั มผัสของผู้เรียนการปะทะ
สัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ดีก็ต้องจัดให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีก่อน แล้วสภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านั้น
จะเป็นตัวกาหนดประสบการณ์ของผู้เรียนภายหลัง
4. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน จุดมุ่งหมายที่ สาคัญ
ของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือ มุ่งให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกาย วาจาและ
ใจตามแบบอย่ างที่สั งคมยอมรบกล่ าวคือ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เป็นเครื่องหมายของ คนดี
มีการประพฤติ ปฏิบั ติสามารถดารงชีวิตอยู่ในสั งคมได้อย่างดี การที่จะหล่อหลอมพฤติกรรมหรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้ เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์นั้นต้ องใช้เวลา และอาศัย ปัจจัย
หลายอย่างประกอบกัน จึงจะสามารถกล่อมเกลาผู้เรียนได้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ถือว่า เป็นปั จจัย
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หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยปรั บ หรื อ โน้ ม น้ า วพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย นโดยเฉพาะสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ที่ มี
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับฟั งความคิดเห็ นซึ่งกันและกั นตัดสิ น
ปัญหาด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้จะค่อยๆ แทรกซึมเช้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนสะสมทีละน้อ ย
จนในที่ สุ ด ก็ จ ะแสดงออกในลั ก ษณะของบุ ค ลิ ก ภาพรู ป แบบในการรั บ รู้ ต ลอดจนค่ า นิ ย มต่ า งๆ
ของ ผู้เรียน
5. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการควบคุมชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีระเบียบวิ นัย
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นตั วกาหนดอาณาเขตของการเรียนทาให้มีบรรยากาศที่แตกต่างไปจาก
กิ จ กรรมอื่ น ยกตั ว อย่ า งเช่ น ลั ก ษณะของสภาพแวดล้ อ มในสถานเริ ง รมย์ ผู้ เ รี ย นเมื่ อ อยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อ มทางการเรี ย นที่ จั ด ไว้ อ ย่ า งเหมาะสม ก็ จ ะรู้ จั ก ส ารวมอยู่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย มากขึ้ น
โดยเฉพาะถ้ ามีการจั ดโต๊ะ เก้ าอี้ของนักเรียนอย่างมีวัตถุ ประสงค์ จะช่ว ยให้การควบคุมชั้นเรียน
มีระบบระเบียบ และง่ายสาหรับผู้สอนมากขึ้น
6. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียนการจัด สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลายแห่งเห็นความสาคั ญของมุมวิชาการ ศูนย์วิชาการ
มุมสื่อการเรียนการสอน ทาให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้ เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้
ตลอดเวลาที่ต้องการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถจั ด กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบยึ ด เด็ ก เป็ น ศู น ย์ ก ลางได้ อ ย่ า งดี นอกจากนี้ แ หล่ ง ทรั พ ยากรการเรี ย นจะช่ ว ยพั ฒนาความ
รับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตลอดจนเป็นการสร้า งนิสัยให้ใฝุเรียนใฝุรู้ ศึกษาคนคว้าด้วยตนเอง
ไม่ยึดติดอยู่เฉพาะความรู้ที่ได้จากผู้สอน
7. สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ เ สริ ม สร้ า งบรรยากาศในการเรี ย น สภาพแวดล้ อ ม
การเรี ย นรู้ ที่ ดี จ ะท าให้ บ รรยากาศในการเรี ย นเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอนให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ และสิ่ งรบกวน จะช่ว ยสร้ างบรรยากาศทางวิช าการให้ เกิ ดขึ้นทาให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษา หาความรู้หรือทากิจกรรมการเรียนต่าง ๆ อย่างตั้งใจและมีสมาธิยิ่งถ้าผู้สอน
และเพื่อนร่วมชั้นซึ่งจัดว่าเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจิตภาพมีบุคลิกลักษณะที่อบอุ่นเป็นมิตร
ก็จะยิ่งทาให้ บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์มากยิ่ งขึ้น มีความสาคัญ
ต่อบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข
8. สภาพแวดล้ อ มการเรี ยนรู้ ช่ ว ยสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อัน ดี ร ะหว่า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย น
ประสิ ทธิผ ลมากที่สุ ด ในสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากและ
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน การจัดสถานที่โต๊ะ เก้าอี้อุปกรณ์ต่างๆ ให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวโยกย้าย
ทาให้ผู้สอนไปถึงตัว ผู้เรียนได้สะดวก ตาแหน่งของผู้สอนไม่จาเป็นต้องอยู่หน้าชั้ นเสมอไป ผู้สอนอาจ
นั่งอยู่ท่ามกลางผู้เรียนเพื่อให้คาปรึกษาแนะแนวทางสภาพแวดล้อมเช่ นนี้ช่วยให้ผู้สอนมีความใกล้ชิด
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กับผู้เรียนมากขึ้น ทาให้ได้รู้จักอุปนิสัยตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุ คคลได้ดีส่วน ผู้เรียน
จะลดความกลัวและมีความกล้ามากขึน้ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีเจตคติที่ดี ต่อผู้สอน
9. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเมื่อยล้า หรือความ อ่อนเพลีย
ทางด้านสรีระของผู้เรียน เช่น การจั ดโต๊ะเก้าอี้ที่มีขนาดพอเหมาะกับร่างของผู้เรียน ช่วยให้การนั่ง
สบายสามารถนั่งได้นานๆ โดยไม่ปวดหลังการให้แสงสว่างในห้องเรียนที่เหมาะจะช่วยให้ผู้เรียนคลาย
ความเมื่อยล้าของสายตา นอกจากนี้ยงเป็นการส่งเสริ มพัฒนาการของผู้เรียน ด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาด้วย
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ความมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างครู และนักเรียน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
เพราะนักเรียนได้รั บการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ได้ฝึกปฏิบั ติจริง ด้งนั้นสภาพแวดล้อม
ในโรงเรี ย นจึ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ เ รี ย น และช่ ว ยให้ เ กิ ด
การเปลี่ ย นแปลงด้า นความรู้ ความคิ ด บุค ลิ ก ภาพ มีค วามรั บ ผิ ดชอบและ ประสบผลส าเร็ จ ใน
การศึกษา
1.3 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนเของสถานศึกษา
สภาพแวดล้ อมเป็ นปั จจั ยอี กประการหนึ่ง ที่มีความส าคั ญอย่างยิ่งต่อ การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพราะสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จะช่วยพั ฒนาเด็กให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพได้ ด้งนั้น
ครูจึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ตนเองเต็ม
ศักยภาพเพื่อจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ
1.3.1 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่
ราตรี ลภะวงศ์ (2549: 16-17) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านอาคาร สถานที่
คือ การสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนห้องเรียน ให้มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อยน่าดู อยู่ในตาแหน่ง
หรือบริเวณที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ สอย โดยการจัดขึ้นอยู่กับสภาพความ เป็นไปได้
และเหมาะสมของห้องเรีย น วั สดุที่ใช่และความสามารถของการจั ดของผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้ง
การจัดสภาพนอกห้องเรียน เช่น สนามกีฬา สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหย่อม สนามเด็ก
เล่น สถานที่พักผ่อน ควรจัดให้เป็นระเบียบ สะอาด มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดั บเพื่อเพิ่ม ความร่มรื่น
สวยงาม จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในโรงเรียน ทั้ง ด้าน ความคิดและ
แรงงานในการตกแต่งและดูแลรักษาซึ่งสอดคล้องกั บ พจน์ พจน์พัฒนพล (2548: 40) กล่าวว่าสิ่งที่
โรงเรียนควรจัดให้มี หรือดูแลเอาใจใส่ เป็นอันดับแรกๆ และเห็นด้วยตาเปล่า คือ
1. โรงอาหาร หรือสถานที่สาหรับประทานอาหาร อั นจะก่อให้เกิด ความสาเร็จ
แก่นักเรียน คือมีอาหารที่ดีรับประทาน เป็นการเสริมสุขภาพอนามัย และมีการฝึกสุข นิสัยในการกิน
ตลอดจนการรักษาความสะอาดที่เกี่ยวกับการเงิน
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2. สถานที่เล่นกีฬา หรือสถานที่พักผ่อนในยามว่างเรียน สามารถช่วยนักเรียนให้
ได้พกั ผ่อน หรือเล่นระหว่างพักเรียนเป็นการคลายเครียด ได้ฝึกสุขนิสัยทางกีฬา และ ส่งเสริมสุขภาพ
ห้องสมุด อาจจะอยู่ในรูปมาตรฐาน หรือในรูป Book Comer หรือรูปใดๆก็ได้ตาม ความเหมาะสม
ห้องสมุดจะเอื้ออานวยให้ แก่นั กเรี ยนคือเสริมสร้ างความรู้ สร้างนิสั ยรั กการอ่านและ ได้พั กผ่ อน
คลายเครียด
3. ห้ อ งเรี ย น จากคู่ มื อ การใช้ ห ลั ก สู ต รประถมศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2521
(ฉบั บ ปรั บ ปรุง พ.ศ.2533) ได้เสนอการจดสภาพแวดล้ อมในห้ องเรียน ได้แก่ การจั ดที่นั่งโต๊ะครู
การจัดมุมเสริมความรู้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ
สมาน ปรีชา (2548: 14-17) กล่าวเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านอาคาร สถานที่ที่ดี
ผู้บริหารด้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจึงจะทาให้การดาเนินงานจัดสภาพแวดล้อมด้าน
อาคารสถานที่ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ซึ่งจะต้องครอบคลุม
ทั้งด้านการจัดหา การดูแลรักษาความปลอดภัย และวางแผนการใช้ประโยชน์ให้ เกิดคุณค่าสูงสุด และ
ควรเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพราะสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่เป็นเสมือน หน้าตาของสถานศึกษา
บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความเอาใจใส่ของบุคลากรในโรงเรียน อั นจะส่งผลต่อการจั ด
การเรี ย นการสอนและสภาวะจิ ต ใจของผู้ ใ ช้ อ าคารสถานที่ ซึ่ ง หมายถึ ง นั ก เรี ย น ครู ร วมถึ ง
บุ ค คลภายนอกที่ ม าเยี่ ย มเยื อ นสถานศึ ก ษาในโอกาสต่ า ง ๆ และได้ ก ล่ า วถึ ง แนวทางในการ
จัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ ดังนี้
1. การวางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยให้ บุคลากร
ในสถานศึกษามีส่วนร่วม
2. จัดให้มีแผนผังบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องพิเศษ
