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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั ้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามสถานภาพ เกี ่ยวกับ             

1) แผนปฏิบัติการโครงการและการควบคุมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 2)การปฏิบัติงานด้านสภาพสิ่งแวดลอ้ม
ทางกายภาพและสภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ และ 3)เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านกระบวนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ภาคเรียนที่ 1               
ปีการศึกษา 2564 โดยสุ ่มตัวอย่างมาจากประชากร ผู ้ท ี ่ย ินยอมให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามในการวิจ ัยครั ้ง น้ี             
จำนวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ สถิติที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. การปฏิบัติงานภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตามความคิดเห็น      

ของผู ้บริหารและครู โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก เมื ่อเรียงลำดับการปฏิบัติงานตามการจัดสภาพแวดล้อม                
ในสถานศึกษาแต่ละด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ ด้านกระบวนการบริหารสิ่งแวดล้อม 
และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

2. การปฏิบัติงานภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตามความคิดเห็นของ
นักเรียน ระดับ ปวช. โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลำดับการปฏิบัติงานตามการจัดสภาพแวด ล้อม       
ในสถานศึกษาแต่ละด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

3. การปฏิบัติงานภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตามความคิดเห็น     
ของนักศึกษา ระดับ ปวส. โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลำดับการปฏิบัติงานตามการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาแต่ละด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานสิ่งแวดล้อม    
ในสถานศึกษาทางกายภาพและทางวิชาการ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาตามสภาพการใช้พื้นที่ห้องเรียนของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า มีความเพียงพอต่อการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติติ 
 
คำสำคัญ : สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญปัญหา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึด
ตามเป้าหมายโลกเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนํายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษา (นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2562) โดยแผนพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579   ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมาย
ดังนี้  1. ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีได้รับการปลูกฝังจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาที่ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม          
2. ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด ท่ีสำคัญ ได้แก่ 
จำนวนสถานศึกษาที ่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 3. การวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและนําไปใช้ประโยชน์หน่วยงานภายนอกที่ร่วมมือหรือสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย 
สิ ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ท่ีเกี ่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560) จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
ไทยได้ยึดโยงกับเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) 
 องค์ประกอบการพัฒนาการศึกษาที่สำคัญเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ด้านการ
บริหารการศึกษา 2) ด้านผู้เรียน 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ 4) ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 5) 
ด้านการประเมิน (สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี, 2561) จะเห็นได้ว่าปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเข้าใจและเข้าถึงในการ
เตรียมการเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ ความสำคัญของการเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้       
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ต่อผู้เรียนให้มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิมลมาศ ฟูบินทร์ (2558) ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญ
ของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยส่งเสริมความสนใจใฝ่รู้ให้แก่
ผู้เรียน บรรยากาศส่ิงแวดล้อมในห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศของความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกันจะเป็นแรงจูงใจ
ที่ดี ที ่จะช่วยกระตุ้นใหผู้ ้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมและความ
ประพฤติ  อันดีงามให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน จากความสำคัญดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี 21” นอกจากนี้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติยังได้วางเป้าหมายในด้านผู้เรียนไว้ว่า“แผนการ
ศึกษาแห่งชาติมุ ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”(สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 2 ท่ีระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ละถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด” จะเห็นได้ว่าหัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษานั้นต้องตระหนักถึง ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Focus) โดยเฉพาะการพัฒนาให้นักเรียน ไปสู่
เป้าหมายทั้งในด้านเก่ง ดี และมีความสุขได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ รวมทั้งมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ในการส่งเสริมให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
จึงต้องพัฒนาสถานศึกษาสู่ โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) โดยยึดหลักว่าโรงเรียนต้องให้
ความสำคัญต่อการเรียนรู้มากกว่าการสอน แต่การที่จะสามารถสร้างให้ทุกโรงเรียนเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้อง
อาศัยองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายปลายทาง (พระมหาอํานาจ เตชวโร , 2559) 
ปัจจัยท่ีจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากครูแล้วยังมีอีก
ปัจจัยหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอาคารเรียน อาคารประกอบการ 
สถานที่บริเวณ รวมทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวผู้เรียนทุกชนิด ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนหรือก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพราะสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอิทธิพลต่อ
จิตใจและพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
และการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของทุกคนในสถานศึกษา ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดผลสำเร็จ
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อารียา สตารัตน์, 2556) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา  
24  (5) วางหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ และส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียน อาจเรียนไปพร้อมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาของ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 
(2555)  กล่าวว่า  การสร้างสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา สำหรับผู้สอนและผู้เรียน เป็นการสร้างเงื่อนไขท่ี
สามารถส่งเสริมให้เกิดความคิด การหยั่งรู้ การแก้ปัญหา ความซาบซึ้ง และจินตนาการ ดังกล่าวข้างต้นได้ 
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สิ่งแวดล้อมสำหรับสถานศึกษาแบ่งได้  2 ประการคือ 1)สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมที่สามารถพบเห็นได้ด้วย
สายตา หรือสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง การสร้างสิ่งแวดล้อมรูปธรรมหรือทางกายภาพจะเกี่ยวข้องกับการสร้าง
วัตถุ ในรูปของอาคาร สถานที่ เช่นห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องพัก รวมทั้งภูมิทัศน์ การ
ตกแต่งการจัดวาง การใช้เครื่องมือทันสมัย พร้อมด้วยส่ือและอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน ให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และ 2)ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสามารถรู้สึกได้ การสร้างส่ิงแวดล้อมนามธรรม
หรือทางความรู้สึกจะเกี่ยวข้องกับบรรยากาศ (Atmosphere) ของการเรียนการสอน ทั้งของส่วนที่เป็นการ
ทำงานของผู้สอนและส่วนที่เป็นการเรียนรู้ของผู้เรียน ถึงแม้ว่าปัจจัยที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับ
คน ระบบบริหาร และวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าวัตถุ สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตติกร โสมสมบัติ และคณะ 
(2563)   กล่าวไว้ว่า แนวคิดด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็นเรื ่องที่ต้องพัฒนาคนให้เกิด
ความรู้สึกว่าปัญหา สิ่งแวดล้อมเป็นเรื ่องใกล้ตัวและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทุกอาชีพก็ควรต้องมี
บทบาทสำคัญต่อการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ปลูกฝังแนวคิดให้ทุกคนมีบทบาทในสังคมในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เริ่มเห็นและให้ความสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจังจะทำให้เกิดการ เปล่ียนแปลงอย่างมาก ขณะนี้จึงจำเป็นต้องสร้างกลุ่มคนในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหา 
มีบทบาทในการร่วม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมคือกลุ่มผู้ปฏิบัติการ หรือผู้ประกอบการ โดยเป้าหมายท่ี
สำคัญคือนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ และทักษะจากการเรียนไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ ได้ทันที หากสถานศึกษาสามารถผลิตคนที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพและปลูกฝัง
จิตสำนึกความ รับผิดชอบต่อสังคมจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของ
ผู้เรียนเป็นอย่างมากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ดีจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการในทุกด้านของผู้เรียน สภาพแวดล้อมท่ีสำคัญเริ่มต้น
จากการจัดหาพื้นท่ีบริเวณและขนาดได้อย่างมีคุณภาพหรือจุดท่ีต้ังได้อย่างเหมาะสม จากนั้นจึงเป็นการจัดพื้นท่ี
ท้ังภายในและภายนอกทางกายภาพท้ังหมด 
 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ในกำกับของอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนวิชาชีพเปิดโอกาสให้ทุกคนในจังหวัดพะเยา ท่ีมีความสนใจใน
การศึกษาวิชาชีพได้ฝึกอบรมตามความถนัดและความสามารถอย่างท่ัวถึงโดยเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
นำไปประกอบอาชีพพร้อมกับการก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ต่อไป การดำเนินการจะประสบผลสำเร็จได้
ด้วยปัจจัยของส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีจะส่งเสริมกระบวนการศึกษาวิชาชีพและการดำเนินงานในองค์กรให้
เกิดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งทำหน้าท่ีท้ังเรื่อง
การจัดการเรียนรู้ การดูแลอาคารสถานท่ี การบริหารงานและด้านกลุ่มเพื่อน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนา ครู เจ้าหน้าท่ี 
นักเรียนนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู ่คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขและทำให้ทราบแนวทางการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมสถานศึกษาในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรเพื่อท่ีจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานอาชีวศึกษาในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ด้านการบริหาร
จัดการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ โครงการและการควบคุมการดำเนินงาน
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตาม
ความคิดเห็นของผู ้บริหารและครู น ักเร ียนประกาศนียบัตรว ิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เกี ่ยวกับการใช้พื ้นที่และบริเวณการจัดอาคารเรียน ห้องเรียน การ
สุขาภิบาลและความปลอดภัย การจัดวัสดุ ครุภัณฑ์และส่ือการเรียนการสอน 
 3. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ ของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตาม
ความคิดเห็นของผู ้บริหารและครู น ักเร ียนประกาศนียบัตรว ิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการแสดงออกของบุคลากร
ในสถานศึกษา กิจกรรมการแสดงออกรวมถึงการพัฒนาองค์กรในสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของงานวิจัย  

1. ศึกษาสภาพการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เรื่องท่ีจะ
ทำการวิเคราะห์มีดังนี้คือ  

1.1 สภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และการ
ควบคุมการดำเนินงานบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา  

1.2 สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทางกายภาพของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เกี่ยวกับการใช้
พื้นที่และบริเวณ การจัดอาคารเรียน ห้องเรียน การจัดสุขาภิบาลและความปลอดภัย การจัดพัสดุ ครุภัณฑ์      
ส่ือการเรียนการสอน  

1.3 สภาพส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาทางวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาองค์กรและกิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
 2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564ประชากร รวมทั้งส้ินจำนวน 484 คน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Sampling) ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู ้บริหาร ครู นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยสุ่มตัวอย่างมาจากประชากร และเป็นผู้ที่ยินยอมให้ข้อมูลและตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 228 คน 
 3. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ตำแหน่งหน้าท่ี สถานภาพ และประสบการณ์ของ
บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดเห็นตามสถานภาพของบุคลากร ต่อข้อมูล
พื้นฐานสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เกี่ยวกับด้านกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ทาง
กายภาพ และส่ิงแวดล้อมทางวิชาการตามบทบาทหน้าท่ี 
 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows ในการคํานวณค่าสถิติ 
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กรอบความคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
  1. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมหมายถึง  การปฏิบัติงานต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาที่จะมา
สนับสนุนต่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  ซึ ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 ด้านได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพเกี่ยวกับการใช้พื้นท่ีบริเวณ และด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน   

2. การวางแผนปฏิบัติการ/โครงการ หมายถึง  การกำหนดแนวทางหรือวางโครงการล่วงหน้าในการ
ดำเนินงานโดยยึดนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  จังหวัดและตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ การปฏิบัติตามแผนและนโยบายการจัดองค์การ  เจ้าหน้าท่ีของส่ิงแวดล้อม

สภาพส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของส่ิงแวดล้อม
ในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ผู้บริหาร และครู 
สภาพการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสภาพแวดล้อม  
ในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
 ด้านกระบวนการบริหาร ด้านกายภาพและด้าน
วิชาการ  

 สภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามแผนการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ดอกคำใต้  ด้านกายภาพและด้านวิชาการ 
     
  

 

นักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

สภาพและปัญหาการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิค
ดอกคำใต้ ด้านกระบวนการบริหาร ด้านกายภาพ
และด้านวิชาการ    
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และการควบคุมการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา  เพื่อให้มีความสอดคล้องต้องกันในการปฏิบัติงานท่ี
สามารถกำหนดวิธีการได้ถูกต้องมีเหตุผลและเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

3. การควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง  การกำกับติดตาม
ตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน  โดยเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ  เกิดความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานได้
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่มองเห็นเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาและ
รวมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  อันมีผลกระทบหรืออิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคลากรได้แก่สถานที่บริเวณของ
สถานศึกษา ต้นไม้ ถนน สาธารณูปโภค อาคารเรียนและอาคารประกอบการสุขาภิบาล ความปลอดภัย วัสดุ
ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องและส่งเสริมการเรียนการสอน 