3. จัดให้มีการทาตารางและแสดงการใช้อาคารสถานที่ รวมถึงห้องพิเศษต่าง
4. ตรวจสภาพและซ่อมบารุงอาคารสถานที่อย่างสม่าเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้
5. จัดให้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ของบุคลากร
6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบารุงรักษาอาคารสถานที่
7. จัดสภาพบริเวณสถานศึกษาให้ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม น่าดู น่าเรียนและ
ปลอดภัย
8. จัดบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณอื่นๆ ให้มีความแข็งแรง
สะอาดและแสงสว่างเพียงพอ
จากที่ ก ล่ า วมา โรงเรี ย นนอกจากจะอ านวยความสะดวกในการด าเนิ น งาน
ทางการศึกษาแล้ว ยั งมีส่ วนช่วยเสริมสร้างความเจริญงอกงามด้านร่างกาย จิตใจ ด้านสังคมและ
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สติ ปั ญ ญาของนั ก เรี ย นเป็ น อย่ า งมากการก าหนดแผนผั ง อาคารการจั ด บริ เ วณและการจั ด
สภาพแวดล้ อม เพื่อให้ ตอบสนองการเรียนรู้ และการพั ฒ นาของเด็กโดยหลั กการแล้ ว จะไม่นิยม
การวางรูปแบบตายตั วมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่าง ขนาดทรวดทรง เพื่อประโยชน์ด้านการเรียน
การสอน และการปรั บให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม หากนั กเรียนได้พบเห็น
สภาพบรรยากาศอั นดีงาม จะเป็นการกระตุ้ นทางสติปัญญา เสริมพั ฒนาการทางสุนทรีและความ
ซาบซึ้ ง ในความงามเมื่ อ เติ บ โตก็ จ ะสามารถสร้ า งสรรค์ ส ภาพแวดล้ อ มทางสั งคมได้ โ ดยอาศั ย
ประสบการณ์ ในอดี ต ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ม าจากโรงเรี ย นในช่ ว งการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การจั ด สภาพ
ห้องเรียนในลักษณะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งเร้า เพื่อกระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
นั่นเอง พรพจน์ พจน์พัฒนพล (2548: 41) ได้กล่าวถึงแนวทางการจั ดสภาพแวดล้อมใน ห้องเรียนไว้
ด้งนี้
1. การจั ดที่นั่ งของผู้เรียน จะต้ องใช้เดินไปมาหากัน และความคล่ องตัวของการ
เคลื่อนย้ายในการปฏิบัตกิ ิจกรรม การจัดที่นั่งของผู้เรียนอาจแบ่งเป็น 2 ประการใหญ่ๆ คือ
1.1 การจัดที่นั่งเป็นรายบุคคล อาจจั ดได้หลายแบบ เช่น เรียงเป็นแถวตอนลึก
หันหน้าไปทางกระดานดาทั้งหมด ซึ่งเป็นแบบที่ใช้มานาน ปัจจุบันเรียกว่าการจัดการแบบเก่า เพราะ
เห็นว่าหลักสูตรแบบเก่าใช้วิธีให้ครูบอก อธิบา โดยตลอด ผู้เรียนเป็นผู้ฟั งอย่างเดียวไม่ต้องปฏิบัติ
กิจกรรมอื่นใด การจัดที่นั่งแบบนี้ยังใช่ได้อยู่ เมื่อจะปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ควรปรับปรุงการจัดที่นั่งใหม่
สาหรับการจัดเป็นรูปตัวยู ครึ่งวงกลม บางครั้งก็เกิดปัญหามาก ผู้เรียนต้องนั่งเอียงไปข้างใด ข้างหนึ่ง
ตลอด เพราะต้องหันหน้าไปดูผู้สอนหน้าชั้นจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ
1.2 การจัดที่นั่งเป็นกลุ่ม หลักสูตรฉบับปรับปรุงกาหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ กิจกรรม
ร่วมกัน หรือผู้สอนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป สาหรั บโต๊ะเก้าอี้ของผู้เรียนที่ใช้ในห้องเรียน ควรมีขนาด
พอเหมาะกั บ ผู้ เ รี ย น มิ ฉ ะนั้ น จะท าให้ อ่ า นเขี ย นและท ากิ จ กรรมไม่ ส ะดวก อาจมี ผ ลท าให้ เ สี ย
บุคลิกภาพได้ จานวนโต๊ะเก้าอี้ก็ควรมีอย่างเพียงพอ กับจานวนผู้เรียนส่วนการจัดโต๊ะของผู้สอน ควร
จดให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมอาจจัดไว้หน้าห้องข้างห้อง กลางห้อง หรือหลังห้องก็ได้ จากงานวิจัยบางเรื่อง
เสนอแนะให้จดโต๊ะผู้สอนไว้ด้านหลั งห้อง เพื่อให้มองเห็นผู้เรียนได้อย่างทั่ วถึง อย่างไรก็ตามการจัด
โต๊ะผู้สอนนั้นขึ้นอยู่กับการจดที่นั่งของผู้เรียนด้วย
2. การจัดห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ ห้องเรียนที่ดีเปรียบเสมือนบ้านที่ดีผู้อยู่อาศัย
จะได้อยู่อย่างมีความสุข การจั ดห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมจะเป็นการปลูกฝั งนิสัยบางอย่าง ให้แก่
ผู้เรียน เช่น ถ้าห้องเรียนสกปรกรกรุงรัง ผู้เรียนจะมีนิสัยเคยชินกับ ความสกปรก ในที่สุดก็จะเป็นคน
รักความสะอาดได้ยาก ซึ่งองค์ประกอบสาคัญในการจัดห้องเรียนที่ควรคานึงมีดังนี้
2.1 สภาพห้ อ งเรี ย น ต้ อ งอยู่ ใ นสภาพที่ ดี แ ละใช้ ก ารได้ เ ป็ น สั ด ส่ ว นมี ค วาม
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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2.2 ขนาดห้ อ งเรี ย น ต้ อ งกว้ า งขวางพอเหมาะกั บ จ านวนผู้ เ รี ย นและเนื้ อ ที่
พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. สุขลักษณะในห้องเรียน ห้องเรียนควรให้ถูกสุขลักษณะ ด้งนี้
3.1 อากาศถ่ายเทได้ ดีมี ห น้ าต่างอย่า งเพีย งพอ และมี ประตู เข้าออกได้ อย่า ง
สะดวก
3.2 แสงสว่า งพอเหมาะเพื่ อช่ ว ยผู้ เรี ยนอ่านหนั งสื อ ได้ ชัด เจนเป็ นการถนอม
สายตา ห้องเรียนมีแสงสว่างไม่เพียงพออาจแก้ปัญหาได้เช่น ทาหน้าต่างหรือบานเลื่อนเพิ่ม ใช้ไฟ หรือ
โคมไฟช่วย ดัดแปลงหลังคาให้แสงสว่างส่องผ่านได้ ทาสีภายในห้อง ฯลฯ
3.3 ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ เช่น เสียง ควัน ฝุุน ฯลฯ
3.4 ความสะอาด ผู้เรียนต้ องช่วยกันเก็บกวาดถู เป็นการปลูกฝังนิสัยรัก ความ
สะอาดและทาให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม
4. การจดตกแต่งห้องเรียน ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ด้งนี้
4.1 มุมหนังสือ ในห้องเรียนควรมีมุมหนังสือไว้ ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือจะช่วยให้
ผู้ เรี ย นอ่านคล่ องมีความรู้ กว้ างขวาง และใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ครูควรหาหนังสื อหลายๆ
ประเภท ที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับวั ยของผู้เรียนมาให้อ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปลี่ยน
บ่อยๆ การจัดมุมหนังสือควรจัดให้เป็นระบบ และสะดวกในการหยิบอ่าน
4.2 สื่อการเรียนการสอน และวัสดุต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอนประเภท หนังสือ
ควรจดไว้ให้เป็นระเบียบ อาจอยู่ร่วมกับมุมหนังสือ หรือแยกไว้ต่างหาก อุปกรณ์การสอนที่ ผู้สอนใช้
ประจาเช่น บัตรคา แผนภูมิ ภาพพลิก ฯลฯ ให้จัดไว้เป็นระเบียบเช่นเดียวกัน อุปกรณ์ที่ใช้ แล้วไม่ควร
ติดหรือแขวนนวมจนลืมอุปกรณ์เหล่านี้อาจทาให้ความสนใจของผู้เรียนเปลี่ยนไปขณะเรียน บทเรียน
ใหม่ แต่อุปกรณ์บางชนิ ด เช่น เกม อุปกรณ์การสะสมคา อุปกรณ์การคิดคานวณ ฯลฯ อาจจั ดไว้ที่
หนึ่ ง เพื่อ ให้ ผู้ เรี ย นเล่ น ยามว่ าง ซึ่ง อาจเรี ยกว่ ามุม ฝึ กสมอง หรือเรีย กชื่อ อื่นๆ ก็ไ ด้ ส าหรับ วั ส ดุ
สิ้นเปลืองต่างๆ เช่นกระดาษ สี กาว ฯลฯ ควรจั ดไว้เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการหยิบใช้ผู้สอนควร ฝึก
นิสัย การจัดของให้เป็นระเบียบ เมื่อใช้แล้วต้องเก็บให้เข้าที่ให้เรียบร้อย ห้องเรียนจะได้ดูเป็นระเบียบ
4.3 เครื่ องมือเครื่องใช้ที่จาเป็น ในห้ องเรียนทุกห้ องจะมีเครื่องมือ เครื่องใช้
ที่ จ าเป็ น เช่ น อุ ป กรณ์ ใ นการท าความสะอาดห้ อ ง แปรงสี ฟั น ยาสี ฟั น และแก้ ว น้ าของผู้ เ รี ย น
กล่องอาหาร หรือปิ่นโต ฯลฯ สิ่งของเหล่านี้ ถ้ าไม่จัดที่สาหรับวางให้ดีจะดูเกะกะ ส่วนมากจะจั ดไว้
ตามมุม หรือฝาผนังห้องเรียน
4.4 มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆควรจั ดไว้ตามความจาเป็นได้ แก่มุม
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และวั ฒนธรรม การงานและพื้นฐานอาชีพ และ
ภาษาอังกฤษ
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4.5 การแสดงผั ง งานของผู้ เ รีย น ครู ควรจั ด ให้ มีก ารแสดงผลงานของผู้ เ รีย น
ในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จ และมีกาลงใจในการเรียนต่อไปทั้งยัง
สามารถแก้ไข และพัฒนาผลงานของตนให้ดีขึ้นโดยลาดั บ ผลงานเหล่านี้อาจติดบนปูายนิเทศ แขวน
หรือวางบนโต๊ะ
4.6 การจั ด ที่ น อนเอนกประสงค์ ใ นยามว่ า ง ผู้ เรี ย นใช้ ห้ อ งเรี ย นเป็ น สถานที่
พักผ่อน ที่งานที่ผู้สอนมอบหมาย อ่านหนังสือจากมุมหนังสือ หรือนั่งสนทนากัน ห้องเรียนที่ดีควรจัด
สถานที่ไว้ให้ผู้เรียนปฏิบัตกิ ิจกรรมดังกล่าวเท่าที่จะทาได้การประดั บตกแต่งห้องเรียน ผู้สอนส่วนใหญ่
มีห้ องเรี ย นมาตรฐานหรื อผู้ ส อนที่รักความสวยงามจะนิ ยมประดั บตกแต่งห้ องเรีย นด้ว ยสิ่ งต่างๆ
เช่น ม่าน มู่ลี่ ภาพ สุภาษิต ฯลฯ
4.7 การตกแต่งห้องเรียนควรทาอย่างพอเหมาะไม่มากจนเกินไป เช่น ติดภาพ
สวยๆไม่ควรฉูดฉาด หรือใช้สีสะท้อนแสง อาจทาให้ผู้เรียนเสียสายตาได้การประดับตกแต่ง ห้องเรียน
ควรคานึง ถึงหลักความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยัด และสวยงาม
กรมวิชาการ (2545: 112 - 114) กล่าวถึง รูปร่างลักษณะของห้องเรียนและการ
สร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่มีผลต่อการเรียนไว้ว่า ครูประถมส่วนมากสอนอยู่ในห้องเรียนเดียว
ครู 1 คน ต้ องรับผิดชอบนักเรียน 1 ห้อง ในด้านการเรียนรู้ สวัสดิภาพ และความสุขของนักเรียน
ความพอใจในงานของครู ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสาเร็จในการ "ปั้นศิษย์" ของตน ปั จจัยอย่างหนึ่งที่
ส่งเสริมให้บรรลุเปูาหมายนี้ก็คือ สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ครูสร้างขึ้นเพื่อให้ นักเรียน เกิดการเรียนรู้
นั่นเอง ตัวบ่งชี้ความเอาใจใส่ของครูต่อเด็กประการหนึ่งก็คือ สภาพของ ห้องเรียน (บางครั้งเรียก
รวมๆ ว่า "บรรยากาศ"ของห้องเรียน) ทั้ง ๆ ที่มีการเรียกร้องให้ครูปรับปรุงการสอน ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น แต่ครูประถมศึกษาก็ยั งสละเวลาที่มีจากัดมา พัฒนาสภาพแวดล้อม
ด้วยทั้งผู้ใหญ่และเด็กต่างก็ต้องใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนวันละหลายๆ ชั่วโมง จึง จาเป็นที่จะต้ องสร้าง
บรรยากาศที่สบายน่าอยู่ไปในห้องเรียนครั้งแรก
ห้องเรียนจะมีสภาพน่าเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่นั้น สิ่งสาคัญอันดับแรกคือ
การตรวจสอบห้ อ งเรี ย นโดยถามความคิด เห็ น ของนัก เรีย น เช่น เมื่อ เข้ าไปในห้ องเรียนครั้ง แรก
ห้องเรียนมี สภาพน่าเรียนหรือไม่ หรือขาดการตกแต่ง ยุ่งเหยิ ง และไม่น่าสนใจ โต๊ะ เก้าอี้ มีขนาด
เหมาะสมหรือไม่ สื่อหรืออุปกรณ์วางไว้ หยิบง่ายและเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ วิธีทดสอบก็คือ คุ กเข่า
ลง บนพื้นห้องหลายจุดรวมทั้งตรงประตูและกวาดสายตาไปทั่วห้องสักครู่ ว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุง
ได้ อีกโดยไม่ต้ องใช้ความพยายามมากนัก ในทานอง เดีย วกั น ควรสอบถามความเห็นของผู้ ใหญ่
ว่า ต้องการให้ห้องเรียนเป็นอย่างไร การจั ดวางเฟอร์นิเจอร์ ความเรียบร้อย และแผนผังห้องแสดง
ประสิทธิภาพของผู้จัดหรือไม่ เหมาะกับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภั ย หรือไม่ และ
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อุปกรณ์ทันสมัยน่าใช้หรือไม่ ห้องเรียนที่มีความพร้อมจะสามารถนาชื่อเสียงมาสู่ โรงเรียนและ ทาให้
ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงานคนอื่นๆ สนใจโรงเรียนด้วย
สุนันท์ สุขสวัส ดิ์ (2552: 26) ได้กล่าวถึงหลั กการจัดการอาคารสถานที่และการจั ด
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเอาไว้ 4 ประการดังต่อไปนี้
1. การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ของกิจกรรมต่างๆ ในสถาบั นการศึกษาอย่างชั ดเจน เช่น
พื้นที่อาคารสาหรับการเรียนการสอน พื้นที่สาหรับการจั ดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ พื้นที่สาหรับ
การฝึกงานพื้นที่สาหรับกาจัดสิ่งปฏิกูล
2. การวางผังบริเวณปลูกสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เช่น ถูกต้องตาม
ทิศทางลมเอื้อต่อการรับแสงสว่างและปูองกันเสียงรบกวนได้
3. การจั ดให้มีทางเดินเท้าระหว่างอาคาร เช่น ทาทางเดินเท้าที่มีหรือไม่มีหลั งคา
เชื่อมระหว่างอาคารต่ างๆ โดยจั ดทาจากวัส ดุในท้องถิ่นหรือใช้ พันธ์ไม้ให้ร่มเงา พั นธ์ไม้เลื้อยหรือ
พันธ์ไม้พุ่มดอก
4. การอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มที่ จ ะให้ ค วามสดชื่ น และร่ ม เงาแก่ นั ก เรี ย นหรื อ
นักศึกษา เช่น ต้นไม้ สนามหญ้า สระน้า ทางน้าธรรมชาติ ไม้ ดอกไม้ประดับ รวมทั้ งจัดให้มีระบบ
การกาจัดขยะเปียกขยะแห้งให้หมดไป หรือปรับปรงเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ในรูปอื่น
นิพนธ์ วรรณเวช (2538: 19-20 อ้างอิงจาก สุนันท์ สุขสวัสดิ์. 2552: 26) ได้กล่าว
ว่า การที่อาคารสถานที่มีความสะอาดมีระเบียบถูกหลั กและสอดคล้องกับประโยชนใช้สอยย่อมแสดง
ถึงความสามารถทางการบริหารสถาบั นในการจัดหาทรัพยากรในด้านการอานวยความสะดวกให้แก่
การเรียนการสอน การค้ นคว้าและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆ ด้วย ดั งนั้นการที่สถาบั น
นั้นๆ ด้วย
สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดห้องเรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าดู อยู่ในตาแหน่งหรือบริเวณที่เหมาะสมและเอื้อต่อประโยชน์ใช้สอยโดยการจัดขึ้นอยู่กั บ
สภาพความเป็นไปได้และความเหมาะสมของห้องเรียนวั สดุที่ใช้และความสามารถการจัดห้องของ
ผู้สอน และผู้เรียน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ภายนอกและภายในห้องเรียน
และสิ่งปลูกสร้ างให้มีความมั่ นคงแข็งแรง ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด เช่น
อาคารเรี ย นอาคารประกอบ สวนหย่ อ ม ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรงอาหารที่ ถู ก
สุขลักษณะ ห้องน้าห้องส้วมที่มีการดูแลความสะอาดอย่างสม่าเสมอ อุปกรณ์ในห้องเรียน สนามกีฬา
เครื่ องเล่ น สนามที่พั กผ่อนควรจั ดให้ เป็นระเบียบเรียบร้ อยมีความเหมาะสมกับที่ตั้ง ของโรงเรียน
ความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น และบริเวณโรงเรี ยน ตลอดถึงการปลูกไม้ดอกไม้ประดั บเพื่อเป็น
การเพิ่มความร่มรื่น สวยงาม เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของสมาชิกในโรงเรียนตลอดไป
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1.3.2 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร
เลิ ศศั กดิ์ ค าปลิ ว (2551: 20) ได้ ให้ ความหมายของ การสภาพภาพแวดล้ อ ม
ด้านการบริหาร หมายถึง การดาเนินการโดยวิธีที่หลากหลายเพื่อให้ครูได้มีโอกาสใช้ความสามารถของ
ตนเองเต็ ม ที่ แ ละสามารถอุ ทิ ศ เวลาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ม ากพอในการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกระดับ ทุกฝุาย ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนแนวทางปฏิ บัติที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พรพจน์ พจน์พัฒนพล (2548: 44) กล่าวว่า การจั ดสภาพแวดล้อมด้านการบริหาร
ได้ แ ก่ การด าเนิ น การใดๆภายในโรงเรี ย นให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านส าเร็ จ ลงด้ ว ยความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
ของบุคลากร ซึ่งสังเกตได้จากการดาเนินการงานอย่างมีระบบ ความเอื้อเฟือ เผื่อแผ่ การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรต่อกันรักใคร่กลมเกลียวกัน สิ่งชี้วัด
ลักษณะสภาพแวดล้อมด้านการบริหารได้แก่ การจั ดระบบการทางานของครู อาจารย์ สายงาน การ
บังคบบั ญชาที่มีความเป็น กั น เอง อบอุ่น มีความเป็นประชาธิป ไตย ทุกคนรู้จั กบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง รวมถึงการจั ดสวัสดิการ และการจัดการด้านต่างๆ ด้วยลักษณะของการบริหารที่ก่อให้เกิด
สิ่งแวดล้อมที่ดีนั้น เริ่มตั้งแต่การกาหนดนโยบายควรให้บุ คลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีการนาเสนอ
ข้อมูลจากการสารวจสภาพปัจจุบัน และปัญหามากาหนดเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ของโรงเรียน ซึ่งการมีส่วนร่ วมในการบริหารไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะของการมีส่วนร่วมตั ดสินใจ
หรือร่วมงานโดยการให้มีส่วนร่ว มในงานเป็นการส่งเสริมให้มีการร่วมมือจากกลุ่มสามารถ เรียนรู้
พฤติ ก รรมและความรู้ สึ ก ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาของผู้ มี ส่ ว นร่ ว มได้ ม าก ท าให้ รู้ ท่ า ที ว่ า แต่ ล ะคน
มีความสามารถ มีความคิดเห็นอย่างไร เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ ละคน
อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้ องกั บ ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550: 40) กล่าวว่าถ้าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
มีความเข้าใจในเรื่องระบบการดาเนินงานของหน่ว ยงานแล้ว ผู้ปฏิบัติ งานส่ วนใหญ่มีความเข้าใจ
ในเรื่องระบบและเรื่องการดาเนินงาน ผู้ปฏิบั ติย่อมอุทิศตนเพื่องาน และมีขวั ญในการปฏิบัติงานดี
การมอบหมายงาน และการสั่ งการ ก็เป็นไปตามสายการบั งคับบัญชาอย่างแจ่มชัดเหมาะสมกั บ
ความสามารถไม่เกินกาลั งมอบหมายงาน และติดดามดูแลช่วยเหลือถามไถ่ดูแลความเหน็ดเหนื่อย
ยกย่องชมเชย มีการสร้างขวัญกาลังใจ จัดสวัสดิการให้หลายๆ รูปแบบ เป็นต้น การบริหารทางด้าน
การวางแผนอาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสิ่ ง อ านวยความสะดวกเป็ น หลั ก ทางการศึ ก ษา
เน้นหลั กการ ในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสังคมในอนาคต นั กวางแผน และนักบริหารที่มี
อุดมการณ์ ต้องยึดหลักทางการศึกษาเป็นหัวใจสาคัญในการทางานจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และพยายาม ค้นหาแหล่งสนับสนุนทั้งทางด้านการเงิน และวัสดุอุปกรณ์จากแหล่งต่าง ๆ มาช่วยสร้าง
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บรรยากาศทางการศึกษาที่ส่งผลทั้งโดยทางตรงและส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ในสังคมในอนาคต
นัฐญาพร ดุษฎี (2545: 19-20)
สรุ ป ได้ว่ า การจั ดสภาพแวดล้ อมในโรงเรีย นด้ านการบริ ห าร คือ การดาเนิ นการ
ในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือร่ วมใจของบุคลากร และจัดระบบทางานการบังคับ
บัญชาที่มีความเป็นกั นเอง มีความเป็นประชาธิปไตย บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนในการบริหารและ
ตัดสินใจ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่จะทาให้โรงเรียนพัฒนางานด้านต่างๆ ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้
ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและต้องสานึกตลอดเวลาว่า บรรยากาศของการบริหารงานที่ ดีนั้น
ควรให้ครูได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจและร่วมปฏิบัติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นอยู่
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นการบริ ห ารทั้ ง สิ้ น ด้ ง นั้ น สิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นการบริ ห ารที่ เ หมาะสมจึ ง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการจดการเรียนรู้และจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้
สภาพแวดล้ อ มด้ า นการเรี ยนได้ แ ก่ การจัด สภาพแวดล้ อ มทางด้ า นการเรี ย น
ตลอดจนการจั ดบริ ก ารเพื่ อส่ งเสริ มสนั บสนุน ทางวิช าการต่าง ๆที่จะท าให้ นั กเรียนได้รับ ความรู้
ประสบการณ์ให้มากที่สุด ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่ มใสน่าเรียนไม่มีสภาพแห่งความกลัว
หวาดผวา วิตกกังวล สิ่งชี้วัดลั กษณะของสภาพแวดล้อมทางด้านวิชาการได้แก่ ครู-อาจารย์มีความ
กระตือรือร้นในการ เร่งเร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมรู้จั กหาเทคนิค หรือกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมนั กเรียนมาช่วยเสริมเปลี่ยนแปลงวิธี
สอนเพื่อลดความ เบื่อหน่าย ซ้าซากจาเจ
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544: 45) กล่าวถึง การจั ดสภาพแวดล้อมด้านการจัดการ
เรียนรู้และบทบาทของครูไว้ด้งนี้
1) เป็นแบบอย่างในเจตคติ และพฤติกรรมทางบวกและสร้ างสรรค์ต่อเพื่อนร่วมงาน
นักเรียนและผู้ปกครอง
2) ใช้อานาจอย่างยุติธรรม
3) ให้ความอบอุ่นในการสนับสนุน
4) ส่งเสริมความคิด หรือความร่วมมืออิสระต่อความเหมาะสม
5) กระตุ้นนักเรียนให้เรียนรู้ และให้มาตรการในการเลือกแก่นักเรียนในกระบวนการ
เรียนรู้
6) ประกันความสมดุลที่มีเหตุผลระหว่างผลสะท้อนกลับในทางบวกและทางลบ
7) หาโอกาสเพื่อทาให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน การยอมรับว่าตนเอง
มีคุณค่า ประสบความสาเร็จ มีความมั่นคงทางอารมณ์
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เนาวรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์ (2544: 29) ให้แนวคิดเกี่ยวกั บบทบาทของครูต่อ การจั ด
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ในโรงเรียนไว้ด้งนี้
1) เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมก้มผู้เรียน
2) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในแหล่งเรียนรู้ ที่จูงใจและเสริมแรงให้เกิดการ