5. การใช้พื้นที่และบริเวณ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน  เช่น  
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บนพื้นท่ีของสถานศึกษา ได้แก่ การวางผังเพื่อใช้พื้นท่ี  การตกแต่งพื้นท่ีและบริเวณ
ตัวอาคาร โรงฝึกงาน ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม รั ้วป้ายชื่อตามแผนผังที่ออกแบบไว้ได้อย่างลงตัวและ
กลมกลืนโดยคำนึงถึงประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีความแข็งแรงปลอดภัย เป็นต้น 

6. การจัดห้องเรียนและอาคารเรียนในสถานศึกษา หมายถึง  การจัดวางผังอาคาร  การใช้อาคาร
ภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษา  เช่น  การสร้างอาคาร  การใช้ห้องเรียน  การตดแต่งอาคาร  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ความสะอาด  ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย  การจัดสีและแสงสว่างอย่างเพียงพอรวมถึง
อากาศถ่ายเทสะดวกเป็นต้น การสุขาภิบาลและความปลอดภัยหมายถึง  การดำเนินงานในเรื่องสุขอนามัย  
เรื่องความสะอาด  ความปลอดภัยในบริเวณสถานศึกษา  ได้ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี  เช่นน้ำด่ืมสะอาดเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะของโภชนาการ  สภาพแวดล้อมที่ร่มรื ่น  มีระบบระเบียบเรียบร้อย  มีความรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัยจากสารพิษ  สิ ่งเสพติดและอบายมุข  ตลอดถึงความตระหนักต่อสิ ่งแวดล้อมของบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นต้น 

7. การจัดส่ือครุภัณฑ์ หมายถึง  การจัดซื้อส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหลากหลายเพียงพอต่อการ
เรียนการสอนและมีความสะดวกในการติดต่อขอยืมหรือใช้ทุกเมื่อ เช่นเครื่องมือเครื่องจักร ตำราเรียนที่จะ
ค้นคว้าอย่างพอเพียง  มีระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8. สิ ่งแวดล้อมทางวิชาการ หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมส่งเสรมการ
แสดงออกของนักศึกษา  กิจกรมการพัฒนาองค์กร  และกิจกรรมการอนุรักษ์ สิ ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ตลอดจนการจัดการบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ  ที่จะทำให้ผู ้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ให้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา  เกิดความรู้สึกรักสถาบันรักเพื่อ  เคารพต่อครู  
อาจารย์  และขจัดความรู้สึกแห่งความวิตกกังวล  ความหวาดผวา  และขู่เข็ญให้หมดส้ินไป 
 9. สถานศึกษา หมายถึง  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
 10. บุคลากร หมายถึงผู ้บริหาร  ครู  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
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 11. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
 12. ครู หมายถึง ผู้ทำหน้าที่สอนในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มีหน้าที่สอนรวมทั้งถ่ายทอดความรู้
และช้ีแนะแนวทางในการแสวงหาความรู้ 
 13. นักเรียน  หมายถึง  ผู้กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
 14. นักศึกษา  หมายถึง  ผู้กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในวิทยาลัยเทคนิค 
ดอกคำใต้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหารสามารถนำผลการศึกษาท่ีได้รับไปใช้ในเป็นแนวทางในการพัฒนา และวางแผนปรับปรุง
การบริหารสภาพส่ิงแวดล้อมในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไปต่อไป 

2. บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการศึกษาไปปรับใช้ด้าน
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 

3. บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งอื่นท้ังของภาครัฐ และภาคเอกชน 
สามารถศึกษาเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ ปรับใช้ หรือเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาของตนเองได้ 
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บทท่ี2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื ่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ซึ ่งเป็นสถานศึกษาใน

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
หลักการ จากตํารา เอกสาร วารสาร รายงานการวิจัย ท้ังในและต่างประเทศ ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  
1.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553และ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579 
1.4 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 

2. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานศึกษา  
2.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
2.2 ความสำคัญของสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
2.3 ประเภทของสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
2.4 สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

2.4.1 สภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี 
2.4.2 สภาพแวดล้อมด้านบริการนักศึกษา 
2.4.3 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.4.4 สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
2.4.5 สภาพแวดล้อมด้านครูและบุคลากรการศึกษา 

3. การบริหารสภาพแวดล้อมวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
3.1 ขอบข่ายสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
3.2 การดำเนินการด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
การบริหารการศึกษามีความสำคัญ เพราะการศึกษาของเยาวชนหรือคนในประเทศจะดีหรือเลว จะ

ทำให้คนในประเทศแข่งขันกับคนในประเทศอื่น ๆ ได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารการศึกษา (ครรชิต มาลัย
วงศ์,2557) การบริหารเป็นกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ และการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีนั้น ผู้บริหารมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบทำให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี และส่งผลให้ผู้เร ียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
สุนันท์ รุ ่งอรุณแสงทอง (2561: 26) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือกระบวนการ

ดำเนินงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ภายในสถานศึกษาโดยมีแบบแผน วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้
อย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถ มีทักษะ
มีคุณธรรมและนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขผู้บริหาร ครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อดำเนินการ
ร่วมกัน โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากทีสุดให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

สุภัค ยมพุก (2559: 1478) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือ การดำเนินการต่าง ๆภายใน
สถานศึกษาที่จะทำให้บุคลากรเกิดการรับรู้กระบวนการในการบริหารสถานศึกษา สร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานทำให้เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของสถานศึกษา ประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานท่ัวไป 

อรุณี ทองนพคุณ (2558: 9) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือ กิจกรรมต่าง ๆท่ีบุคคล
หลายคนร่วมมือกันดำเนินการเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน เช่น 
ความสามารถ เจตคติพฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรมในด้านสังคม การเมืองเศรษฐกิจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนและไม่เป็น
ระเบียบแบบแผน 

ธีีระรัตน์ คันธิวงศ์ (2561: 10) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือ กระบวนการทำงาน
ตั้งแต่แต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันพัฒนาเด็กเยาวชน ประชาชนในทุกๆด้านอย่างมีระเบียบแบบแผน ทำให้การ
ทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
  สาล่ี ประทุมวงศ์ (2560: 17) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือการดำเนินงานของบุคคลท่ี
เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที ่ตรงตาม
เป้าหมายโดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นระเบียบแบบแผน และไม่ เป็นระเบียบแบบแผนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ศรัญญา น้อยพิมาย (2562: 23) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารจัดการท่ีดี
ของผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานท่ี
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ร่วมดำเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกา และวิธีการดำเนินการ รวมทั้งการจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นส่ิงสำคัญต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จต่อการจัดการศึกษา 

พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า (2557: 20) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา คือ กระบวนการท่ี
หลายฝ่ายร่วมมือกันดำเนินการจัดกิจกรรมดยใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา 

จากการศึกษาในขั้นต้น จึงสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา คือ กระบวนการในการทำงานโดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาหรือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม 
โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากท่ีสุด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
 

1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 
ที่ 3 พ.ศ.2553 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ให้ความหมายของการศึกษาว่า การศึกษา หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสรรค์สร้าง จรรโลงความกาวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อ ันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยางต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
สำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
ซึ่งจุดเน้นในการจัดการศึกษา ได้แก่ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการตามความเหมาะสม ดังนั้น
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการ
เรียนรู ้ต้องมุ ่งปลูกฝังจิตสํานึกที ่ถ ูกต้องเกี ่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู ้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ ่มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้และเรียนรู้ด้วยตนเองอยางต่อเนื่อง ซึ ่งหลักในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย 

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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จากนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม    
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 สรุปได้ว่า การจัดการ
ศึกษาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรรค์สร้าง จรรโลงความกาวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยการจัดการศึกษายึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งจุดเน้นในการจัดการศึกษา ได้แก่ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการตามความ 
เหมาะสม 
 

1.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560: ฉ-ช) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษามี 4 

ประการ ได้แก่ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ ื ่อน ําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได้ปานกลาง และควา มเหลื ่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 

2575 เพื่อเป็นกรอบเป้าหมายและทิศทางในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติกำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ไว้ 5 ประการ 
ประกอบด้วย 

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดท่ี
สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู ้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี ้วัดที่สำคัญ เช่น ผู ้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
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3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program me for International Student Assessment: PISA) ของนักเรียนอายุ 
15 ปี สูงขึ้น เป็นต้น 

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผานเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากร ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็น
ต้น 

5. ระบบการศึกษาที ่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที ่เป็นพลวัตและบริบทท่ี
เปลี ่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี ้ว ัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนด
ช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์หลักที่ 6 (การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 

1.4 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อกำหนด

กรอบเป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทางท่ีชัดเจน สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพ
ระยะส้ัน หรือระยะยาว ได้จัดทำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคล่ือนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนากําลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนอาชีวะ สาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ประกอบด้วย
แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    
กลยุทธ์แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
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1.แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
หรือสายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพระยะส้ันและระยะยาว 
ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ระดับ 

2. ค่านิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังท่ีสำคัญ 
4 ประการ อันได้แก่ คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ 
(Professional) 

3. วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที ่เป็นความ 
คาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ “ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มี
คุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ” 

4. พันธกิจ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที ่กำหนดไว้ จึงมีภารกิจที่ต้อง
ดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 

4.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยเครือข่าย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
4.4 พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจัดอาชีวศึกษา

และพัฒนาวิชาชีพ 
4.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 

5. วัตถุประสงค์ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ได้กำหนดวัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

5.1 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม  คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ 
5.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 
5.3 เพื่อนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
5.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้อาชีวศึกษา 
5.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 มีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้านได้แก่ 

6.1 ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ได้แก่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
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6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนา การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู ้อื ่น การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้ตัวเลขการจัดการและการพัฒนางาน 

6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ
สู่การปฏิบัติจริงรวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

7. ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวช้ีวัด เพื่อให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 บรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

7.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมาย
ดังนี้ 

7.1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่าน
การอบรมลูกเสือเนตรนารีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

7.1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามใน ชีวิตรูปแบบใหม่มี
ตัวชีว้ัดท่ีสำคัญ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทางสันติ
วิธีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีระบบ กลไก และมาตรการ
ท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่สถานศึกษาปลอดยาเสพติด อบายมุขและเหตุทะเลาะ
วิวาท 

7.1.3 ผู ้เร ียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคล้องกับสังคมและ วัฒนธรรม การจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพท่ีครอบคลุมคนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับภูมิ สังคม อัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่มสาขา เป้าหมาย มีงานทำหลังจบการศึกษาและความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อ
สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 7.2 ยุทธศาสตร์ที่2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

7.2.1 กำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกำลังคนอาชี วศึกษา  ผู้เรียน
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ผู้สำเร็จ
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อาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา
ในสาขากลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายตรงตามข้อมูลความต้องการกําลังคน อัตราการมีงานทำ การประกอบ
อาชีพอิสระของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปีและผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  และ
มาตรฐานอาชีพ 

7.2.2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะ
ทาง มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่ ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาท่ีตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการ
วิจัยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์หรือสะเต็ม
ศึกษาใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวชี ้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนโครงการ งานวิจัย สิ ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ที ่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม จำนวนบุคลากร
อาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตรและจำนวนผลงานวิจัย
ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 7.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายดังนี้ 

7.3.1 กำลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัดท่ี
สำคัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  และ
สมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษามีศักยภาพในการพัฒนากำลังคนด้าน
อาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ระดับสูง และความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ ้นอย่างหลากหลายตามความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ี
ได้รับการพัฒนาและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนา 

7.3.4 การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้าน อาชีวศึกษา ให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ  ตัวชี ้วัดที่สำคัญ ได้แก่  สถานประกอบการที่ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
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กำลังคนด้านอาชีวศึกษา  จำนวนโครงการความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ และความพึงพอใจในการพัฒนา
ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษา 