เรียนรู้
3) ปรับสภาพของสถานที่เรียนให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองให้มากที่สุด
4) ร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนดู สภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอก
โรงเรียน
นวลจิ ต ต์ เชาวกี ร ติ พงศ์ (2545: 9) กล่ า วถึ ง บทบาทของครูใ น การจดการเรี ย น
การสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาว่า กระบวนเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและ กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนั ด ความแตกต่ างของผู้ เ รียน ครูส ามารถจั ด บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ ม
สื่อการเรียนอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ปรี ช า สุ คนธมาน (2545: 7-8) กล่ าวถึ งการสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ ม
ให้ผู้เรียนมั่นใจโดยครูว่า ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่อีกคนหนึ่งของนักเรียน จากข้อความดังกล่าว ทาให้
นึกถึงคาพูดที่ว่า แล้วแต่ครูเถอะครับ/ค่ะ ฉันยกให้ครูก็แล้วกิน ฉันฝากลูกด้วยนะครู ฯลฯ และยังมีอีก
หลายประโยคที่เราได้ยิน ย่อมแสดงว่าผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่ นในตัวครู ซึ่งทา
ให้ครูมีภาระเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ การสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียนและเพื่อทาให้
ผู้เรียนรู้สึกได้ว่า เมื่อมาเรียนแล้วได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีแนวคิด มีเหตุผล พร้อมที่จะนาสิ่งที่
ได้รับไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสั งคมต่อไป ครูต้องเสริมสร้างความมั่นใจ โดยอาศัย
เทคนิควิธีต่างๆ
อรุ ณ ชั ย กั ณ ฑภา (2548: 28) กล่ า วถึ ง ความส ากั ญ ของการจดสภาพแวดล้ อ ม
ด้านการจัดการเรียนรูที่ดีนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการพั ฒนาผู้เรียนให้เกิดการแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความหมายรวมถึงบรรยากาศ และบรรยากาศโดยส่วนใหญ่
ในระดับโรงเรียนประถมศึกษานั้น ถูกสร้างด้วยกระบวนการบริหารที่จะเป็นกุญแจสาคัญที่ไขไปสู่
ความปรารถนาของสังคม การสร้าง การวางแผนการขับเคลื่อนบุคลากรให้ไปในทิศทางที่เป็นสังคม
เรียนรู้ เป็นภาระที่ผู้บริหารต้ องดาเนินการ ครูเป็นทั้งสภาพแวดล้อมและเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อม
ที่ ส่งผลโดยตรงให้นักเรียนโดยใกล้ชิด การนาพาบรรยากาศที่ดี มีความอบอุ่น รอยยิ้มที่สดชื่น จริงใจ
มี เ มตตา สรรหาและสร้ า งสิ่ ง ที่ ส ร้ า งสรรค์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ประโยชน์ นั บ ได้ ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ ส ร้ า ง
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ
การจั ดสภาพแวดล้อมทางด้านการเรีย นรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพดั งกล่าว ได้แก่
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตรงตามจุ ด ประสงค์ ส่ ง เสริ ม ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล
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ให้ นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนแล้วดาเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง ส่งเสริมการ
เรียนเป็นกลุ่มมาช่วยกั นคิด ช่วยกันทา ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ดังที่ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537: 199)
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลและส่ งผลกระทบทาให้บรรยากาศในชั้นเรียนมีลั กษณะที่ช่ว ย
ส่งเสริมหรือขดขวางการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนต้องคานึงถึงอยู่ตลอดเวลาในการจัดกระบวนการ
การเรียนการสอนคือ
1. การร่วมมือ และการแข่งขั นของผู้ เรียนในชั้นเรียน ประกอบด้ว ย บรรยากาศที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันแก้ปัญหา การให้แรงเสริมหรือรางวัล
2. ลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้สอน จะมีอิทธิพลต่อการเรียนของผู้เรียน
3. ความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน คานึงถึงวัตถุประสงค์การเรียนเป็นสาคัญ
4. ความรู้สึกและเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อกลุ่มเพื่อนผู้สอนและโรงเรียนจะมีผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ ความสอดคล้ องกับผลการวิ จั ยของ พั น ธณี วิห คโด (2537 อ้างอิงจาก
อรพรรณ รัตนวงศ์. 2551: 32) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูดีเด่น วิชาภาษาไทย และ
วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า การสร้างปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน อยู่ในระดับที่ดี คือ สร้างบรรยากาศ
ในห้ อ งเรี ย นให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน ได้ แ ก่ การจดห้ อ งเรี ย นให้ น่ า อยู่ น่ า เรี ย น การสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดทั นทีที่พบ โดยการแนะนา
และอธิบายข้อผิดพลาด มีการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดหาเหตุผลให้เกิดความเข้าใจ สร้างความสัมพั นธ์
ที่ดีเป็นกันเองกับนักเรียนใกล้ ชิดเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด และมีความสนใจนักเรียนที่ มีปั ญหาเป็น
รายกรณี และซ่อมแก้ไขเป็นรายบุคคลสภาพแวดล้อมที่ดีจะทาให้ทุกคนมีความสุข มี ความมั่นใจ และ
ตระหนั กในคุณค่าของตนเองการจดบรรยากาศของการเรียนการสอน ถือเป็นปั จจั ยที่สาคัญมาก
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ความคิดและสติปั ญญาของเด็กจะพัฒนาได้
เนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเอง ให้เกิดความ
สมดุ ล กั บ สิ่ ง แวดลอมตลอดเวลา ซึ่ ง สุ นั น ท์ สุ ข สวสดิ์ (2552: 27) ได้ เ สนอแนวทางการสร้ า ง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนคือ
1. การสร้างความเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
เช่น การจัดที่นั่งเป็นกลุ่ม แผนที่นั่งของนักเรียน
2. การยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงอารมณ์ดี
3. ใช้คาพูดที่แสดงความเมตตาและไม่ใช้วาจาเยาะเย้ยถากถางนักเรียนหรือใช้ อานาจ
ข่มขู่ให้นักเรียนกลัว ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในบทบทเรียนให้คาชม มากว่า ติ
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4. ให้ความรักความอบอุ่นนักเรียนทุกคนควรมีความรู้สึกว่า ตนเป็ นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะ เป็นที่รักและยอมรับของครูและเพื่อนๆ ครูจะต้องเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีโดยต้องพยายาม
รู้จกั นักเรียนเป็นรายบุคคล
5. ให้ ความเข้ าใจและเห็ นอกเห็นใจโดยครูต้ องเอาใจใส่ และสอนหนักเรียนให้ อยู่
ด้วยกันอย่างราบรื่น ไม่ข่มแหงซึ่งกันและกัน
6. ให้ ความยุ ติ ธ รรม การปฏิ บั ติ ต่อ นัก เรี ยนทุก คนด้ว ยใจเป็น กลางไม่ มีอ คติ ต้ อ ง
พยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
7. ให้ความไว้วางใจและยกย่องให้นักเรียนทางานหรื อกิจกรรมตามที่มอบหมาย โดย
ครูเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนให้นักเรียนมีอิสระในการทางานเข้ าใจตนเองรับผิดชอบคนเองและ เรียนรู้
ด้วยตนเอง
8. มี ค วามไวในการรั บ รู้ อ ารมณ์ ต่ า งๆของนั ก เรี ย น เช่ น คณะที่ ค รู ก าลงสอนเมื่ อ
สังเกตเห็นว่านักเรียนไม่สนใจ ครูก็อาจจะเปลี่ยนกิจกรรมหรื อเปลี่ยนเทคนิคการสอน เพื่อให้ ทุกคน
หันมาสนใจบทเรียนตามเดิม
9. มีการยอมรั บนั บถือ ครูเห็ นคุณค่าในตัว นักเรียน ยอมรับว่านักเรียนเป็น บุคคล
สาคัญมีคุณค่า และสามารถเรียนได้ให้โอกาสแสดงความรู้สึก โดยวิธีสอนแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
10.ให้นักเรียนมีบทบาทในการสร้างความดี ให้นักเรียนที่เก่งช่วยสอนให้แก่นั กเรียนที่
เรียนอ่อน
11.ไม่แสดงพฤติกรรมที่ซ้า ครูต้องพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนไม่ให้ซ้าๆ กัน
เป็นประจาเพราะจะทาให้เกิดบรรยากาศที่น่าเบื่อหน่าย
12.ให้ แ รงเสริ ม หรื อ รางวั ล ควรมี ก ารให้ ก าลั ง ใจแก่ นั ก เรี ย นที่ มี จุ ด เด่ น ด้ า นต่ า งๆ
อย่างทั่วถึงและตามความเหมาะสม เช่น ชมเชยนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมเป็นกลุ่มเพราะจะทาให้ผู้
ได้รับการชมเชยมีความภูมิใจนักเรียนคนอื่นๆ ก็จะได้เห็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น
สรุปได้ว่า การจั ดสภาพแวดลอมในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้หมายถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรี ยนพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะค่านิยมของ
ผู้เรียน ให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ การเรียนการสอนนั้นมีองค์ประกอบทางด้าน สภาพแวดล้อม
ในการเรียนที่ละเอียดอ่อน และมีความสาคัญเท่าเทียมกับเนื้อหาวิชา และจุดประสงค์การเรียน ผู้สอน
จะต้ อ งพิ จ ารณาเลื อ กใช้ ส ภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนนั้นคือบรรยากาศที่ยกย่องหรือส่งเสริมความสาคั ญของ ผู้เรียนให้
มีความรู้สึกร่วมสมัย ขจัดช่องว่างระหว่างกันและกัน ให้ความเป็นอิสระ และใช้ ความสามารถของ
ผู้เรียนมาเป็นประโยชน์ในการฝึกอบรม ท่าทีและพฤติกรรมของผู้สอนจะต้ อง แสดงออกว่าผู้ สอนมี
ความปรารถนาดียกย่อง และนับถือสนใจปัญหาของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นการสร้างบรรยากาศ
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แห่งความไวใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงความต้องการของผู้เรียน เป็นหลัก มากกว่าความ
ต้องการของผู้สอน
ดั ง นั้ น จากที่ ก ล่ า วมาเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มในคณะหากคณะสามารถจั ด
สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพหรือด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนรู้ ด้านการบริหารได้อย่าง
เหมาะสมแล้ว คณะก็จะเป็นสถานที่ที่สร้างความหรรษาใหม่ ๆ ที่รื่นรมย์เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง
ของนักศึกษาที่จะช่วยพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถที่เ ป็ น พื้ น ฐานของการเป็น พลเมื อ งที่มี คุ ณ ภาพสามารถปรั บ ตัว ให้ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงการพึ่งตนเอง และการดารงชีวิตที่จะประสบผลสาเร็จในอนาคตได้ จากแนวคิดของ
นักวิจัย

2. สภาพแวดล้ อ มของสาขาวิ ศ วกรรมการผลิ ต คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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2.1 การดาเนินงานด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.1.1 ด้านการบริหาร
ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหาร
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ น้าที่ผู้บังคับบัญชาหน้าที่ครู หน้าที่ในครอบครัว และหน้าที่ ต่อสังคม
มีวินัยในตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรมเสียสละเพื่อ ส่วนรวมและ
ปฏิบัตติ นเป็นตัวอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความชื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา
ยุติธรรม และเสียสละพร้อมทั้ งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้แล้ว ด้านการบริหารงาน
คณะ
ผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากรทุกคนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นาและเป็นผู้นาทางวิชาการและ
เทคโนโลยี ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้มีการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โดยมีเปูาหมายชัดเจน เป็นไปได้และ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และทองถิ่น เช่น
1. การจัดโครงการ / กิจกรรมที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. แนวความคิดการปฏิบัติ กิจ กรรมการบริห ารอยู่บนพื้นฐานของหลั กการ
วิธีการ และทฤษฎีการบริหารที่เป็นระบบ
3. บุคลิกภาพความเป็นผู้นาทางวิชาการและเทคโนโลยี
4. การเป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี
5. ความรอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
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6. การกากับ ติดตาม และนิเทศงานวิชาการ
7. การบริหารจัดการให้คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
9. การทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
10. การด าเนิ น งานคณะมี ค วามประหยั ด ทั้ ง ด้ า นงบประมาณด้ า นเวลา
11. ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเปูาหมายมาตรฐานที่กาหนดไว้
12. ผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และการบริหารทั่วไป
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13. แผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารเป็นปัจจุบันรวมทั้งมี คาสั่ง
มอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
14. การมีระเบียบ/ ประกาศ/ คาสั่งรองรับการบริหารงาน
15. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดาเนินการอย่างเป็นระบบ
16. การมี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานด้ า นวิ ช าการ
งบประมาณ บุคลากร และงานบริหารทั่วไป
17. การบริ ห ารงานด้ ว ยระบบคุ ณ ภาพ คื อ การวางแผน การน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ การติดตาม การประเมินและการปรบปรุงและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม มีการบริหารเชิง
การกลยุ ท ธ์ มี แ ผนกลยุ ท ธ์ แ ผนการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของและหลั ก การ
จั ด การศึ กษาของชาติ มี การปฏิ บั ติ ตามแผน มีก ารนิเ ทศติ ดตามและประเมิน ผล มีก ารประเมิ น
โครงการ/ กิจกรรมทั้งด้านผลผลิ ต และด้านผลกระทบ และนาข้อมูลผลการประเมินไปใช้ ในการ
ตัดสินใจและปรับปรุง ประกอบด้วย
1. แผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ แผนปฏิบัติงานประจาปี โครงการ/
กิจกรรมมีความสอดคล้องกบอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาของชาติ
2. การปฏิบัติตามแผน การติดตามผลงาน โครงการ/ กิจกรรม
3. การปฏิบัติโครงการ/ กิจกรรม ด้านผลผลิตและด้านผลกระทบ
4. การนาข้อมูลและผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมไปใช้ในการตัดสินใจ
2.1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ สู่เปูาหมายตาม
มาตรฐานการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
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พ.ศ. 2545 และ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นสาคัญ โรงเรียนจัดหา จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดทา แผนการจัดการประสบการณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจตามวัยของ
เด็ก โดยใช้ แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทองถิ่น และมีการนิเทศติดตามผลงาน เช่น
1. การจัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. การส่งเสริมด้านงบประมาณ การอบรม ประชุมเชิงการปฏิบั ติการให้ครูมีการ
จัดทาแผนการจดการประสบการณ์จากประสบการณ์
3. การจัดส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกั บความสนใจ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตของนักศึกษาในแต่ละชุมชน และสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจั ดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ระบบมีการจั ดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็ก ด้วยวิธีหลากหลายคณะมีการจัดทากิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณภาพด้วยวิธีคุณภาพหลากหลายโดยมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลื อจัดกิจกรรมที่กระตุ้นพัฒนาการ
และทางสังคม ที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ค่านิยมที่ดีงาม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทยสอดคล้องกับวิถีชีวิตตามแนว วิถีพุทธ วิถีธรรม เช่น
1. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด
สร้างสรรค์
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัด
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน กิจกรรม นันทนาการและภาษาต่างประเทศ
6. การจัดกิจกรรมสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่
สอดคล้องกับวิถีพุทธ วิถีธรรม
7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
8. การจัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 งานวิจัยภายในประเทศ
สมทรง สรรพสาร (2547: 125-132) ได้ ศึก ษาการจดสภาพแวดล้ อ มที่เ อื้ อ ต่อ การ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้ านคูเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมด้านสงคมและจิตใจ มีความสาคั ญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะ
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพทาให้นั กเรียนเกิดความสนใจการทากิจกรรมการเรียนรู้ และการเรียน
ภายในสภาพแวดล้อมที่มีความสุข และสภาพแวดล้อมทางสังคมและจิตใจมีความสาคัญต่อพัฒนาการ
ด้านการปรับตัวของนักเรียน การเลียนแบบจากครูที่เป็นต้นแบบที่ดี เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
กับนักเรียน ก่อนทาการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาทางกายภาพ เช่นการจัดที่นั่ง การใช้พื้นที่ห้องเรียน
การจัดและตกแต่งห้องเรียน การดาเนินการไม่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ส่วนปัญหาด้าน
สังคมและจิตใจ เช่น ครูไม่มีปฏิสั มพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ครูไม่ได้ จัดประสบการณ์ใน การสอดแทรก
ความรู้ให้แก่นักเรียน หลังดาเนินการใช้ด้วยกลยุทธ์วิ จัยเชิงปฏิบัติการ ทาให้เกิดการ พัฒนามากขึ้น
เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้
สุรสิทธิ ไชยคิริ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ตาบลเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการวิจัย ดาเนินงาน ผล
การ ศึกษาพบว่า การดาเนินกิจกรรมเพื่อพั ฒนาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้กลยุทธ์ การอบรมให้ความรู้
การศึกษาดูงาน การจั ดกิจกรรมเสริม และการกากั บติดตาม ประเมินอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
สามารถทาให้ บ รรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ แต่มี จุดอ่อนคือขาด
งบประมาณที่จะใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนจะต้องประสานความ ร่วมมื อกับชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต่อไป
สุ มิ ต รา ชิ ต ามร (2546: 70) ศึ ก ษาทั ศ นะของนิ สิ ต ที่ มี ต่ อ สภาพแวดล้ อ มของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 5 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ด้านสังคม
กลุ่มเพื่อน ด้านการให้ บริการนิสิต และด้านกิจกรรมนิสิต ผลการวิจั ยพบว่า ทัศนะของนิสิตที่มีต่อ
สภาพแวดล้ อมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดั บปานกลาง แต่ จะมีกลุ่ มนิสิ ตที่ศึกษาต่างคณะกัน
มีทศั นะต่อสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ต่างกัน
อรุณชัย กัณฑภา (2548: 62-63) ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อม ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอชะอา สานกงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ใน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการจั ดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการตามสถานภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา
อ าเภอชะอ า ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพชรบุ รี เขต 2 ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระ ดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางาน และประสบการณ์การอบรมเกี่ยวกั บการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดย
สรุปได้ดังนี้ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามผลจากการวิจั ย พบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 146 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.20 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ
51.37 ด้านวุฒิการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดั บปริญญาตรี ร้อยละ 82.90 มี
ประสบการณ์การทางาน ระหว่าง 11 - 15 ปี ร้อยละ 34.93 และไม่ผ่านการเข้าอบรมเกี่ยวกั บ การ
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.90 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของ
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โรงเรียน ประถมศึกษาอาเภอชะอา สานกงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน ประถมศึกษา อาเภอชะอา เขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 สรุปได้ว่า ในภาพรวมครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอชะอา เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อยู่ในระดั บมาก
โดยมีรายละเอียดผลการวิจั ย ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการจั ดสภาพแวดล้อม
ทางวิช าการ และด้านการจั ด สภาพแวดล้ อมทางการบริห ารจั ดการ สรุปได้ว่า 1. ในด้านการจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ครูมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรีย นรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในระดับ มาก โดยมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในเรื่องมีสนามกีฬาเพื่อการออกกาลังกายเพียงพอ ใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล พื้นที่เรียบสะอาด
ไม่มีเศษกระจก กระเบื้อง หิน และเศษไม้ อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภั ย และมีการจั ด
ตกแต่งอาคารเรียนสะอาด เรียบร้อยสวยงาม 2. ด้านการจั ดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ครูมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็น เกี่ย วกั บการจั ดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในเรื่องให้การยกย่องชมเชยเมื่อ
นักเรียนทาดี ครู ให้ความรักความเมตตา เข้าใจ และเห็นใจนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนคิดและ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรีย นรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในเรื่องบุคลากรในโรงเรียนมีการช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน เต็มใจในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมในการจั ดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ป กครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน การจั ดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน
สุพล อนามัย (2549: 93-94) ได้ศึกษาการจั ดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี พบว่า 1. การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้ อ ต่อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นในภาพรวมและรายด้า นได้ แ ก่ ส ภาพแวดล้ อ มด้ านกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมด้านวิชาการมีการปฏิบัติอยู่ในระดั บมาก 2. การเปรียบเทียบการจั ดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ จาแนกตามโรงเรียนเอกชน พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจาแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ทั้งโดยรวม
และรายด้านมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .01 โดยครูที่มีประสบการณ์ใน
การสอนมากมีการปฏิบั ติมากกว่าครูที่มีประสบการณในการสอนน้อย และเมื่อ จาแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบั ติไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้าน
สภาพแวดล้ อ มภายในห้ อ งเรี ย นมี ก ารปฏิ บั ติแ ตกต่ างกั น อย่า งมี นั ยส าคั ญ ทาง สถิติ ที่ ร ะดั บ .05
3. การรวบรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อม ที่สาคัญที่สุด คือ
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มีจานวนนักเรียนมากเกินไป โรงเรียนมีพื้นที่และอุปกรณ์การเล่นน้อยกิจกรรม การเรียนการสอนไม่ได้
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้ าแสดงออกโรงเรียนขาดแคลนสื่อ และอุปกรณ์การเรียน การสอน โดยครูมี
ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณารบนักเรียนในปริมาณที่พอเหมาะ จั ดมุมสนามหญ้า เพื่อให้นักเรียนได้
พักผ่อน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่ งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและควรมีกิจกรรมที่พา
นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักเรียน
จุฑารัตน ทองทิพย์ (2549:91-92) การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านการจั ดกิจกรรม นักเรียน
ด้านสัมพันธภาพกลุ่มเพื่อน และด้านการให้บริการตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียนเตรียม
ทหาร สรุปได้ด้งนี้ 1. การศึกษาการจั ดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาในโรงเรียน เตรียมทหาร
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ เมื่อพิจารณาอาจารย์ทุกระดับชั้นยศ และจาแนกตาม ระดับชั้นยศ คื อ
กลุ่ ม ร.ต.-ร.อ. และกลุ่ ม พ.ต. ขึ้น ไป พบว่า โดยรวมมี ความเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มากและเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดั บมากทุกด้าน 2. การศึกษาการจั ดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนเตรี ยมทหารตามความคิดเห็นของนักเรียนเตรียมทหารทุกชั้นปี
และเมื่อพิจารณาจาแนกตามระดับชั้นปีของนักเรียนเตรียมทหารคือ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้ นปีที่ 3
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดั บมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดั บมากทุกด้าน 3. การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนเตรียมทหารในแต่ละ เหล่าทัพและหัว หน้านักเรียน
ในแต่ละชั้นปี นักเรียนเตรียมทหารมีความคิดเห็นต่อการจัด สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนเตรียมทหาร ด้านการให้บริการสรุปได้ ดั งนี้ บริการห้องสมุด ควรปรับปรุง ปริมาณของ
หนั ง สื อ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ ประเภทต าราคู่ มื อ ในรายวิ ช าต่ า งๆ และควรจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร
คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอบริการแนะแนวและให้คาปรึกษา ควร ปรับปรุง เวลาในการให้บริการให้
เพิ่มเวลาในการให้ ค าปรึ กษาบริ การทุนการศึ กษา ควรปรับปรุง วิธีการคิด เลื อกผู้ ที่เ หมาะสม มี
คุณสมบัติเหมาะแก่การได้รับทุนการศึกษาบริการด้านการรักษาพยาบาลควรมีปริมาณของบุคลากร
ทางการแพทย์ เช่น แพทย์เฉพาะทาง คุณภาพของยาและ เวชภัณฑ์บางชนิดบริการด้านการประกอบ
เลี้ ย ง ควรเพิ่ม ความสะอาดของอาหาร-น้าดื่ม ภาชนะต่าง ๆ รวมทั้งสุขอนามัยของโรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่บริการด้านอาคารที่พัก ควรปรับปรุงความเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น พัดลมมุ้งลวด
เครื่องสุขภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้และได้รั บ การซ่อมแซมเมื่อได้รับการแจ้งซ่ อมอย่างทันท่วงที
บริการด้านการขนส่ง ควรปรับปรุงปริมาณรถในบางครั้งไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียนเตรียมทหาร
เพิ่มความสะอาดบนรถ
ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550: 81-85) ได้ศึกษาการจั ดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ในโรงเรียนเทศบาลสั งกัดเทศบาลเมืองนครนายก พบว่า 1. การจั ดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ใน ภาพรวมและรายด้ านได้ แ ก่ การจั ดสภาพแวดล้ อ มภายในห้ อ งเรี ยน การจั ด สภาพแวดล้ อ ม
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ในโรงเรียน การบริการส่งเสริมสุขภาพอนามั ยและความปลอดภัยของผู้เรี ยนมีการปฏิบัติระดับมาก
เมื่อศึกษารายโรงเรียนพบว่าทุกด้านมี การปฏิบัติ ระดับมากเช่นเดียวกัน ยกเว้นโรงเรียนแห่งที่ 3
มีการปฏิบัตริ ะดับปานกลาง 2 รายการคือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และการรักษาความ
ปลอดภัยภายในอาคารเรียน 2. การรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า 2.1 ปัญหาด้านการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนแห่งที่ 1 โรงเรียนแห่งที่ 2 และโรงเรียนแห่งที่ 3 คือ โรงเรียนแห่งที่ 1
และ 2 มีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณโรงเรียนไม่ มีรั้วรอบโรงเรียน โรงเรียนแห่งที่ 3 มีปัญหาขาดแคลน
สถานที่พักผ่อนและต้นไม้น้อย ขาดความร่มรื่นข้อเสนอแนะของโรงเรียนทั้ง 3 แห่งคือ โรงเรียนแห่ง
ที่ 1 และแห่ งที่ 2 เสนอให้ ของบประมาณจากหน่ว ยงานที่ รับผิ ด ชอบเพื่ อสร้ า งรั้ว โรงเรีย น และ
โรงเรียนแห่งที่ 3 เสนอแนะให้ทาซุ้มพักผ่อนหย่อนใจให้นักเรียน 2.2 ปัญ หาด้านการจัดการบริการ
ของ โรงเรียนแห่งที่ 1 โรงเรียนแห่งที่ 2 และโรงเรียนแห่งที่ 3 คือ ด้ านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยทั้ง