7.4 ยุทธศาสตร์ท่ี4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
7.4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่และทุก

ระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่  
1) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี ท่ี1 (ปวช.1) เทียบกับ นักเรียนท่ี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2) สัดส่วนผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั ้นปี ที ่1 (ปวส.1) เทียบกับ

นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และ 
4) อัตราการเพิ ่มขึ ้นของผู ้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัต ิการ 

หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจําเป็น
พิเศษท่ีได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา หรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคทีี่มี
คุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

7.4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาการติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
ที่อ้างอิงจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปล่ี ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่น ระบบสารสนเทศท่ี
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาการ
ติดตามและประเมินผลระบบฐานข้อมูลเกี ่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่นได้และ
ความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

7.5 ยุทธศาสตร์ท่ี5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี
เป้าหมาย ดังนี้ 

7.5.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสํานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังจิตสํานึก ทัศนคติค่านิยม ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้รับการอบรม
เกี ่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และสถานศึกษาที ่ดำเนินการตามโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม 
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7.5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี ้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการ การเรียนการสอนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำรงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 

7.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและนําไปใช้ประโยชน์หน่วยงานภายนอกท่ีร่วมมือหรือ
สนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

7.6 ยุทธศาสตร์ท่ี6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตัวช้ีวัดท่ี

สำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา  

7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ  และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศ  

7.6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ 
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 
ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และสถานศึกษาที่ได้ รับการ
ยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
8. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ  
ความสำเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติขึ ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลาย
ประการ ได้แก่ สาระสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาท่ีมีความชัดเจนครบถ้วน และครอบคลุม การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผู้เกี ่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจในความสำคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาและการนําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติท่ี
ชัดเจน 

8.1 แนวทางการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 
8.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วม

ในการผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การและภาคีเครือข่ายในการ
จัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
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8.1.2 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 กับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8.1.3 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
8.1.4 การสร้างช่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาอย่างกว้างขวาง ท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
8.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วน เสียกับการจัดการ
อาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ท้ังการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 
โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาเอง
ควบคู่ไปกับการประเมินของหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการำหนดหลักเกณฑ์
การติดตามและประเมินผล  ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชา (แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา, 
2560)  
จากนโยบายแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 สรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพนั้น 
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝี มือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) 
ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพ และได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้
ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสํานึก ทัศนคติค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกบสิ่งแวดล้อม สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
2. แนวคิดที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญต่อการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะ
สภาพแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การจัดการสภาพแวดล้อมท่ีดีจะส่งผลให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความปลอดภัยและมีแรงจูงใจในการเรียนการสอน (อารียา สตารัตน์, 2556 :11) จะเห็น
ได้ว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อผู้เรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  
 

2.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
สิ่งแวดล้อม มาจากคำภาษาอังกฤษว่า  Environment  มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส environ 

แปลว่า อยู่รอบ ๆ (Cunningham; Cunningham, & Saigo, 2005) ดังนั้น สิ ่งแวดล้อม หมายถึง สิ ่งที ่อยู่
โดยรอบหรือการปะปนกันของสภาพภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อชีวิตทั่วๆไป  ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ 
ฯลฯ  และมิใช่มีเพียงส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น  หากแต่รวมถึงวัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ท่ีมีความ
ผูกพันต่อ ความรู้สึก นึกคิด และกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือ
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ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นนามธรรมด้วย  เพราะส่ิงแวดล้อมทางกายภาพนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ส่วนส่ิงแวดล้อม
ทางสังคมนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทางจิตใจ  เรื่องทางกายกับจิตใจนั้นมีความเกี่ยวกันกันอย่างแยกไม่ออก 
มีผู้ศึกษาในประเทศไทยให้คำนิยามสภาพแวดล้อมสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 

ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558 : 11) ได้นิยาม สภาพแวดล้อมสถานศึกษา หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน 
หรืออยู่รอบ ๆ สถานศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดeเนินกิจกรรมของสถานศึกษานั้น 

ปวีณา โภควณิช (2559: 23) ได้นิยาม สภาพแวดล้อมสถานศึกษา หมายถึง องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและด้านสังคมภายในของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาในทุก ๆ ด้าน  

วีซานา อับดุลเลาะ (2563 : บทคัดย่อ) ได้นิยาม สภาพแวดล้อมสถานศึกษา หมายถึง สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ทางด้านกายภาพและทางด้านจิตวิทยา กล่าวคือ ด้านกายภาพท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ควรจัดให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่วนด้านจิตวิทยานั้น ควรสร้างสภาพแวดล้อมในการส่งเสริม
สัมพันธภาพท่ีดี ความรู้สึกท่ีดีให้เกิดข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและมีความรู้สึกท่ีดีจนนำไปสู่การเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัชราภรณ์ โพธิสัย (2558) ได้นิยาม สภาพแวดล้อมสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะหรือสภาพที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกด้าน เป็นส่ิงท่ีมีอยู่โดยรอบท้ังท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีถูก
สร้างขึ้นทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ต่อลักษณะต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งอาคารสถานท่ี การบริหารบรรยากาศ
ทางการเรียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้บริหาร ซึ่งมีอิทธิพลและผลกระทบต่อการเรียนการ
สอนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมสถานศึกษา จึงหมายถึง ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวท้ังท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ เช่น อาคารสถานท่ี 
ตลอดจนบรรยากาศทางการเรียนรู้ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 

2.2 ความสำคัญของสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้และมีอิทธิพลต่อผู้เรียน สภาพแวดล้อมท่ีดีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาพฤติกรรม
ผู้เรียนท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทำให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียน และมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ ประวีณา โภควณิ ช (2559 : 25) ได้ให้ความสำคัญกับ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อันได้แก่ 
บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นและจับต้องได้ในสถานศึกษา โดยแบ่ง
สภาพแวดล้อมสถานศึกษา ออกเป็น 3 ด้าน คือสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย โดยสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในแต่ละด้าน มีความสำคัญ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มองเห็นเป็นรูปธรรม บรรยากาศ
และความประทับใจที่ดีต่อผู ้พบเห็น ได้แก่ บริเวณสถานศึกษา บริเวณที่ตั ้งอาคารเรียนบริเวณที่พักผ่อน 
สวนหย่อม สนามกีฬา สนามเด็กเล่นเป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาในปัจจุบันจะให้ความสนใจในด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
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(landscape design) เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อผู้พบเห็นและผู้
ที่ใช้บริการ อีกทั้งจะช่วยปลูกฝังรสนิยมและค่านิยมของนักเรียนที่มีต่อธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม (ณิศศา 
ณภาส์ณัฐ (2558 : 14-16) สถานศึกษาควรพิจารณาและคำนึงถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ 
ดังนี้ 

1.1 สถานที่ตั้ง ควรพิจารณาถึงระบบผังเมือง การระบายน้ำ สาธารณูปโภค การจราจร และ
ระยะทางในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และนักเรียนจะได้ไม่ตอ้ง
เสียเวลามากเกินไปในการเดินทาง สภาพที่ดินควรเหมาะแก่การก่อสร้างอาคาร และรูปร่างของที่ดินที่ตั้ง ถ้า
เป็นไปได้ควรเลือกรูปทรงที่เหมาะต่อการจัดแผนผังอาคาร เพราะรูปทรงที่ดินบางอย่าง อาจมีสัดส่วนที่แคบ
และยาวเกินไป 

1.2 การวางแนวเขตทางสัญจร สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมหลากหลายประเภทและมี
การเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นในการกำหนดเขตทางสัญจรจึงต้องพิจารณาใน ประเด็นนี้ดว้ย 
คือ ควรมีถนน แนวทางเดินให้พอเพียงเหมาะสม ปลอดภัย สะดวกต่อการใช้สอย เช่น มีทางเดินมีหลังคาเช่ือม
ระหว่างอาคาร มีป้ายแสดงเส้นทางเดินไปอาคารต่าง ๆ ทางเดินลงบันได และมีเนื ้อที่ของเฉลียงทางเดิน
พอเหมาะ เป็นต้น 

1.3 สุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อม ควรเป็นแบบเฉพาะที่ ตามความเหมาะสมของสถานที่ ต้ัง
สภาพที่ดิน สภาพภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น มิใช่ออกเป็นแบบมาตรฐาน (prototype) แล้วใช้กับ
สถานศึกษาทั่วประเทศ เพราะการออกแบบของสถานศึกษาและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน นอกจากเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนแล้วยังเป็นตัวอย่างในการพัฒนาอาคารบ้านเรือนในชนบทที ่จะได้สร ้าง
บรรยากาศแวดล้อมให้สวยงามร่มรื่นควบกันไปด้วย อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสังคมทางด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย 

1.4 การตกแต่งบริเวณให้ดูงดงาม มีส่ิงท่ีควรพิจารณา ดังนี้ 
1.4.1 สนามหญ้า สถานศึกษาจำเป็นต้องมีสนามหญ้าขนาดใหญ่พอสมควรในโรงเรียน

เพราะสีเขียวของหญ้าจะช่วยให้เกิดความเย็นตา ลดความร้อน ลดเสียงดัง และยังใช้เป็นสนามเล่น เพื่อให้
นักเรียนได้ออกกาลังกาย ฝึกฝนทักษะกีฬา เป็นสถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น เป็น
ท่ีจัดกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ หรือใช้เป็นท่ีพักผ่อนได้ด้วย 

1.4.2 สวนหย่อม จะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีสดช่ืนรื่นรมย์เป็นธรรมชาติได้มาก ควรเลือกหา
พรรณไม้ท่ีดูแลง่าย ทนทาน โตเร็ว เพราะต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

1.4.3 สวนดอกไม้ ควรเป็นดอกไม้ท่ีต้องการการบำรุงรักษาน้อย เพราะต้องการให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

1.4.4 การปลูกต้นไม้ยืนต้น ควรเลือกปลูกให้เหมาะสมกับสภาพที่ตั้งและสภาพดิน เช่น
ปลูกเพื่อให้เกิดร่มเงาความร่มเย็น ช่วยบังแสงแดด ป้องกันลม ป้องกันฝุ่นละออง หรือ ช่วยลดเสียงดัง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ก็ควรคำนึงถึงอันตรายจากต้นไม้ด้วย เช่น อันตรายจากละอองเกสรหรือใบ อันตรายจากรากหรือ
จากการเกาะเกี่ยว อันตรายจากกิ่งท่ีเปราะหรือจากต้นท่ีโค่นล้มง่าย 
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1.4.5 อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีอยู่ดั้งเดิมในโรงเรียนควรมีการดูแล
อนุรักษ์อยางถูกวิธี อย่าพยายามโค่นไม้ใหญ่ทิ้ง สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จะสร้างใหม่ต้องจัดผังให้หลีกต้นไม้
เดิม มิใช่โค่นต้นไม้เพื่อให้ท่ีแก่อาคาร ทำโครงการให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ใหญ่ ท้ังด้านการใช้ร่มเงา 
และการเรียนรู้ธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1.4.6 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานศึกษาอาจทำรั้วก้น
เป็น สัดส่วนซึ่งควรเป็นรั้วโปร่งท่ีจะให้ความรู้สึกปลอดโปร่งแก่จิตใจ เช่น รั้วต้นเข็ม รั้วต้นโมก รั้วต้นพู่ระหง รั้ว
ต้นกระถิน รั้วต้นไผ่ เป็นต้น โดยเฉพาะสถานศึกษาในชนบทถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรสร้างรั้วทึบหรือกาแพงเพราะ
จะทาให้เกิดความรู้สึกเหมือนถูกกักขัง ไม่เป็นอิสระ ไม่ปลอดโปร่งสบายตาสบายใจ นอกจากนี้สถานศึกษาต้อง
จัดหาท่ีท้ิงขยะมูลฝอยให้เพียงพอท่ัวถึงเพื่อปลูกฝังสร้างนิสัย รักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรี ยบร้อย
ให้นักเรียน และเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานศึกษาในการกาจัดขยะมูลฝอยอีกด้วย 