3 โรงเรี ย น มี ปั ญหาด้า นการบริ การอนามั ยโรงเรียน ได้ แก่นั กเรียนมี ปั ญหาสุ ขภาพปากและฟั น
ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่อนามัยหรือทันตแพทย์ มาตรวจฟันนักเรียนอย่างสม่าเสมอ สาหรับปัญหาด้าน
ความปลอดภัยของผู้เรียน พบว่า โรงเรียนแห่งที่ 1 โรงเรียนแห่งที่ 2 และโรงเรียนแห่งที่ 3 มีปัญหา
ด้านความปลอดภัยภายนอกอาคารเรียน คือโรงเรียนแห่งที่ 1 มีปัญหาอุบัติเหตุซึ่งเกิดจาก การจราจร
ในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนแห่งที่ 2 และโรงเรียนแห่งที่ 3 มีปั ญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม โรงเรียนแห่งที่ 1 มี ขอเสนอแนะให้ทารั้วรอบโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหารถเข้า-ออกโรงเรียนไม่
เป็นระบบ โรงเรียนแห่งที่ 2 และโรงเรียนแห่งที่ 3 เสนอแนะให้มีการจัดเครื่องเล่นสนาม ให้เหมาะสม
กับเด็กนักเรียนรวมทั้งแนะนาวิธีเล่นอย่างปลอดภัย
กนก บุตรวงศ์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอหนองสองห้อง สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 กลุ่มเปูาหมายของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารครูผู้สอนและ
นักเรียน จานวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการจัดแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวิชาการและด้านสนับสนุนและด้านส่งเสริมวิชาการ อาเภอหนอง
สองห้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการจั ดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 65.37 ไม่มีการจัดแหล่งเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 34.63 2) ปัญหาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านมีปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลาดับคือ
ด้านสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ และด้านวิชาการ 3) ความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มีความต้องการอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับคือ ด้านวิชาการ
และด้านสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ
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3.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ชิน (ราตรี ลภะวงศ์. 2549: 28; อ้างอิงจาก Chin. 1994: 2970-A) ได้ทาการวิจัย เรื่อง
การศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนั กเรียนมัธยม ครูฝึกสอน และครูประจาการ เกี่ยวกั บ
สิ่งแวดล้อมในไต้หวัน ผลวิจยั พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาในชนบท มีระดับความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อม เจต
คติ และพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ นักเรียนที่มีระดับชั้นสูงกว่าจะมีคะแนน ทดสอบน้อยกว่า
นักเรียนที่มีระดับขัน้ ต่ากว่าครูในชนบทมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมน้ อยกว่าครูในเมือง เด็กผู้หญิงจะเอา
ใจใส่ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมมากกว่าเด็กผู้ ช าย ครูที่ ฝึ กสอนและครูประจาการมีความรู้ ไม่แตกต่างกั บ
นักเรียนมัธยม และครูประจาการจะเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้อื่น
ฟอลค; และบอลลิ่ง (สุพล อนามัย. 2549: 68 อ้างอิงจาก Falk; & Balling. 1982: 2228) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพแวดล้อมในการศึกษาค้นคว้ านอกสถานที่ที่มีผลต่อการเรียนรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการทดลองกับนักเรียนจานวน 96 คน ที่เรียนอยู่ในระดับ 3 และ ระดับ 5
ด้วยการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งไปศึกษาค้นคว้าในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงทั้งวั น ส่วนอีกกลุ่ม
หนึ่งได้รับการสอนนอกห้องเรียนระหว่างชั่วโมงที่เรียนผลการวิ จัยพบว่า นักเรียนที่ได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยประสบการณ์ตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ส่วนการวัดด้วยการสังเกต พบว่า พฤติกรรม
ต่างๆ จะเปลี่ยนไปตามอายุ และสภาพแวดล้อมจากแบบจาลองที่จั ดทาขึ้นได้ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ของการเรียนรู้และพฤติกรรมที่มีผลต่อขีดขั้นของการพัฒนาการและความแปลกใหม่ของสิ่งแวดล้อม
ลันท (จุฑารัตน์ ทองทิพย์. 2549: 59; อ้างอิงจาก Lundt. 1989:1740) ได้ศึกษา เรื่อง
ผลกระทบของแนวคิดต่อตนเองลั กษณะ ทางบ้านและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในเมืองมอนทานา
ตะวัน ตกต่อผลสั มฤทธิ์ ทางการศึกษา พบว่า ลักษณะทางบ้ านและสภาพแวดล้อมของ โรงเรียนมี
ความสาคัญเท่าๆ กันต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การศึกษาเมื่อใดที่มีการคาดการณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เมื่ อ นั้ น สภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ย นมี ผ ล ถึ ง 55 % ในขณะที่ ลั ก ษณะทางบ้ า นมี ผ ล 45%
นอกเหนือจากอิทธิพลโดยตรงเหล่านี้แล้วยั งมี อิทธิพลทางอ้ อมซึ่งได้แก่ โครงสร้างทาง ครอบครัว
ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ป กครอง การเลี้ ย งดู การทุ่ ม เทให้ ไ ด้เ กรดที่ดี เ วลาที่ ใ ช้ ใ นการท าการบ้ า น
การแบ่งชั้นเรียน การคาดหวังของครู ความพอใจ ของครูที่มีต่องานสภาพของสิ่งอานวย ความสะดวก
ของโรงเรียนและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน การวิจัยยังได้พบว่า การวัดความศรัทธาตนเองที่
เจาะจง และการใฝุศึกษา ยังเป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องของแนวคิดต่อตนเองได้ดีกว่าคาถามทั่ วไปในเรื่องของ
ความศรัทธาตนเองอีกด้วย
เคอร์รีด (Currid. 1982: 28-A) ได้ศึกษาวิจัยการวางแผนในมลรัฐเวอร์จิเนีย ตะวันตก
โดยทาการศึกษาว่าประชากรที่อาศั ยอยู่ในท้องที่ต่างๆ ที่เป็นที่ตั้ง ของโรงเรียนจะมีอิทธิพล ต่อการ
วางแผนการศึกษาอย่างไรหรือไม่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต อุตสาหกรรม เขตที่
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อยู่อาศัยรวม เขตที่อยู่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติและชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์กับการวางแผนสูง และ
การวางแผนที่ดีขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสาคัญ
เบรน ( Brain. 1968: 2066-A) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของขนาดชั้นเรียนว่าจะมีผลต่อความ
พึงพอใจ และความรู้ของนักเรียนเพียงใด ผลการวิจั ยพบว่า นักเรียนที่เรียนในห้องเรียนที่มี ขนาด
ปกติกับขนาดใหญ่กว่าปกติจะมีความพึงพอใจในสิ่งแวดล้ อมของโรงเรียนพอๆ กั น และจะไม่พบ
ความสัมพันธ์ที่แน่นอนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ งสองกลุ่มที่ใช้ ห้องเรียนที่ มี
ขนาดแตกต่างกัน
เพอร์สัน (Person. 1993: 3071-A) ได้ทาการศึกษาเรื่องการสารวจหาความสั มพันธ์
ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกั บประสิทธิผล ที่ได้รับจากการจั ดการของวิทยาลัยในรัฐโรไลนา
เหนือโดยกลุ่มตั วอย่างในการศึกษาคือผู้บริหาร คณะครูในวิทยาลั ย และเจ้ าหน้าที่ระดับต่างๆ ใน
วิทยาลัย โดยผู้ที่ตอบกลับจะถือว่าเป็นตั วแทนของกลุ่มประชากรที่ ทาการศึกษาพบว่า การบริหาร
อย่างมีส่วนร่วมมีความสั มพันธ์กันอย่างมีนัยสาคั ญกับประสิทธิผลที่ได้รับจากการจั ดการ และจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น ในด้านต่างๆ พบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกั บความพอใจที่ได้รับจากการ
จัดการซึ่งมี 27 ปั จ จั ย มีความพึงพอใจ ปั จจัย และแบบสอบถาม เกี่ยวกั บบริหารแบบมีส่ วนร่ว ม
จานวน 10 ปัจจัย เป็นปัจจัยที่ลูกจ้างต้องการให้เกิดในวิทยาลัย และยังพบว่าระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งในปั จจุบันไม่มีผลต่อการยอมรับผลของการจั ดการ และถึงแม้ว่าการบริหารในวิทยาลัยไม่
สามารถที่จะให้ลูกจ้างในวิทยาลัยดาเนินการได้ทั้งหมด ผู้บริหารก็ควรให้การสนับสนุนให้มีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการดาเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย ควรมีการนา
ความรู้และความชานาญของคุณครู และบุคลากรในวิทยาลั ยมาผสมผสานให้ควบคู่กั บ การจัดการ
อย่างชาญฉลาดของผู้บริหาร ซึ่งจะทาให้เกิดแนวทางในการดาเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสมในวิทยาลัย
โฮโรวิทซ์; และออตโต (Horowitz; & otto. 1973: 282) ศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น ของนั กเรี ย น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มที่ เรี ยนในห้ องเรี ยนที่วั ดแบบเดิม กั บ กลุ่ มที่ เรี ยนใน
ห้องเรียนที่วัดแบบใหม่ คือ สีสันหลากสี ฝาห้องเคลื่อนที่ได้ ระบบแสงไฟแบบใหม่ ที่นั่งนุ่ม สบายและ
เคลื่อนย้ายได้ ผลการศึ กษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างในเรื่ องการเรียน สาหรั บนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม
มีพฤติกรรมในห้องเรียนแตกต่างกันคือ นักศึกษาห้องเรียนแบบใหม่มาเข้าเรียนกันมากกว่านักศึกษาที่
เรี ย นห้ อ งเรี ย นแบบเก่ า นั ก ศึ กษาในห้ อ งเรี ย นแบบใหม่ มี ก ารรวมกลุ่ ม ในหมู่ นั ก ศึ กษามากกว่ า
นักศึกษาในห้องเรียนแบบเก่า
วูรน (จุฑารัตน์ ทองทิพย์. 2549: 60; อ้างอิงจาก Vroon. 1990: 240) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยด้านศิลปะขนาดเล็กกั บสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยสารวจ
ความคิดเห็นและสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาก 119 วิทยาลัยใน 5 รัฐ ของเขต ตะวันตก
ของประเทศอเมริ ก า พบว่ า สภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค คลและการปรั บ ตั ว ตาม
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ธรรมชาติ วิ ท ยาลั ย ขนาดเล็ ก จะเชื่ อ มโยงสิ่ ง ต่ างๆ เขาด้ ว ยกั น เมื่อ มี ส ภาพแวดล้ อ มที่เ หมาะสม
ผลการวิจั ยนี้เป็นข้อสรุปสาหรับนโยบายทางด้านการศึกษา ให้คาจากัดความถึงสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมของวิทยาลั ยขนาดเล็กและใช้เป็นข้อแนะนาสาหรับนักปฏิบัติ ในการสร้างทฤษฏีใหม่และ
เป็นหัวข้อในการวิจยั ในอนาคตต่อ
บุฟโฟ (สุพล อนามัย. 2549: 68 อ้างอิงจาก Buffo. 2005: Abstract) ได้ศึกษา
การรับรู้ของนักเรียน ครู และผู้ ปกครองเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
ชานเมือง โดยกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษาจานวน 3,843 คน จานวน 531 คน
และผู้ปกครอง จานวน 271 คน ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ ได้รับจากแหล่งที่มา 3 ที่ คือ 1) เอกสารที่
จาเป็นในการสารวจเพื่ อประเมิน 2) การสารวจจากนักจิตวิทยาของโรงเรียน ในกลุ่มเปูาหมาย และ
3) การหากิจกรรมที่สัม พันธ์กันของทั้ง 3 กลุ่มเปูาหมาย ผลการวิจั ย พบว่า นักเรียนรับรู้เกี่ยวกั บ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนน้ อยกว่าครูและผู้ปกครอง นักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 รับรู้เกี่ยวกั บความ
ปลอดภัยของพวกน้อยกว่านักเรียน เกรด 4 โดยนักเรียนมักจะรับรู้ว่าสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียนมี
ความปลอดภัยน้อยและจากการศึกษา ยังพบว่า ผู้มีส่วนร่วมจากโรงเรียนขนาดใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อ
ความปลอดภัยในโรงเรียนมากกว่าผู้มีส่วนร่วมจากโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้มีส่วนร่วมจากโรงเรียนที่มีชั้น
เรียนพิเศษมีการรับรู้ในด้านความปลอดภัยในโรงเรียนมากกว่าผู้มีส่วนร่วม จากโรงเรียนที่ไม่มีชั้นเรียน
พิ เ ศษ รู ป แบบของการค้ น พบทั้ ง หมดชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นจะมี ก ารรั บ รู้ ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ ต่ อ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนน้อย
จากงานวิจั ยทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรีย น สรุปได้ว่า การจั ดสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็น
ปัจจัยพืน้ ฐาน อันสาคัญที่จะช่วยให้โรงเรียน มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และมีความสาคัญ ใน
การพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ในทุ ก ๆ ด้ า น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
การพั ฒ นาความคิ ด การพั ฒ นาจิ ต ใจ ตลอดจนการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมต่ า งๆ ที่ พึ ง ประสงค์ จ าก
ความสาคัญ ของการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในด้านต่างๆ 3 ด้าน คือ 1.ด้านอาคาร
สถานที่ 2.ด้านสภาพแวดล้อมของสาขาวิศวกรรมการผลิต และ 3.ด้านผลกระทบที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
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ในการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิ ต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 80 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการผลิต จานวน 80 คน
ตาราง 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระ
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 3
56
56
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 4
24
24
รวม
80
80
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ที่ได้
จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ตลอดจนการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการผลิต โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่ ชั้นปีที่กาลังศึกษา เพศ จานวนวันที่
เข้ามาใช้ห้องเรียน ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้งาน และการประเมินระดับความรู้สึกปลอดภัยในอาคารเรียนที่
เข้าใช้งานอยู่เป็นประจา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่งผล
ต่อความรู้สึกปลอดภัยในการเข้ามาภายในอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจากการได้รับ
กลิ่น ควัน เสียง แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายในอาคารเรียน
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ โดยเรียงจาก
มากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (อ้างใน วินัยพร ทองสุข. 2548: 30) ซึ่งมี
ความหมายดังต่อไปนี้
4 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
3 คะแนน หมายถึง มาก
2 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง น้อย
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3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เป็นการสร้างเครื่องมือแบบ (Likert) หรือ “การจัดอันดับโดยผลรวม (Summated Rating)
เป็นการกาหนดคะแนนให้กับคาถามที่ต้องการวัดโดยกาหนดคะแนนไว้ 4 ระดับ คือ คะแนนจาก
1-4 เป็น 4.มากที่สุด 3.มาก 2.ปานกลาง 1.น้อย ตารางแปลความหมายค่าเฉลี่ยแบ่งเป็นเกณฑ์ ดังนี้
อันตรภาคชั้น =
พิสัย/จานวนระดับ
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนระดับ
=
4-1
4
=
0.75
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นาค่าอันตรภาคชั้นมากาหนดขอบเขตมัธยฐานในการอ่านช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.00 = 3.26
ระดับผลกระทบ
มากที่สุด
3.25 = 2.51
ระดับผลกระทบ
มาก
2.50 = 1.76
ระดับผลกระทบ
ปานกลาง
1.75 = 1.00
ระดับผลกระทบ
น้อย
(นันทวัน สุชาโต: 2532)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลของการวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเพื่อค้นหาถึงปัจจัยด้าน
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล (เพศ) และ ส ารวจปั จ จั ย ทางสภาพแวดล้ อ มกายภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคารเรียนของสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อตอบคาถามในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ปัจจัยด้าน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลใดที่มีผลกระทบต่อความรู้ปลอดภัยต่อการใช้ห้องเรียน ในการเข้าใช้งาน
ภายในอาคารเรียน 2) ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภายในอาคาร อะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคารเรียน โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยนี้
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) เก็ บ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ า นความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล โดยท าการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาคือ เช้า กลางวัน และเย็น ของปี
การศึกษา 2559
ในแบบสอบถามส่ ว นที่ 1 ของการวิจั ยนี้จะเป็ นข้อมูล พื้ นฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ชั้นปีที่กาลังศึกษา เพศ จานวนวันที่เข้ามาใช้ห้องเรียน ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้งาน และการ
ประเมินระดับความรู้สึกปลอดภัยในอาคารเรียนที่เข้าใช้งานอยู่เป็นประจา ซึ่งจะนาไปวิเคราะห์ผลกับ
แบบสอบถามส่วนที่ 3 เพื่อค้นหาถึงปัจจัยพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความรู้สึก
ปลอดภัยภายในอาคาร โดยแบบสอบถามส่วนที่ 1 มีดังนี้
ตาราง 2 ตัวอย่างแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการชี้วัดตัวแปร
1.1 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีใดของสาขาวิศวกรรม แบ่งเป็น 2 ระดับชั้นปีที่ศึกษา
ก า ร ผ ลิ ต ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม คือ ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 จานวน 80 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 เพศ
แบ่งเป็นเพศชายกับเพศหญิง
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ระดับการชี้วัดตัวแปร
แบ่งเป็น กี่วัน/สัปดาห์
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ตาราง 2 (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
1.3 เข้ามาใช้งานภายในอาคารเรี ยนของสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เฉลี่ ย ต่ อ
สัปดาห์โดยกี่วัน
1.4 เข้ามาใช้งานภายในอาคารเรี ยนของสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในช่วงเวลาใด
มากที่สุด
1.5 เคยได้รับผลกระทบ เมื่อเข้าใช้งานในอาคาร
เรียน
1.6 เคยเข้าใช้งานอาคารเรียนหรือไม่
1.7 รู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในอาคารเรี ย นที่ ไ ด้ เ ข้ า ใช้ ง านอยู่ เ ป็ น ประจ า
ภายในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.8 รู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในอาคารเรี ย นที่ เ คยเข้ า ใช้ ง านภายในสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เช้า กลางวัน เย็น

แบ่งเป็น เคยกับไม่เคย

มห
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ัยรา
ช

แบ่งเป็น เคยกับไม่เคย
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ไม่ปลอดภัย
จากเสี ย ง คลื่ น ควั น แสง ถึ ง ระดั บ ที่ 4 คื อ
ปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ไม่ปลอดภัย
จากเสี ย ง คลื่ น ควั น แสง ถึ ง ระดั บ ที่ 4 คื อ
ปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง

2) เก็บ ข้อมูลปั จ จัย ทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่ งผลต่อความรู้สึ ก
ปลอดภัยในการเข้ามาภายในอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมการผลิ ต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งจะเข้าไปทาการสารวจพื้นที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
อาคารเรียน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อค้นหาถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่
ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยของนักศึกษา ซึ่งนาเอาปัจจัยที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและการ
ค้นพบในการศึกษานาร่องที่ได้อธิบายไว้ในตอนต้นมาเป็นคาถามในแบบสอบถามส่วนนี้
ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในอาคารที่ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ระดับของ
เสียงรบกวน ระดับของแสงสว่าง ระดับของกลิ่น ระดับของควัน
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ตาราง 3 ตัวอย่างแบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในอาคาร
2.1 ระดับความส่องสว่างภายในอาคารเรียน

ระดับการชี้วัดตัวแปร

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 แสงสว่ าง
น้อย ถึงระดับที่ 4 แสงสว่างมาก
2.2 ระดับของกลิ่นที่มีผลกระทบ
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ผลกระทบ
น้อยที่สุด ถึงระดับที่ 4 คือ ผลกระทบมากที่สุด
2.3 ระดับผลกระทบของควันจากการเชื่อมโลหะ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ผลกระทบ
น้อยที่สุด ถึงระดับที่ 4 คือ ผลกระทบมากที่สุด
2.4 ระดับของเสียงในอาคารเรียน
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ผลกระทบ
น้อยที่สุด ถึงระดับที่ 4 คือ ผลกระทบมากที่สุด
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3) เก็บข้อมูลด้านความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคาร โดยใช้แบบสอบถามใน
การสารวจระดับความรู้สึกปลอดภัย ของนักศึกษาในการเข้าใช้งานในอาคารเรียนของสาขาวิศวกรรม
การผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจะใช้เป็นตัวแปรตาม
เพื่อพยากรณ์ถึงปัจ จัย ทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคาร และค้นหาปัจจัยด้านความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความรู้สึกปลอดภัย
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อสารวจถึงระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจาก
การได้กลิ่น ควัน เสียง แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายในอาคารเรี ยน ประกอบด้วย การประเมิน
ระดับความรู้สึกปลอดภัยโดยภาพรวม ซึ่งจะใช้การชี้วัด 4 ระดับ ดังนี้
ตาราง 4 ตัวอย่างแบบสอบถามส่วนที่ 3 ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคาร
ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
ระดับการชี้วัดตัวแปร
ภายในอาคาร
3.1 ระดับความรู้สึกกลัวหรือกังวลต่อเสียงที่เกิด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ไม่กลัวหรือ
จากการตัด โลหะ เมื่ อเข้า ใช้ ง านภายในอาคาร กังวล ถึงระดับที่ 4 กลัวหรือกังวลมาก
เรียน
3.2 ระดั บ ความรู้ สึ ก เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด กลิ่ น จาก แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เสี่ยงน้อย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารเรียน ถึงระดับที่ 4 คือ เสี่ยงมากที่สุด
เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคารเรียนอยู่เป็นประจา

35

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตาราง 4 (ต่อ)
ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
ระดับการชี้วัดตัวแปร
ภายในอาคาร
3.3 ระดั บ ความรู้ สึ ก ถึ ง ความไม่ ป ลอดภั ย จาก แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ปลอดภัย
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพในอาคารเรี ย น ถึงระดับที่ 4 ไม่ปลอดภัยมาก
โดยรวม เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคารเรียน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าคะแนนใช้สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2521: 36)
x  x
n
เมื่อ x
แทน ค่าเฉลี่ย
 x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม
แทน ค่าจานวนข้อมูลทั้งหมด
n
1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เมื่อ

SD

n

x
x

2
SD  ( x  x)
n
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม
แทน ผลรวม
แทน คะแนนแต่ละตัว
แทน ค่าเฉลี่ย

บทที่ 4
ผลวิเคราะห์ข้อมูล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ใน 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาสาหรับสาขา
วิศวกรรมการผลิ ต ด้านผลกระทบที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยจาแนกเป็นกลุ่ มตัว อย่าง
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ระดับปริญญาตรี จานวน 80 คน ผู้วิจัยกาหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย
x
S.D แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การเสนอผลการวิเคราะห์คือ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจาแนกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่งผลต่อความรู้สึก
ปลอดภัยในการเข้ามาภายในอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมการผลิ ต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตอนที่ 3 การศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจากการได้รับกลิ่น
ควัน เสียง แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายในอาคารเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต
ระดับ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 80 คน ใช้ส ถิ ติ การแจกแจงความถี่และค่ าร้ อยละ ปรากฏดั งแสดงใน
ตาราง 5 ถึง ตารางที่ 12
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ร้อยละ
70
30
100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตาราง 5 จานวน และค่าร้อยละ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชั้นปี
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ชั้นปีที่ 3
56
ชั้นปีที่ 4
24
รวม
80

จากตาราง 5 เมื่อจาแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็น นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการ
ผลิต ชั้นปีที่ 3 จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 4
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30
ตาราง 6 จานวน และค่าร้อยละ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
เพศชาย
80
รวม
80

ร้อยละ
100
100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตาราง 6 เมื่อจาแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็น เพศชาย จานวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
ตาราง 7 จานวน และค่าร้อยละ จานวนวันที่เข้ามาใช้ห้องเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนวันที่เข้ามาใช้ห้องเรียน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ
มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
80
100
รวม
80
100

จากตาราง 7 เมื่อจาแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จานวนวันที่เข้ามาใช้ห้องเรียนของ
นักศึกษา มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตาราง 8 จานวน และค่าร้อยละ ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้งาน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
เช้า
45
กลางวัน
35
รวม
80

ร้อยละ
56.25
43.75
100
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จากตาราง 8 เมื่อจาแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้งานของนักศึกษา
ในช่วงเช้า จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 .ในช่วงกลางวัน จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
43.75

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตาราง 9 จ านวน และค่ าร้ อ ยละ เคยได้ รับ ผลกระทบ เมื่ อ เข้ า ใช้ ง านในอาคารเรี ย นของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
เคยได้รับผลกระทบเมื่อเข้าใช้งานในอาคารเรียน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ
เคย
80
100
รวม
80
100
จากตาราง 9 เมื่อจาแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เคยได้รับผลกระทบ เมื่อเข้าใช้งานใน
อาคารเรียน จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตาราง 10 จานวน และค่าร้อยละ เคยเข้าใช้งานอาคารเรียนหรือไม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เคยเข้าใช้งานอาคารเรียนหรือไม่
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ
เคย
80
100
รวม
80
100

จากตาราง 10 เมื่อจาแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เคยเข้าใช้งานอาคารเรียน จานวน
80 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตาราง 11 จานวน และค่าร้อยละ ความรู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคารเรียนที่
ได้เข้าใช้งานอยู่เป็นประจาภายในสาขาวิศวกรรมการผลิตของผู้ตอบแบบสอบถาม
ความรู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในอาคารเรียนที่ได้เข้าใช้งานอยู่เป็น จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ
ประจา
ปลอดภัย
10
12.5
ไม่ปลอดภัย
70
87.5
รวม
80
100

จากตาราง 11 เมื่อจาแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า รู้สึกปลอดภัย จานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5 รู้สึกไม่ปลอดภัย จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5
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ตาราง 12 จานวน และค่าร้อยละ ความรู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคารเรียนที่
เคยเข้าใช้งานภายในสาขาวิศวกรรมการผลิตของผู้ตอบแบบสอบถาม

ปลอดภัย
ไม่ปลอดภัย
รวม

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ

10
70
80

12.5
87.5
100

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ความรู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในอาคารเรียนที่เคยเข้าใช้งานภายในสาขา
วิศวกรรมการผลิต