1.5 การกำหนดบริเวณเป็นเขตหรือเป็นสัดส่วนเฉพาะ จะช่วยให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า การกำหนดบริเวณ ได้แก่ บริเวณเรียนที่เป็น
อาคารเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน บริเวณสนับสนุนการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย ห้อง
พยาบาล ห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องประชุม ห้องอาหาร บริเวณกีฬา ซึ่งประกอบด้วย โรงพลศึกษา สระว่าย
น้ำ สนามกีฬาต่าง ๆ บริเวณฝึกงาน เช่น แปลงเกษตร แหล่งสาธิตทดลอง เป็นต้น นอกจากนี้ควรกาหนด
บริเวณพักผ่อนที่เป็นที่นั่งพักผ่อนในซุ้ม ใต้ต้นไม้ ริมสระน้ำ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้พบปะสังสรรค์ นั่ง
ทบทวนบทเรียน และผ่อนคลายความเครียด และจัดบริเวณพักอาศัยของครูอาจารย์ นักการภารโรง ให้เป็น
ระเบียบดูสวยงาม 

1.6 จัดทำแหล่งบําบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน มิดชิด ไม่มีกล่ิน
รบกวน ไม่เลอะเทอะ เฉอะแฉะ เป็นแหล่งเพาะแมลง และเช้ือโรคไม่เป็นแหล่งอาหารและท่ีอาศัยของหนู 

2. สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มองเห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
ส่ิงปลูกสร้าง อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้น อาคารสถานท่ีนอกจากมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียนแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างลักษณะท่ีดีงามของนักเรียน และยังมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
สุขกายและสุขภาพจิตให้แก่นักเรียนอีกด้วย อาคารสถานที่เป็นสิ่งที่ใช้ให้การศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม
กล่าวคือ เราใช้ห้องเรียน ห้องประกอบอื่น ๆ และห้องท่ีให้บริการแก่นักเรียน ถือได้ว่าเป็นไปเพื่อให้การศึกษา
โดยตรง ในขณะเดียวกันการจัดอาคารสถานที ่ท ี ่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร ้อยถือว่าเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อจิตใจของนักเรียน เพราะความเคยชินต่อส่ิงดีงามจะค่อย ๆ ซึมซาบเข้าไปในความรู้สึก
จนเกิดเป็นนิสัยท่ีจะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นต่อไปด้วย 

3. สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย หมายถึง มาตรการในการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจัดมาตรการ
ป้องกันอันตรายดังนั้นสถานศึกษาจึงควรจัดระบบและมีมาตรการต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 

3.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จากสโลแกนท่ีว่า“ปลอดภัยไว้ก่อน”อันเป็น
มาตรการป้องกันในขั้นต้นสำหรับนักเรียนซึ่งรวมตัวกันอยู่ เป็นจำนวนมาก จะได้มีความระมัดระวังต่อการใช้
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อาคารและสถานท่ี ตัวอย่างเช่น สถานศึกษาต้ังอยู่ริมแม่น้ำ นักเรียนจะต้องเดินทางโดยเรือโดยสาร จึงควรจะมี
การปฐมนิเทศในเรื่องการลงเรือ การนั่งเรือ หากเกิดอุปัทวเหตุตกลงไปในน้ำจะช่วยตัวเองอย่างไร โดยอย่าง
น้อยนักเรียนควรว่ายน้ำเป็นทุกคน เป็นต้น สิ่งสำคัญ คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้ประโยชน์อาคาร 
ตัวอย่างเช่น กันสาดของอาคารสร้างไว้เพื่อกันแดดกันฝน นักเรียนอาจใช้เป็นท่ีนั่งคุยกันโดยครูไม่รู้ ไม่เห็นอาจ
พลาดพล้ังตกลงมาได้ ครูต้องให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
 3.1.1 ราวบันไดมีไว้จับเวลาเดินขึ้นหรือลง ไม่ใช่ให้นักเรียนนั่งคร่อมราวแล้วปล่อยให้ตัว
ล่ืนไหลลงมาข้างล่าง 
 3.1.2 แผงสวิทซ์รวมไฟฟ้าของอาคารแต่ละช้ัน ห้ามนักเรียนไปเปิดเล่น เพราะอาจทำให้
เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร  
 3.1.3 หากใช้กระจกใสเป็นบานประตู ควรท่ีจะป้องกันด้วยติดรูปลอกให้เห็นเป็นท่ีสังเกต 
มิเช่นนั้นนักเรียนอาจเดินชนประตูกระจกได้  
 3.1.4 ให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว อย่าตกใจแล้ววิ่งออกมาพร้อม ๆ กัน จะเกิดอันตราย
จากการแย่งกันลงบันได ควรให้ความรู้นักเรียนให้พยายามอยู่ในความสงบ เพราะการเกิดแผ่นดินไหวของบ้าน
เราจะไม่รุนแรงมากนัก  
 3.1.5 ให้ความรู้เรื่องการดับเพลิง การหนีไฟ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธีและมี
การซ้อมโดยใช้เหตุการณ์จำลอง 
 3.1.6 ให้ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุในสนามกีฬาและในบริเวณโรงเรียน ให้ความรู้
เรื่องการปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุละมีการซักซ้อมอยู่เสมอ 
 3.1.7 ให้ความรู้เรื่องอันตรายอันอาจเกิดได้ในห้องปฏิบัติการ มีป้ายเตือนให้ระวังและ
บอกวิธีแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ 
 3.1.8 ให้ความรู้เรื่องการจราจร การใช้ถนน ท้ังในบริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

3.2 ขจัดสิ ่งที ่อาจเป็นภัยแก่นักเรียน เป็นเรื ่องการแบ่งเขตภายในบริเวณโรงเร ียน
ตัวอย่างเช่นบริเวณสนามกีฬาของโรงเรียนเป็นเขตที่ควรแยกออกให้ชัดเจน อาจปลูกต้นไม้เป็นแนว หรือ
เขียนป้ายบอกไว้ว่าเป็นเขตกีฬา เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากลูกฟุตบอลหรือการซ้อมพุ่งแหลน การขว้างจักร 
ฯลฯ ท่ีอาจผิดทิศทางออกมาถูกนักเรียนได้ 

3.2.1 โรงฝึกงานบางรายวิชาอาจมีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าสูง ท่ีเรียกว่าไฟฟ้าสามเฟส 
การใช้ปล๊ัก การเข้าไปในเขตของการปฏิบัติงาน ควรมีป้ายว่าระวังอันตราย ติดเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนนักเรียน
ให้ได้สติสัมปชัญญะเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและเครื่องจักร 

3.2.2 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ซึ่งมีการทดลองควันจะต้องมีการต่อปล่องควัน
จากผลการทดลองทางเคมีให้อยู่สูงพอให้กลุ่มควันไม่ทำอันตรายต่อนักเรียนในช้ันอื่น อาจมีการต่อปล่องควันให้
สูงพ้นแนวหลังคาอาคารเพื่อให้ลมธรรมชาติพัดพาควันจากการทดลองกระจายออกไป 

3.2.3 การตรวจสอบสายล่อฟ้าประจำอาคาร ว่ายังใช้การได้หรือไม่เพราะบางทีสายจะขาด กระแสไฟฟ้า
จะลงเดินไม่ได้จะทำให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน หากอาคารเรียนเป็นอาคารสูงในบริเวณนั้น 
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3.2.4 หากโรงอาหารหรือวิชาอาหารมีการใช้ก๊าซหุงต้มควรให้ติดต้ังหัวก๊าซแบบตัดก๊าซ
อัตโนมัติเมื่อเกิดก๊าซรั่วอันจะทำให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนหรือทาให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

3.2.5 ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ กิ่งไม้แห้ง ท่ีอาจหักหล่นลงมาทำอันตรายนักเรียนได้อยู่เสมอ ให้
อยู่ในสภาพปลอดภัย 

3.3 การป้องกันภัยจากการจราจร การวางผังบริเวณโรงเรียนมักจะแยกแนวถนน ที่จอดรถ
และที่ขนส่ง บริการเข้ามาสู่อาคารต่าง ๆ ออกจากเขตอาคารเรียน อาคารประกอบ ซึ่งนักเรียนจำนวนมาก
จะต้องเดินขณะเปล่ียนช้ันเรียน เพื่อป้องกันภัยจากรถยนต์ให้นักเรียนต้ังแต่เริ่มต้น โดยการวางผังท่ีให้รถยนต์
เข้าไปได้ในเขตที่จัดไว้ให้รถ ส่วนบริเวณที่นักเรียนใช้งานจะไม่ยอมให้รถยนต์เข้าไปเป็นอันขาด เป็นกา ร
วางแผนขั้นแรกในการป้องกันภัยจากการจราจรอย่างถูกวิธี หัวข้อนี้อาจแบ่งออกเป็นสองแนวทาง คือ 

3.3.1 ความปลอดภัยจากการขนส่ง ซึ่งหมายถึง การให้ความรู้แก่นักเรียนในการขึ้นรถ 
ลงเรือ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสาธารณะหรือการจัดรถรับส่งของโรงเรียน ให้ความรู้ว่าการขึ ้นหรือลงรถ      
จะต้องรอให้รถจอดสนิทก่อน ไม่ให้โดดลงเวลารถยังมีความเร็วอยู่ ห้ามยื่นอวัยวะออกมานอกตัวรถ หากเกิด
อุบัติเหตุนักเรียนควรปฏิบัติตัวให้ความช่วยเหลือตนเองและเพื่อนนักเรียนอย่างไรบ้าง 

3.3.2 ความปลอดภัยจากการจราจร เป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อต้องข้ามถนนหรือ
การเดินทางกลับบ้าน การข้ามหากเป็นจุดท่ีมีสะพานข้าม ควรใช้สะพานจะปลอดภัยกว่า การข้ามถนนอาจต้อง
ดูท้ังสองข้างให้แน่ใจว่าปลอดภัย เพราะจักรยานยนต์บางคันจะวิ่งผิดทางก็เป็นได้ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
การให้ความรู้แก่นักเรียนต่อระยะเบรกของรถยนต์ก็จะเป็นประโยชน์อยางมาก เพราะบางทีนักเรียนไม่ทราบว่า 
ระยะของการหยุดรถทำได้ขนาดไหน ทำให้นักเรียนกะระยะผิดพลาดท้ัง ๆ ท่ีคนขับก็พยายามเหยียบเบรกอย่าง
เต็มที่แล้วก็ตาม ตำรวจจราจรจะให้ความรู้ว่านักเรียนที่ลงรถประจำทางแล้วเดินข้ามถนนจากด้านท้ายรถ
ประจำทางนั้นอันตรายมาก เนื่องจากตัวรถประจำทางจะบังนักเรียนไว้ รถที่วิ่งสวนมาจะมองไม่เห็นทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย 

3.4 การป้องกันเพลิงไหม้ แม้ว่าการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบในปัจจุบันรัฐบาลมี
กฎให้ใช้วัสดุทนไฟแล้วก็ตาม แต่โอกาสที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ก็ยังคงมีอยู่ จึงได้มีระเบียบให้มีครูเวรอยู ่เฝ้า
โรงเรียน ในเวลากลางคืน โอกาสท่ีจะเกิดเพลิงไหม้ยังมีอยู่ได้หลายทาง เป็นต้นว่า ไฟฟ้าลัดวงจร ฟ้าผ่า การท้ิง
ก้นบุหรี่ในบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิง เกิดจากการรั่วของก๊าซหุงต้ม เป็นต้น 

 3.4.1 ให้นักเรียนมีส่วนในการป้องกันเพลิง ช่วยดูแลจุดท่ีเป็นเช้ือเพลิง เช่น กองกระดาษ
เก่าๆ กองขยะแห้ง หญ้าแห้งท่ีสุมไว้ในฤดูแล้ง นักเรียนอาจช่วยดูแลสายไฟฟ้าท่ีถลอกจนอาจเกิดไฟลัดวงจรได้
ส่ิงเหล่านี้จะต้องจัดครูมาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งประโยชน์จะเกิดท้ังในการป้องกันท่ีบ้านของนักเรียนด้วย 

        3.4.2 ให้นักเรียนตรวจสอบและฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อาคารทั่วไปจะมีถังเคมี 
สำหรับดับเพลิง อาคารบางหลังจะมีสายยางดับเพลิง ส่วนอาคารที่อยูในชนบทที่ขาดแคลนนิยมใช้ถังบรรจุ
ทรายแขวนไว้ใช้ผจญเพลิง ครูจะต้องให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภทท่ีมีอยู่  รวมท้ัง
การรวมตัวกันใช้ถังน้ำดับเพลิงอีกทางหนึ่งด้วย 

3.5 จัดทำปฏิทินด้านตรวจสอบความปลอดภัยประจำโรงเรียนและให้มีการปฏิบัติตาม 
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ปฏิทินอย่างเคร่งครัด เช่น การซ้อมรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ การตรวจ
สุขภาพนักเรียนโดยเชิญผู้ชำนาญงานจากหน่วยงานโดยตรงมาตรวจสอบหรือซักซ้อม 

3.6 จัดตั้งหน่วยสารวัตรนักเรียนดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านต่าง ๆ และมีครูควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานและจัดแผนปฏิบัติงานท่ีเป็นจริง 

ดังนั้นสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจึงความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์จะประสบความสำเร็จเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้อย่างมีความสุข และการได้รับการปกป้อง
คุ้มครองให้เกิดความปลอดภัย สถานศึกษาที่มีความปลอดภัยนั้น ผู้ปกครองก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนจะ
ได้รับความรู้ทางสติปัญญา อารมณ์ อย่างอบอุ่น และปลอดภัย ดังนั้น การรักษาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
จึงเป็นงานท่ีสำคัญยิ่งท่ีผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถละเลยได้ 

 
2.3 ประเภทของสภาพแวดล้อมสถานศึกษา (เบญจพร ธัญญาวุฒิ,2556) 

2.3.1 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  

2.3.2 สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนท่ี
ส่งเสริมให้บุคคลากรปฏิบัติงานให้สำเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเอื้อต่อการเรียนของนักเรียน และรวมถึง
การจัดส่ิงต่างๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

2.3.3 สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ หมายถึง การจัดบรรยายการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการต่างๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ให้มากท่ีสุด 
         จากที่กล่าวมาสภาพแวดล้อมสถานศึกษา น่าจะรวมถึงการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน เพื่อ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน และระหว่างนักเรียนกับเพื่อร่วมชั้นเรียนและร่วม
โรงเรียนด้วย   

 
2.4 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สถานศึกษา 
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที ่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาเด็กให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพได้ ดังนั้นครูจึงมีความจำเป็นท่ี
จะต้องจัดสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เปล่ียนแปลง
พฤติกรมของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ ประกอบด้วยหลายด้าน ดังนี้ 

2.4.1 สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ การจัดบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด มีความเป็น
ระเบียบ มีภูมิทัศน์สวยงาม การจราจรภายในโรงเรียนสะดวก มีถังขยะเพียงพอต่อการรองรับขยะ สถานท่ีออก
กำลังกายเพียงพอและมีความปลอดภัย มีระบบระบายน้ำที่รวดเร็วไม่ท่วมขัง มีสถานที่พักผ่อนอย่างเพียงพอ
และส่งเสริมการเรียนรู้ (ณัฐภัค อุทโท,2558) ซึ่ง สุพัฒน์ สินมะลิ (2555) เสนอการจัดอาคารสถานท่ีในบริเวณ
สถานศึกษา ดังนี้ 
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 1) อาคารเรียนควรต้ังอยู่ในท่ี ท่ีเหมาะสมในแง่ของชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ และ
กว้างขวางเหมาะสมกับโครงการในปัจจุบันและอนาคต 

 2) อาคารเรียนควรต้ังอยู่่ในท่ีท่ีปลอดภัย สวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
กิจกรรมและนันทนาการได้มากท่ีสุด 

3) วางแผนผังท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการใน
การศึกษาต่างๆ 
   4) ต้ังอยู่ในท่ีท่ีมีความสงบพอสมควร เพื่อความเหมาะสมในการเรียนการสอน 

5) ควรต้ังอยู่ในท่ีท่ีก่อให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยท่ีสุด 
6) มีการระบายอากาศ และมีแสงสว่างถูกต้องตามหลักการ 
7) จัดวางอาคารให้เหมาะสมกับหน้าท่ี สวยงาม สะดวกสบายและใช้ประโยชน์ได้ 
8) สร้างด้วยวัสดุท่ีเลือกสรรมาอย่างดี ทนทานและราคาพอสมควร 
9) ภายในตึกเรียนควรจัดวางวัสดุให้เหมาะสมกับหน้าท่ีใช้สอน มีความสวยงาม 

สะดวกสบายและเป็นประโยชน์ 
  ในขณะท่ี ทวินันท์ เนียมมะโน (2555) เสนอการจัดอาคารสถานท่ีในบริเวณสถานศึกษา ดังนี้ 

1) บริเวณโรงเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น 
   1.1) ห้องเรียนท่ัวไป หมายถึง ห้องเรียนโดยท่ัวไปซึ่งใช้สอนตามปกติไม่มีวัสดุ

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือกิจกรรมอื่นท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ 
   1.2) ห้องเรียนวิชาเฉพาะ หมายถึง บริเวณเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ หรือห้องเรียน

ประจำวิชาท่ีมีลักษณะพิเศษ ซึ่งต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นพิเศษต่างจากห้องอื่น เช่น ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ห้องเรียนวิชาดนตรี นาฏศิลป์ ห้องเรียนวิชาคหกรรมศาสตร์ 

2) บริเวณบริการและสนับสนุนการเรียน ได้แก่ บริเวณบริหารและธุรการ ห้องพักครู 
ห้องน้ำห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องสมุด บริเวณอเนกประสงค์ เป็นต้น 

3) บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง บริเวณท่ีนักเรียนใช้พักผ่อนอิริยาบถพบปะ
สังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง เล่นกีฬา ฟังเพลง เช่น สโมสรนักเรียน สนามเด็กเล็ก ค่ายพักแรม สวนหย่อม เป็นต้น 

4) บริเวณท่ีอยู่อาศัย หมายถึง บริเวณท่ีใช้เป็นท่ีพักอาศัยของนักเรียน ครู คนงาน 
ภารโรง 
 หลักการจัดการอาคารสถานท่ีและการจัดส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมเอาไว้ 4 ประการ (สุนันท์ 
สุขสวัสดิ,2555) ดังนี้ 
   1) การแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีของกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน เช่น 
พื้นท่ีอาคารสำหรับการเรียนการสอน พื้นท่ีสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ พื้นท่ีสำหรับการฝึกงาน
พื้นท่ีสำหรับกำจัดส่ิงปฏิกูล 
   2) การวางผังบริเวณปลูกสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เช่น ถูกต้องตาม
ทิศทางลมเอื้อต่อการรับแสงสว่างและป้องกันเสียงรบกวนได้ 
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   3) การจัดให้มีทางเดินเท้าระหว่างอาคาร เช่น ทำทางเดินเท้าท่ีมีหรือไม่มีหลังคา
เช่ือมระหว่างอาคารต่างๆ โดยจัดทำจากวัสดุในท้องถิ่นหรือใช้พันธ์ไม้ให้ร่มเงา พันธ์ไม้เล้ือยหรือพันธ์ไม้พุ่มดอก 
   4) การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมท่ีจะให้ความสดช่ืนและร่มเงาแก่นักเรียนหรือนกัศึกษา 
เช่น ต้นไม้ สนามหญ้า สระน้ำ ทางน้ำธรรมชาติ ไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งจัดให้มีระบบการกำจัดขยะเปียกขยะ
แห้งให้หมดไป หรือปรับปรุงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปอื่น เช่น การทำปุ๋ยหมัก 
 อาจสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี เป็นการจัดบริเวณห้องต่างๆ ภายในโรงเรียน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูอยู่ในตำแหน่งหรือบริเวณที่เหมาะสมและเอื้อต่อประโยชน์ใช้สอยโดยการจั ด
ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของห้องเรียนวัสดุที่ใช้และความสามารถ การจัดห้องของ
ผู้สอน และผู้เรียน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีภายนอกและภายในห้องเรียนให้ปลอดภัย มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหย่อม  ห้องเรียน ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการโรงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  

2.4.2 สภาพแวดล้อมด้านบริการนักศึกษา 
        กู๊ด (Good. 1975: 530 อ้างถึงใน ) ได้ให้ ความหมายของการบริการนักศึกษาว่า 

หมายถึง การบริการที่จัดให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม เช่น การให้คำปรึกษา สวัสดิการนักศึกษา 
การแนะแนวพัฒนาอาชีพ บริการหอพัก และ การจัดหางาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา สภาพแวดล้อมด้านบริการนักศึกษาจึงควรให้
ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้ 

 1) บริการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร ท่ีพักอาศัย สถานพยาบาล 
ร้านขายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน พาหนะในการเดินทาง เป็นต้น 

2) บริการปัจจัยท่ีแก้ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน เช่น คู่มือนักศึกษาใหม่ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา การแนะแนว เงินกู้เพื่อการศึกษา 

3) บริการปัจจัยท่ีสนับสนุนการทำงานในอนาคต เช่น การให้ข่าว ข้อมูล
ตลาดแรงงาน การอบรมสมัครงานให้นักศึกษาท่ีจบการศึกษา 

4) บริการปัจจัยท่ีส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาในด้านต่าง ๆ ท้ัง วิชาการ สติปัญญา และ
คุณธรรม การสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา 

5) บริการด้านสุขภาพ เช่น ตรวจร่างกายเมื่อสมัครเป็นนักศึกษา การรับวัคซีน การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และบริการด้านสุขภาพจิต 

6) บริการห้องสมุด 
จึงสรุปได้ว่า งานด้านบริการนักศึกษาเป็นงานหลักที่มีความสำคัญเกี่ยวกับทุกฝ่ายหากงาน

สภาพแวดล้อมด้านบริการนักศึกษาอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในด้านความเป็นอยู่ การเรียน การ
ประกอบอาชีพในอนาคตเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา จะสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาได้เต็ม
ศักยภาพตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา 
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2.4.3 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นงานท่ีผู้สอนต้องเอาใจใส่ค้นคว้าข้อมูลท่ีทันสมัยอยู่เสมอและ

มีความรู ้ในการเลือกตำราเรียน การทดสอบ การให้คะแนน และมุ ่งที ่จะให้ผู ้เรียนรู ้จักแก้ปัญหาได้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับผู้สอน และมักจะคิดว่าสอน
อย่างไรจะทำให้ผู้เรียน เรียนได้ดีที่สุดซึ่งเป็นเรื่องของวิธีสอน วิธีสอนมีหลายแบบ ไม่มีวิธีสอนแบบใดดีที่สุด 
โดยท่ัวไปท้ังในประเทศและต่างประเทศวิธีีสอนท่ีใช้กัน มากในระดับนี้ ได้แก่ การบรรยาย การสัมมนาและการ
อภิปรายกลุ่มย่อยรวมทั้งการฝึกงาน ซึ่งแพร่หลายในสายวิชาชีพซึ่ง บำรุง กลัดเจริญ และฉวีวรรณ กินาวงศ์
(2527, หน้า 175-176 อ้างถึงใน พิชญ์สุดา เกณเช่ียวชาญ หน้า15) ได้จำแนกวิธีสอนไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

 1) วิธีสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้สอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ วางแผนการสอน
ควบคุมเนื้ออหาและวัดประเมินผล 

 2) วิธีสอนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้แก่การให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง เป็นผู้วางแผนการเรียน ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้ สรุปผลการเรียนรู้ออกมาเป็นกฎเกณฑ์ ครูเป็น
ผู้แนะแนวทางไปสู่การค้นคว้า 

 3) วิธีสอนแบบครูและนักเรียนร่วมกัน ครูและนักเรียนจะร่วมกัน ในการจัดบทเรียน
วางแผนค้นคว้าหาความรู้ สรุปผลออกมาเป็นความรู้ 