จากตาราง 12 เมื่อจาแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า รู้สึกปลอดภัย จานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5 รู้สึกไม่ปลอดภัย จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5
ตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัย
ในการเข้ามาภายในอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในอาคารสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามโดยรวมและรายด้าน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=80)
ระดับผลกระทบ
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในอาคาร
S.D.
แปลผล
x
ปานกลาง
ระดับความส่องสว่างภายในอาคารเรียน
2.25
0.6
ระดับของกลิ่นที่มีผลกระทบ
3.22
0.37
มาก
ระดับผลกระทบของควันจากการเชื่อมโลหะ
3.38
0.40
มากที่สุด
ระดับของเสียงในอาคารเรียน
3.86
0.48
มากที่สุด
รวม
3.18
0.46
มาก

จากตาราง 13 พบว่า การศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยรวมและราย
ด้าน ตามความคิด เห็ น ของนั ก ศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี โดยรวมระดับ ผลกระทบอยู่ ใ นระดับ มาก
( x =3.18, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีผลกระทบในระดับมากที่สุด 2 ปัจจัย คือ
ระดับของเสียงในอาคารเรียน ( x =3.86, S.D.=0.48) รองลงมาคือ ระดับผลกระทบของควันจากการ
เชื่อมโลหะ ( x =3.38, S.D.=0.40) ผลกระทบอยู่ในระดับมาก คือ ระดับของกลิ่นที่มีผลกระทบ
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( x =3.22, S.D.=0.37) และ ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง คือ ระดับความส่องสว่างภายในอาคาร
เรียน ( x =2.25, S.D.=0.60)
ตอนที่ 3 การศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจากการได้รับกลิ่น ควัน
เสียง แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายในอาคารเรียน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการ
เกิดอันตรายจากการได้รับกลิ่น ควัน เสียง แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายในอาคาร
เรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (n=80)
ระดับผลกระทบ
ระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจากการ
ได้รับกลิ่น ควัน เสียง แสง
S.D.
แปลผล
x
ระดับความรู้สึกกลัวหรือกังวลต่อเสียงที่เกิดจากการตัด
โลหะ เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคารเรียน..........................
3.98
0.31
มากที่สุด
ระดับความรู้สึกเสี่ยงต่อการเกิดกลิ่นจากสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพภายในอาคารเรียน เมื่อเข้าใช้งานภายใน
3.57
0.40
มากที่สุด
อาคารเรียนอยู่เป็นประจา.............................................
ระดับความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพในอาคารเรี ย นโดยรวม เมื่ อ เข้ า ใช้ ง าน
ภายในอาคารเรียน..........................................................
3.87
0.45
มากที่สุด
รวม
3.80
0.39
มากที่สุด

จากตาราง 14 พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจาก
การได้รับกลิ่น ควัน เสียง แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายในอาคารเรียน ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรวมมีผลกระทบระดับมากที่สุด ( x =3.80,S.D.=0.39) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีผลกระทบระดับมากที่สุดในทุกด้าน คือ ระดับความรู้สึกกลัวหรือกังวลต่อเสียงที่
เกิดจากการตัดโลหะ เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคารเรียน ( x =3.98,S.D.=0.31) รองลงมา ระดับ
ความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคารเรียนโดยรวม เมื่อเข้าใช้งาน
ภายในอาคารเรี ย น ( x =3.87,S.D.=0.45) และ ระดั บ ความรู้ สึ ก เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด กลิ่ น จาก
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารเรียน เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคารเรียนอยู่เป็นประจา ( x =
3.57,S.D.=0.40) ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มของสาขาวิ ศ วกรรมการผลิ ต คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมการผลิต ต่อการ
จัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม (อ้ า งอิ ง ที่ ม าจากข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาจากกองบริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 80 คน (ตารางเครซี่และมอร์แกน อ้างถึง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ สถานภาพส่วนตัวของนักศึกษา ได้แก่ ชั้นปีที่กาลังศึกษา เพศ จานวนวันที่เข้า
มาใช้ห้องเรียน ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้งาน และการประเมินระดับความรู้สึกปลอดภัยในอาคารเรียนที่เข้า
ใช้งานอยู่เป็นประจา
ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่งผลต่อความรู้สึก
ปลอดภัยในการเข้ามาภายในอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมการผลิ ต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้ง 3 ด้าน คือ 1.ด้านสภาพแวดล้อม 2. ด้านสภาพแวดล้อมที่เป็น
ปัญหาสาหรับสาขาวิศวกรรมการผลิต 3.ด้านผลกระทบที่มีต่อการเรียนการสอน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มีลักษณะของแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่ ชั้นปีที่กาลังศึกษา เพศ จานวนวันที่
เข้ามาใช้ห้องเรียน ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้งาน และการประเมินระดับความรู้สึกปลอดภัยในอาคารเรียนที่
เข้าใช้งานอยู่เป็นประจา
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่งผล
ต่อความรู้สึกปลอดภัยในการเข้ ามาภายในอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบบมาตรประเมินค่า และ (Rating Scale) ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจากการได้รับ
กลิ่น ควัน เสียง แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายในอาคารเรียน ภายในอาคารเรียน สาขาวิศวกรรม
การผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบบมาตรประเมินค่า และ
(Rating Scale) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิ จัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 80
ชุด ได้รับมา 80 ชุด คิดเป็น 100%
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ มาประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยใช้สถิติต่างๆ ดังนี้
1. สถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ย ( x )
2. หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อการจัดการสภาพแวดล้อมสาขาวิศวกรรมการ
ผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ระดับปริญญาตรี จานวน 80 คน จาแนกเป็น นักศึกษา
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จานวน 56 คน และชั้นปีที่ 4 จานวน 24 คน เป็นเพศชายทั้งหมด เข้ามาใช้งาน
ภายในอาคารเรียนของสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่า 3 วัน เข้ามาใช้งานภายในอาคารเรียนของสาขาวิศวกรรมการ
ผลิตฯ ในช่วงเวลาเช้า จานวน 45 คน และช่วงกลางวัน จานวน 35 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเคยเข้า
ใช้ ง านอาคารเรี ย นและเคยได้ รั บ ผลกระทบ เมื่ อ เข้ า ใช้ ง านในอาคารเรี ย น รู้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย ต่ อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคารเรียนที่ได้เข้าใช้งานอยู่เป็นประจาภายในสาขาวิศวกรรมการผลิต
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และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคารเรียนที่เคยเข้าใช้งานภายในสาขาวิศวกรรมการผลิต จานวน
70 คน และรู้สึกปลอดภัย 10 คน
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2. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้
งานภายในอาคารสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ระดับปริญญาตรี จานวน 80 คน มีความรู้สึกต่อปัจจัยทาง
สภาพแวดล้ อมภายในอาคารที่ส่ งผลคือ ความส่ องสว่า งภายในอาคารเรียนอยู่ระดับปานกลาง มี
ความรู้สึกของกลิ่นที่มีผลกระทบ อยู่ในระดับกระทบมาก ผลกระทบของควันจากการเชื่อมโลหะ อยู่
ในระดับกระทบมากที่สุด และระดับของเสียงในอาคารเรียน อยู่ในระดับกระทบมากที่สุด
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3. ระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจากการได้รับกลิ่น ควัน เสียง แสง ของนักศึกษาที่
เข้าใช้งานภายในอาคารเรียนสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิต ระดับปริญญาตรี จานวน 80 คน มีความรู้สึกต่อเสียงที่เกิด
จากการตัดโลหะ เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคารเรียน ในระดับรู้สึกกลัวหรือกังวลมากที่สุด มีความรู้สึก
ต่อการเกิดกลิ่นจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารเรียน เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคารเรียน
อยู่เป็นประจา ในระดับเสี่ยงมากที่สุด และมีความรู้สึกถึง ต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคาร
เรียนโดยรวม เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคารเรียน ในระดับไม่ปลอดภัยมาก
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่งผลต่อความรู้สึก
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานภายในอาคารสาขาวิศวกรรมการผลิต มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค ต่อ
การเรียนการสอน และทาให้นักศึกษาที่เข้าใช้งานมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยง จึงควร
ปรับปรุงปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เพื่อให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัย
และไม่มีความเสี่ยงในการเข้าใช้งานภายในอาคารสาขาวิศวกรรมการผลิต
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ พิ บูล สงคราม ต่ อการจัด การสภาพแวดล้ อมคณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม อาศั ย แบสอบถามจึ ง จ าแนก
สภาพแวดล้ อมเป็ น เครื่ องมือในการสอบถามความคิดเห็ นของนั กศึกษาที่กาลั งศึกษาอยู่ในสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเท่านั้น ดังนั้นจึงน่าจะมีการวิจัยนักศึกษาทั้งระบบ
และความคิดเห็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่ทางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วย ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปของสถาบันควบคู่ไปด้วย
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรนาเอาผลของการวิจัยนี้ ไปใช้ประกอบในการบริหารของงาน
มหาวิทยาลัย ผลของการวิจัยครั้งนี้อาจจะเป็นเครื่องมือช่วยชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดเด่นของสถาบัน
ในด้านต่างๆ ทาให้การปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมภายในสถาบันเป็นไปได้ถูกจุดหรือตรงเป้าหมาย
ยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงหน้าข้อความที่ต้องการตอบมากที่สุด
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าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. ระดับชั้นปีที่ศึกษา
1. ( ) ชั้นปีที่ 3
2. ( ) ชั้นปีที่ 4
2. เพศ
1. ( ) ชาย
2. ( ) หญิง
3. จานวนวันต่อสัปดาห์ที่เข้ามาใช้ห้องเรียนภายในอาคารเรียนของสาขาวิศวกรรมการผลิตฯ
1. ( ) น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
2. ( ) มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
4. ช่วงเวลาที่เข้ามาใช้งานภายในอาคารเรียนของสาขาวิศวกรรมการผลิตฯ
1. ( ) เช้า
2. ( ) กลางวัน
3. ( ) เย็น
5. เคยได้รับผลกระทบ เมื่อเข้าใช้งานในอาคารเรียน
1. ( ) เคย
2. ( ) ไม่เคย
6. เคยเข้าใช้งานอาคารเรียนหรือไม่
1. ( ) เคย
2. ( ) ไม่เคย
7. รู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคารเรียนที่ได้เข้าใช้งานอยู่เป็นประจาภายในสาขา
วิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ( ) ไม่ปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง
2. ( ) ค่อนข้างไม่ปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง
3. ( ) ค่อนข้างปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง
4. ( ) ปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง
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8. รู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในอาคารเรียนที่เคยเข้าใช้งานภายในสาขาวิศวกรรมการผลิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ( ) ไม่ปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง
2. ( ) ค่อนข้างไม่ปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง
3. ( ) ค่อนข้างปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง
4. ( ) ปลอดภัยจากเสียง คลื่น ควัน แสง
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารที่ส่งผลต่อความรู้สึก
ปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ภายในสาขาวิศวกรรมการผลิต
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ ้องการตอบมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีผลกระทบมากที่สุด
3 คะแนน หมายถึง มีผลกระทบมาก
2 คะแนน หมายถึง มีผลกระทบปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง มีผลกระทบน้อย
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคาร
4
3
2
1
ที่ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
2.1 ระดับความส่องสว่างภายในอาคารเรียน
2.2 ระดับของกลิ่นที่มีผลกระทบ
2.3 ระดับผลกระทบของควันจากการเชื่อมโลหะ
2.4 ระดับของเสียงในอาคารเรียน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้สึกปลอดภัยต่อการเกิดอันตรายจากการได้กลิ่น ควัน เสียง
แสง ของนักศึกษาที่เข้าใช้งานภายในอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมการผลิต
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ ้องการตอบมากที่สุด
ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
ภายในอาคาร

3.1 ระดับความรู้สึกกลัวหรือกังวลต่อเสียงที่เกิดจากการตัด
โลหะ เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคารเรียน

4

3

2

1

กลัวหรือ
กังวลมาก
ที่สุด

กลัวหรือ
กังวลมาก

กลัวหรือ
กังวล

ไม่กลัว
หรือกังวล
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ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
ภายในอาคาร

4

3

2

1

เสี่ยงมาก
ที่สุด

เสี่ยงมาก

เสี่ยง

เสี่ยงน้อย
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3.2 ระดับความรู้สึกเสี่ยงต่อการเกิดกลิ่นจากสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพภายในอาคารเรียน เมื่อเข้าใช้งานภายในอาคาร
เรียนอยู่เป็นประจา
ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
ภายในอาคาร

4

3

2

1

ไม่ปลอดภัย
มากที่สุด

ไม่ปลอดภัย
มาก

ไม่ปลอดภัย

ปลอดภัย

3.3 ระดับความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพในอาคารเรีย นโดยรวม เมื่อเข้าใช้งานภายใน
อาคารเรียน
ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................................................
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