ในขณะที่ นิพนธ์ อักษรนำ (2561: 20-21) กล่าวว่า การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาควรมีลักษณะดังนี้ 

 1) การจัดการเรียนการสอน ควรจัดให้ครูอาจารย์มีการแลกเปล่ียนความรู้ เชิญ
วิทยากรมาบรรยาย แนะนำวิธ ีสอนและนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการจัดทำแผนการสอนรายวิชา มีการจัด
ตารางสอน/ ตารางเรียน การจัดครูเข้าสอนในแต่ละรายวิชาควรจัดตามความเหมาะสม ฯลฯ 

2) การจัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา ควรจัดให้มีบริการทางด้านวิชาการ 
การจัดบรรยากาศในห้องเรียน การจัดทัศนศึกษาของครู การจัดบรรยากาศในห้องอื่น ๆ ของสถานศึกษา 

3) งานด้านหลักสูตร ควรจัดให้มีการรวบรวมเอกสารหลักสูตรทุกประเภทให้ครูได้
ศึกษาเพิ่มเติม มีการจัดแผนการเรียนหลากหลายให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีการมอบหมายให้หมวดวิชาจัดทำ
แผนการสอน มีสมุดประเมินผล จัดให้มีคาบแนะแนวสอนซ่อมเสริมและมีกิจกรรมครบตามหลักสูตร 

4 )  การจ ั ดแผนการเร ียน ควรจ ั ด ให ้ ม ี แผนการเร ียนตามหล ักส ูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และศักยภาพของสถานศึกษา 

5) การสอนซ่อมเสริม ควรจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมท้ังแบบไม่เป็นทางการตามความ  
สะดวกของครูและนักเรียน และแบบเป็นทางการตามความเหมาะสม หรือเชิญวิทยากรมาบรรยายใน รายวิชา
หลักเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขัน เป็นต้น 

6) การวัดและประเมินผล ควรจัดให้มีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรตาม 
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ระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด การจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ จัดสอบซ่อม การมอบรางวัลดีเด่นแก่
นักเรียนประจำปีการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การลงทะเบียนเรียน การแจ้งผลการสอบ การประกาศรายช่ือ
นักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 

7) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรจัดให้มีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ 
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย อดทน กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพบความ
แปลกใหม่ตามลักษณะของกิจกรรม เสียสละ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักทำงานร่วมกัน มี
สุขภาพแข็งแรง 

8) การจัดแหล่งเรียนรู้ ควรจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการ แปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ท้ังนี้ เพื่อให้การ
เรียนรู้เกิดได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา และทุกโอกาสท่ีผู้เรียนจะเรียนรู้ 

9) การบริหารสภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ผู้บริหารควรทำความ เข้าใจ 
พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของบุคคล เพื่อนำไปสู่การบริหารสภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ดังนี้ 

9.1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา  
9.2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์กับนักเรียนนักศึกษา  
9.3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนนักศึกษากับนักเรียนนักศึกษา 

2.4.4 สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษาและหรือสถาบันการศึกษาร่วมกันจัดขึ้น

ตามความต้องการและความสนใจของนักศึกษา ลักษณะกิจกรรมต้องดี มีประโยชน์ และช่วยในการสร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียนตามปกติเพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์
พร้อมด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ สุขภาพกาย และมีทักษะชีวิต และต้องได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นกิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนโดยตรง แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา มี 5 ประเภทคือ 

 1) กิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ควรเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้มีอิสระทางความคิด 

 2) กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษามีสุนทรียภาพในศิลปะด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดี 

 3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 4) กิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านกีฬา สุขภาพอนามัยดีและ
ฝึกให้มีน้ำใจนักกีฬา 

 5) กิจกรรมด้านนันทนาการ จัดเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน พัฒนาจิตใจและ
สังคมให้นักศึกษา 

2.4.5 สภาพแวดล้อมด้านครูและบุคลากรการศึกษา 
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สภาพแวดล้อมด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษา ต้องเริ่มที่ตัวผู้บริหารเองจะต้อง
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างครูด้วยกันและระหว่างครูกับผู้บริหาร ความสัมพันธ์ท่ีดีจะได้รับ
ความไว้วางใจจากคณะครู ปฏิบัติต่อครูเหมือนกันเป็นผู้ร่วมงานท่ีดี ท่ีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือสร้างขวัญและ
กำลังใจในการทำงานให้กับครูโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative management) เช่น 

1) การสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา จัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันแล้ว
นำข้อมูลเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติของโรงเรียน มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในลักษณะต่างๆ เช่น การกำหนดนโยบายการเสนอแผนงานโครงงาน ซึ่ง
อาจใช้กระบวนการวางแผนที่เป็นทีม (Team planning) คือ กิจกรรม ข้อเสนอแนะ(Suggestion system) 
เป็นต้น 

2) ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนทำงานร่วมกันในลักษณะต่างๆ เช่น ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มคิวซี การนิเทศภายใน เพื่อการอภิปราย แก้ปัญหา หาข้อยุติ และ
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน การมอบหมายงานหรือการสั่งการเป็นไปตามสายการบังคับบัญชาชัดเจน
เหมาะสมกับความสามารถไม่เกินกำลัง 

3) มีการสร้างขวัญกำลังใจ จัดสวัสดิการให้บุคลากรหลายๆ รูปแบบ เช่น 
3.1) มอบหมายงานให้แล้วติดตามดูแล ถามไถ่ ให้ความช่วยเหลือยกย่อง

ชมเชย 
3.2) ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง

เหมาะสม 
3.3) จ ัดสว ัสด ิการต ่างๆ เช ่น สหกรณ์ ท ุนการศ ึกษา ท ี ่พ ักอาศัย

สาธารณูปโภค ฯลฯ 
3.4) เมื ่อมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลมีผลงานดีเด่น ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้

แสดงความสามารถในรูปแบบต่างๆเช่น เขียนบทความ เป็นวิทยากร ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันในโอกาส
ต่างๆ 

3.5) จัดให้มีการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงานของ
บุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น 

3.6) สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ เพื่อความก้าวหน้า เช่น 
การศึกษาต่อ อบรม ศึกษาดูงาน การทำผลงานทางวิชาการ 

3.7) ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพบปะสังสรรค์กันในโอกาสอันควร เช่น การ
ต้องรับผู้มาใหม่หรือผู้จากไป วันสำคัญต่างๆ การฉลองความสำเร็จ 

3.8) ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อคนใดคนหนึ่ง
หรือญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนหรือมีงานฉลองต่างๆ เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต แต่งงาน บวช วันเกิด เป็นต้น 
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4) จัดระบบการต้อนรับแขกผู้มาเยือน ด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรไมตรี 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนต่อกันอย่างมีสัมมาคารวะตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น
การไหว้ การทักทาย การใช้วาจาสุภาพ 

จากท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดผู้วิจัยเห็นว่า การจัดส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา ควรแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านกายภาพและด้านวิชาการ ดังนี้ 

1. การจัดสิ่งแวดล้อมด้านการบริหาร การบริหารเป็นการดำเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้บริหารและครูเป็นผู้มีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มที่ตัว
ผู ้บริหารเองจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่ างครูด้วยกันและระหว่างครูกับผู้บริหาร 
ความสัมพันธ์ที ่ดีจะได้รับความไว้วางใจจากคณะครู ปฏิบัติต่อครูเหมือนกันเป็นผู้ร่วมงานที่ดี ที ่คอยให้
คำแนะนำช่วยเหลือสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับครู โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Participative management) เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนทำงานร่วมกันในลักษณะต่างๆ เช่น ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มคิวซี การนิเทศภายใน เพื่อการอภิปราย แก้ปัญหา หาข้อยุติ 
และกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน การมอบหมายงานหรือการสั่งการเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
ชัดเจนจนเหมาะสมกับความสามารถไม่เกินกำลังเป็นต้น 

2. การจัดสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ คือการจัดบริเวณโรงเรียน มีการตกแต่งอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ตัดแต่งสนามหญ้า รั้ว จัดห้องเรียน ห้องพักครู สำนักงาน ให้เกิดความสะอาดร่มรื่น เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดูแล้วสบายตา และใช้การได้ดีอยู่ เสมอ ซึ่งอาจใช้กิจกรรม 5 ส (5-S Activities) คือ สะสาง (Seiri) 
สะดวก (Seition) สะอาด (Seiso) สุขลักษณะ (Seiketsu) และสร้างนิสัย โดยใช้สิ ่งของหรือสถานที ่ของ
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน บริเวณหอประชุม โรงอาหาร ใต้
ร่มไม้ ฯลฯ อาจจัดเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น เป็นที่อ่านหนังสือ เรียกว่า ห้องโล่ง หรือใช้จัด
นิทรรศการ ป้ายนิเทศ ป้ายประกาศ รวมถึงจัดสถานที่บางส่วนไว้เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปใช้ได้ในลักษณะที่มี
ความรู้สึกเป็นส่วนตัว เป็นตัวของตัวเอง อันจะก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีสงบ เช่น มุมสงบในห้องสมุด ห้องจริยธรรม 
สวนจริยธรรม สวนสงบ ไม่จัดคอกหรือเล้าสัตว์ไว้ในท่ีเป็นการรบกวนการเรียนการสอน เป็นต้น 

3. การจัดส่ิงแวดล้อมด้านวิชาการ ส่ิงแวดล้อมด้านวิชาการเป็นการปรับสภาพของส่ิงแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการกระตุ้นและยั่วยุที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับความรู้
และประสบการณ์ให้มากที่สุดในการเรียนรู้ เช่น พฤติกรรมของครู ครูควรแสดงพฤติกรรมทั้งในด้านคำพูด 
กิริยาด้วยความรักความเมตตาอย่างจริงใจ และมีเหตุผลด้วยความสม่ำเสมอ บทบาทของครูควรจะเป็นผู้คอยให้
ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้ขวัญกำลังใจ เพื่อให้นักเรียนได้สมหวังและมีพลังในผลสำเร็จแห่งการเรียนของ
ตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและส่งเสริมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาส
แสดงออกและเข้าร่วมทุกคนตามความถนัด เช่น ดนตรี กีฬา ศาสนา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม 

ฉะนั้น หากสถานศึกษาสามารถจัดสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านบริหาร และด้านวิชาการได้
อย่างเหมาะสมแล้ว สถานศึกษาก็จะเป็นสถานที่สร้างความสุขความรื่นรมย์ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของ
นักเรียนที ่อาจช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพทั ้งด้านความรู้
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ความสามารถท่ีเป็นพื้นฐานของการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปล่ียนแปลง การ
พึ่งตนเองและการดำรงชีวิตท่ีประสบผลสำเร็จในอนาคตได้ 
 
3. การบริหารสภาพแวดล้อมวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 

3.1 ขอบข่ายสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้รับการประกาศจัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 

2540 มีเนื้อที่ 111 ไร่ 22 ตารางวา ต้ังอยู่เลขท่ี 69 หมู่ 10 บ้านสันป่าสัก ถนน รพช. บ้านถ้ำ - ป่าซาง ตำบล
ดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วิทยาลัยต้ังอยู่ติดเขา มีบรรยากาศท่ีพร้อม สงบเงียบ เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ อยู่ไกลจากสิ่งยั่วยวน เช่น ร้านเกมส์หรือห้างสรรพสินค้า มีความพร้อมด้านอาคารเรียน ครุภัณฑ์   
ท่ีทันสมัย อุปกรณ์การเรียนท่ีครบครัน และมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นคนรุ่นใหม่ สนใจในการพัฒนางาน
ด้านการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีผู้บริหาร ที่ทุ่มเท เสียสละ มองการไกล และใส่ใจในการพัฒนาวิทยาลัย     
ให้เป็นที่รู้จักของสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม เกื้อกูล สนับสนุน บุคลากรในวิทยาลัย ให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ     
เป็นสังคมอุดมปัญญา และในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 

สภาพชุมชนรอบวิทยาลัยเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการจัดทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ข้าวโพด    
ทำสวนถั่วดำ ปลูกกระเทียม ตลอดท้ังปี สภาพสังคมใกล้ชิด บ้านพักอาศัยอยู่ติดกันรู้จักกัน ไปมาหาสู่กันสังคม
ให้ความสนใจในการจัดดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เป็นอย่างดี วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมกับชุมชน   
ในด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี เช่น การทำบุญสลากพัตร์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ำดำหัว 

3.2 การดำเนินการด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
3.2.1 สภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ี 

 อาคารเรียนต้ังอยู่่ในบริเวณท่ีปลอดภัย ไม่มีปัญหาด้านการจราจร จัดวางอาคารเหมาะสมกับ
พื้นที่ สร้างด้วยวัสดุที่ได้มาตรฐาน มีการระบายอากาศ และมีแสงสว่างถูกต้องตามมาตรฐาน ใกล้ตัวอาคารมี
ต้นไม้ใหญ่เพื่อช่วยให้ความร่มรื่น อาคารภายในวิทยาลัยฯ แบ่งออกเป็น 

 1) อาคารอำนวยการ 3 ช้ัน 1 หลัง 
 2) อาคารฝึกปฏิบัติการ 3 ช้ัน 1 หลัง 
 3) โรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 ช้ัน 1 หลัง 
 4) อาคารปฏิบัติการทางภาษา 1 ช้ัน 1 หลัง 
 5) อาคารสำนักงานประกัน ห้องพยาบาล ห้องพระพุทธ งานโครงการพิเศษ 1 ช้ัน 1 หลัง 
6) หอประชุม 1 ช้ัน 1 หลัง 

 3.2.2 สภาพแวดล้อมด้านบริการนักศึกษา 
 งานด้านบริการนักศึกษาเป็นงานหลักที ่มีความสำคัญเกี ่ยวกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน จึงได้
ดำเนินการจัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา งานแนะแนว บริการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) และหอ้งสมุดเพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
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 3.2.3 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีวิธีสอนแบบครูและนักเรียนร่วมกัน ในปีการศึกษา 2564ประชากรของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ประกอบด้วยผู้บริหาร และครู 50 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 237 คน และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 197 คน รวมทั้งสิ้น 484 คน ครูและนักเรียนจะร่วมกันในการจัด
บทเรียนวางแผนค้นคว้าหาความรู้แล้วสรุปผลออกมาเป็นความรู้ดังนี้ 

 1) การจัดการเรียนการสอน ครูอาจารย์มีการแลกเปล่ียนความรู้วิธีสอนและนวัตกรรมใหม่ 
ๆ มีการจัดทำแผนการสอนรายวิชา มีการจัดตารางสอน/ ตารางเรียน การจัดครูเข้าสอนในแต่ละรายวิชาตาม
ความเหมาะสม โดยในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เปิดดำเนินการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) 
  - ช่างกลโรงงาน 
  - ช่างยนต์ 
  - ช่างไฟฟ้ากำลัง 
  - ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
  - ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  - การบัญชี 
  - การตลาด 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
  - เทคนิคยานยนต์ 
  - ไฟฟ้ากำลัง 
  - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  - การบัญชี 
  - การตลาด 

 2) การจัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา มีบริการทางด้านวิชาการเช่นจัดสรร
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับการค้นคว้า  
 3) งานด้านหลักสูตร มีการรวบรวมเอกสารหลักสูตรทุกประเภทให้ครูได้ศึกษาเพิ่ มเติม    
มีการจัดแผนการเรียนหลากหลายให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีการมอบหมายให้หมวดวิชาจัดทำแผนการสอน   
มีสมุดประเมินผล จัดให้มีคาบแนะแนวสอนซ่อมเสริมและมีกิจกรรมครบตามหลักสูตร 
 4) การจัดแผนการเรียน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนและศักยภาพของสถานศึกษา 
 5) การสอนซ่อมเสริม จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมทั้งแบบไม่เป็นทางการตามความสะดวก
ของครูและนักเรียน 
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6) การวัดและประเมินผล จัดให้มีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรตามระเบียบ         
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

7) กิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดให้มีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และ
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย อดทน กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

8) การจัดแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ แปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้   
ในชุมชน สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้การเรียนรู้เกิดได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา และทุกโอกาสท่ีผู้เรียน
จะเรียนรู้ 

9) การบริหารสภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ผู้บริหารควรทำความ เข้าใจ
พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของบุคคล เพื่อนำไปสู่การบริหารสภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ดังนี้ 

9.1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา  
9.2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์กับนักเรียนนักศึกษา  
 9.3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนนักศึกษากับนักเรียนนักศึกษา 

3.2.4 สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในห้องเรียนโดยตรง วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนักศึกษา  5 ด้าน คือ 

1) กิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และส่งเสริมให้มีอิสระทาง
ความคิด 

2) กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การทำบุญสลากพัตร์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
รดน้ำดำหัว 

3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

4) กิจกรรมด้านกีฬา 
5) กิจกรรมด้านนันทนาการ 

 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลบางส่วนจากงานวิจัยทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ซึ่งมีทั้ง งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ ได้รวบรวมนําเสนอ 
ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 งานวิจัยในประเทศ 
อารียา สตารัตน์ (2556 : 77) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวี” พบว่า องค์ประกอบต่างๆ ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริ มให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน อันได้แก่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบ
และมีบรรยากาศดีมีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการ และเสริมการเรียนรู้อย ่าง
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หลากหลาย มีสิ่งยั่วยุให้เกิดการเรียนรู้และไม่มีมลภาวะซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรยีน
สามารถพัฒนาตนเอง ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ กำหนด ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีดีจะ
เป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่ง ท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจและเกิดความสุข
ความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ ซึ่งตรงกันข้าม โรงเรียนที่ขาดการเอาใจใส่่ในด้านสภาพแวดล้อมไม่เห็น
ความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อม จะทำให้บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาขาดปฏิสัมพันธ์ที ่ดีมี
บรรยากาศท่ีน่าเบ่ือขาดความอบอุ่นและบรรยากาศท่ีเป็นมิตร และขาดศรัทธาต่อโรงเรียน ทำให้ส่วนประกอบ
ของคําว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ขาดความสมบูรณ์ตามมาในท่ีสุด 

ณัฐภัค อุทโท (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทางกายภาพ
ของโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1” พบว่า สภาพท่ีเป็นจริง
ในปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งต้องปรับปรุงให้ดี
ขึ้น ตามลำดับดังนี้ การจัดห้องสุขา การจัดห้องเรียน การจัดบริเวณโรงเรียน การจัดอาคารเรียน และการจัดโรง
อาหาร สภาพท่ีควรจะเป็นในความคาดหวังของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทางกายภาพ ในภาพรวมอยู
ในระดับมากที่สุด ซึ่งต้องให้มีการพัฒนาตามลำดับดังนี้ การจัดโรงอาหาร การจัดห้องเรียน การจัดบริเวณ
โรงเรียน การจัดอาคารเรียน และการจัดห้องสุขา ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาของการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนทางกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับต้องการพัฒนา ตามลำดับ ดังนี้ การจัดห้องสุขา การจัด
ห้องเรียน การจัดบริเวณโรงเรียนการจัดอาคารเรียน และการจัดโรงอาหาร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทางกายภาพ การจัดห้องสุขา ดังนี้ ห้องสุขาสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น   
มีสีสันสวยสดใสปลูกต้นไม้ข้างห้องน้ำและมีกระดาษชำระ การจัดห้องเรียน ดังนี้ มีแอร์ในห้องเรียน จัดโต๊ะ
เรียนใหม่ให้เป็นระเบียบ มีสีสันสวยงาม และมีความสะอาดของห้องเรียน การจัดบริเวณโรงเรียน  ดังนี้       
ปลูกต้นไม้จะได้ร่มรื่น สนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้า มีความสวยงาม มีสีสันสวยงาม และมีสนามเด็กเล่น     
เครื่องเล่นต่าง ๆ การจัดอาคารเรียนดังนี้ ทาสีสวยงามสบายตา ทำความสะอาดอาคารและจัดบอร์ดและการจัด
โรงอาหาร ดังนี้ ดูแลรักษาความสะอาดของโรงอาหาร ทาสีโต๊ะรับประทานอาหารใหม่มีโทรทัศน์ดูข่าวสาร     
มีการแสดงบนเวทีทุกวัน โรงอาหารมีความปลอดภัย จัดโต๊ะอาหารให้เป็นระเบียบ 

พระมหาเดชา อมรเมธี (2556 : 91) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดอ่างทอง” พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มี
มาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรักษาความสะอาดและปลอดภัย อาคารเรียน อาคารประกอบ และพื้นท่ี
โรงเรียนสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

สาคร มหาหิงค์ (2559 : 356) ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเขต 4” พบว่า การบริหารสภาพแวดล้อม ในภาพรวม 
3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านกายภาพ รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
วิชาการ ตามลำดับ และได้เสนอแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ดังนี้ 1) ควรจัดตกแต่งบริเวณรอบๆอาคารเรียนอาคาร
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ประกอบให้ร่มรื ่น สวยงาม มีความสะอาดและปลอดภัย 2)ควรใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบอย่างคุ้มค่า 3) ควรจัดห้องน้ำ ห้องส้วมให้เพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ4) ควรให้บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกนั 5) ควรมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร 6) ควรระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
7) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการผ่านการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ท้ังในและ
นอกห้องเรียน 8) ควรจัดบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และ 9) ควรจัดการเรียนการ
สอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือการเรียนรู้ 

วีซานา อับดุลเลาะ (2563 : 242-243) ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมนั้น
ควรจะคำนึงถึงองค์ประกอบในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ทั ้ง 2 ด้าน โดยด้านกายภาพ ควรมีการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ทุกพื้นท่ีสามารถเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สำหรับ
ด้านจิตวิทยา ควรคำนึงถึงส่ิงท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดท่ีมีผลต่อความรู้สึกของผู้เรียน ท้ังปัจจัยทางบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที ่เป็นทางบวกให้กับผู้เร ียน ตระหนักถึงความสำคัญในการสร ้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 

4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
คีใจ (Kijai 1987: 38 อ้างใน อารียา สตาร์รัตน์, 2556 : 60) ที่ ได้ศึกษาเรื ่อง“คุณลักษณะของ

สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ” พบว่า บรรยากาศของสถานศึกษา ภาพพจน์
ของสถานศึกษา ความเป็นผู้นํา ทางวิชาการของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของสถานศึกษา สูง
กว่าปัจจัยด้านอื่น 

เพอร์สัน (Person. 1993: 3071-A อ้างใน สุรศักด์ิ อรรถจินดา, 2563 : 64) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
“การสํารวจหาความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารแบบมีสวนร่วมกับประสิทธิผล ที่ได้รับจากการจัดการของ
วิทยาลัยในรัฐโรไลนา” โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้บริหารคณะครูในวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ระดับ
ต่างๆในวิทยาลัย โดยผู้ที่ตอบกลับจะถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษา พบว่า การบริหาร 
อย่างมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญกับประสิทธิผลท่ีได้รับจากการจัดการ และจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ พบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับความพอใจท่ีได้รับจากการจัดการซึ่งมี27 ปัจจัย มีความ
พึงพอใจ 17 ปัจจัย และแบบสอบถามเกี่ยวกับบริหารแบบมีส่วนร่วม จำนวน 10 ปัจจัย เป็นปัจจัยที่ลูกจ้าง
ต้องการให้เกิดในวิทยาลัย และยังพบวาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันไม่มีผลต่อการยอมรับผลของ
การจัดการ และถึงแม้ว่าการบริหารงานในวิทยาลัยไม่สามารถที่จะให้ลูกจ้างในวิทยาลัยดเนินการได้ทั้งหมด 
ผู้บริหารก็ควรให้การสนับสนุนให้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควรมีการนําความรู้ และความชํานาญของครู และบุคลากรในวิทยาลัยมาผสมผสานให้
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ควบคู่กับการจัดการอย่างชาญฉลาดของผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้เกิดแนวทางในการดําเนินงานท่ีถูกต้อง เหมาะสม
ในวิทยาลัย 

เคนเนดี้ (Kennedy. 2011: online) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในยุค
ศตวรรษที่ 21 ไว้ว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในยุคนี้คงต้องทำงานหนักเพื่อรวมตัวนวัตกรรมเข้ามาในองค์กร 
ท่ีจะต้องมีการดำเนินการในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพิ่ม
โอกาสการเรียนรู้ได้สูงสุด อีกทั้งผู้เรียนและผู้สอนทุกคนควรมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ท่ี
เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน ครูมีอุปกรณ์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เพื่อบันทึกการบรรยายในช้ันเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถตรวจสอบไฟล์มัลติมีเดียออนไลน์ได้เป็นยุคแห่ง
การส่ือสารอย่างไร้พรมแดน ไม่มีขอบเขตใด ๆ ในการจะปิดกั้นความรู้ได้ 
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บทท่ี 3  
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้  
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564ประชากร รวมทั้งส้ินจำนวน 484 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564  โดยสุ่มตัวอยา่ง
มาจากประชากรและเป็นผู้ท่ียินยอมให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
 3. การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการของ ของ R. V. Krejcie และ 
D. W Morgan  โดยได้กำหนดค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นหลักการท่ีเหมาะสมสำหรับการวิจัย
เชิงสำรวจที่มีประชากรจำนวนมากและมีค่าแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ใช้หลักการคำนวณจากค่า
สัดส่วน โดยให้ค่า proportion เป็น p =0.5 ดังนั้น 1- p = q = 0.5 เมื ่อ p*q = 0.5*0.5ซึ่งตามหลักการ 
Krejcie และ Morgan คิดจากสัดส่วน ในประชากรเป็นร้อยละ 5 (หรือคิดจากค่า p = 0.5) กำหนดระดับระดับ
ความเช่ือมั่นในการประมาณค่า ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดย การคำนวณกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้กำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จากสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ 

สูตร   n =              X2 Np (1-p)         
                     e2 (N-1)+X2 p(1-p) 

เมื่อ   n   = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N   = ขนาดของประชากร 
e   = ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
X2  = ค่าไคสแควร์ท่ี df = 1และระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

                ( X2 = 3.841) 
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    P  =  0.5 
จำนวนประชากรของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ปีการศึกษา 2564 ที่เป็นผู้บริหาร ครู รวม 50 คน 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 237 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
197 คน  รวมทั้งส้ินจำนวน 484 คน โดยกำหนดให้ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.05 

แทนค่าจากสูตร 
 

 n  =  3.841(484*0.5) (1-0.5) 1,514 
   0.05(439-1) + 3.841 0.5(1-0.5) 
 n  =  215 คน 

 
 จากการคำนวณตามสูตร ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 
เพื ่อให้ได้มาซึ ่งจำนวนกลุ ่มตัวอย่างที ่มีอัตราส่วนสอดคล้องกับจำนวนประชากร และเป็นตัวแทนที่ดี            
ของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสิ ้น 215 คน เก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Sampling) ซึ่งผู ้วิจัย      
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 ตัวอย่าง โดยกำหนดระยะเวลาการ เก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 จนกระท่ังได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจำนวนท่ีกำหนด  
 
ตาราง1 แสดงจำนวนประชากรของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ปีการศึกษา 2564 

ประเภทของกลุ่มประชากร 
ประชากรปีการศึกษา 2564 

จำนวน กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหาร และครู  50 42 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) 237 114 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 197 72 

รวม 484 228 
แหล่งท่ีมา: ข้อมูลจาก 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมที ่ส่งเสริมการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ซึ ่งผู ้วิจัย             
ได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสอบถามตามข้ันตอนดังนี้  

1.1 ศึกษาขอบเขตของเนื้อหาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ เอกสาร คำสั่ง นโยบายและ
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
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1.2 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษานำมารวบรวม เพื่อกำหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือและ
ขอบเขตเนื้อหา ตามสภาพของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา และกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีได้
ศึกษาในข้อท่ี 1.1 

1.3 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ นิยาม ตัวแปรเป็นนิยาม
ปฏิบัติการ  

1.4 รวบรวมข้อมูลจากข้อท่ี 1.1 และข้อท่ี 1.2 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม  
1.5 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ความเที่ยงตรงของคำถาม 

โดยผู้เช่ียวชาญ 
 โดยจะได้ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ในการพิจารณาคุณภาพของ

แบบสอบถาม 
 ข้อคำถามท่ีมีค่า IOC > 0.05 คือข้อกำหนดท่ีมีความแม่นตรงใช้ได้ 
 คะแนนของผู้เช่ียวชาญกำหนดได้ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2550 

หน้า 133)  
  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าถูกต้อง / สอดคล้อง / ตรงกับจุดประสงค์  
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าถูกต้อง / สอดคล้อง / ตรงกับจุดประสงค์  
  -1  หมายถึง แน่ใจว่ายังไม่ถูกต้อง / ไม่สอดคล้อง / ไม่ตรงจุดประสงค์  
 
1.6 นำคะแนนท่ีได้มาแทนค่าในสูตรดังนี้ 

IOC =  
∑ R

N
 

เมื ่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับลักษณะของพฤติกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์นั้น  

  ∑ R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญต่อเนื ้อหา
ท้ังหมด  

    N  หมายถึง จำนวนผู้เช่ียวชาญ 
 
ถ้าดัชนี IOC ที่คำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อคำถามนั้นถือเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะ

พฤติกรรมหรือตรงกับวัตถุประสงค์นั้น และถ้าข้อคำถามใดมีค่าดัชนีท่ีต่ำกว่า 0.5 ข้อคำถามนั้นก็จะถูกตัดออก
หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น  

1.7 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขทั้งด้านเนื้อหาและสำนวนภาษา ที่ผ่านการตรวจพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วให้คณะอาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม  

1.8 นำแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาความเป็นปรนัย 
(Objectivity) โดยใช้แบบสอบถามลองใช้กับครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้ศึกษา จำนวน
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รวมทั้งสิ้น  30 ตัวอย่าง  นำแบบสอบถามที่ทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ โดยใช้การ
ทดสอบแบบที (t-test) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามตามวิธ ีครอนบาค โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แบบแอลฟา (Alpha Coefficient) (บุญเรือง ขจรศิลป์. 2556: 116) เพื่อให้แบบสอบถามในแต่ละ
ด้านได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูงเพียงพอท่ีอย่างต่ำ 0.5 ขึ้นไปเพื่อจะนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละส่วนดังนี้ แบบสอบถามของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมในสถานศึกษา α = .6623 เกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมด้านกายภาพ α = .9156 
แบบสอบถามของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
เกีย่วกับส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ และด้านวิชาการ α = .9579  
 2. ลักษณะเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสำรวจรายการ (Check List)มี ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ มี
ความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
   ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย 
   ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 
   ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก 
   ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากท่ีสุด 
 ซึ่งแบบสอบถามมีท้ังหมด 2 ฉบับ อันได้แก่ 

2.1 ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับผู้บริหารและครู ของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มีจำนวน     
2 ตอน โดยแบ่งออกเป็น 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ตำแหน่งหน้าท่ี
การศึกษา และประสบการณ์ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีประกอบไปด้วย 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา ของ 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ เป็นคำถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร เกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงาน/โครงการ การจัดองค์การสิ่งแวดลอ้ม 
เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อมและการควบคุมการดำเนินการส่ิงแวดล้อม ในสถานศึกษา จำนวน 21 ข้อ 

ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้สิ ่งแวดล้อมทางกายภาพใน
สถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด    
5 ระดับ ถามครอบคลุมในส่วนเกี่ยวกับ การใช้พื้นท่ีบริเวณสถานศึกษา การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบการ
โรงฝึกงานการจัดระบบสุขาภิบาล ความสะอาดและความปลอดภัย ตลอดจนถึงการใช้สื ่อวัสดุครุภ ัณฑ์         
เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน จำนวน 22 ข้อ 
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ส่วนที ่  3 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิงานภายใต้ สิ ่งแวดล้อมทางวิชาการ                
ในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 
5 ระดับ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาได้แสดงออก กิจกรรมท่ีแสดงถึง
การพัฒนาองค์กร กิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จำนวน 17 ข้อ 

2.2 ฉบับที ่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค       
ดอกคำใต้ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพของนักเรียน นักศึกษาเป็นคำถามเกี่ยวกับระดับของหลักสูตรที่กำลังศึกษา 
ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ตอนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิการ           
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา ท่ีประกอบไปด้วย 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ เกี ่ยวกับการใช้พื ้นที ่บริเวณ            
ในสถานศึกษา การใช้อาคารเรียน อาคารประกอบการโรงฝึกงาน การสุขาภิบาล ความสะอาดและความ
ปลอดภัย ตลอดจนถึงการใช้ส่ือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน  20 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนและ
การสอน กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาได้แสดงออก กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาองค์กร กิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จำนวน  17 ข้อ 
 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยดำเนินการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้ันตอนสำคัญคือ ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ขอเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แล้วขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โดยได้แนะนำตัวพร้อมชี้แจง
รายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการวิจัย พร้อมชี้แจงสิทธิในการเข้าร่วมการวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถ
ปฏิเสธการให้เข้ามูลได้ในทันทีที่รู้สึกว่าเป็นการรบกวนสิทธิส่วนบุคคล โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลใดใดให้กับ
ผู้วิจัย และจะไม่มีผลกระทบใดใดตามมาท้ังส้ิน หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างได้รับทราบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยเรียบร้อยแล้ว กลุ่มตัวอย่างสามารถตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้ และในระหว่างการตอบ
แบบสอบถาม หากกลุ่มตัวอย่างมีภาระจำเป็นเร่งด่วน สามารถหยุดทำได้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ท้ังนี้
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสะดวกใจในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของ
การวิจัยท่ีนำไปสู่ความถูกต้อง เช่ือถือได้ในผลการวิจัย 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน คือ  
 1. ผู้วิจัยขอบันทึกข้อความขออนุญาตท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เพื่อขอความ
ร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
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 2. แจกแบบสอบถามจำนวน 250 ฉบับ ให้ผู้บริหารและครู นักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้ว
ดำเนินการเก็บข้อมูลดังนี้คือ  
 2.1 ส่งตัวแทนเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
 2.2 ผู้วิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง  
 3. ผู้วิจัยกำหนดเวลาตอบรับแบบสอบถามคืนภายใน 3 วัน เมื่อครบระยะเวลาท่ีกำหนด ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามคืนและเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 228 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.20 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
 2.นําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 
 2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของการดำเนินงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา ตามสภาพท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิค
ดอกคำใต้ และตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาโดยรวม จำแนกตามลักษณะของตัวแปรเป็นรายข้อ 
แล้วนำค่าเฉล่ีย (X̅) ท่ีได้เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินค่า โดยวิธีตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981, p. 195) 
 
     ค่าเฉลี่ย       หมายถึง  
   1.00 - 1.50   มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการในระดับน้อยที่สุด 
   1.51 - 2.50   มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการในระดับน้อย 
   2.51 - 3.50  มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการในระดับปานกลาง 
   3.51 - 4.50  มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการในระดับมาก 
   4.51 - 5.00  มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการในระดับมากท่ีสุด  
 
  2.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานด้านสิ ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาทางกายภาพและทางวิชาการตามสภาพปฏิบัติงานในปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีท่ีพบว่ามีความแตกต่างค่าเฉล่ียอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทดสอบ ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังนี้ 
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F =
MSb

MSw
 

F   คือ ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มกับค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
MSb คือ ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
MSw คือ ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

  ในกรณีท่ีพบค่า F มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใช้วิธีทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  

S = √
(K − 1)F(α, dfb, dfw)MSw

N
 

 
  เมื่อ S คือค่าวิกฤติแบบเชฟเฟ่  

F(α, dfb, dfw) คือ  ค่า F ที่เปิดจากตารางการแจกแจงของค่า F ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
= 𝛼 โดยมีค่า dfb = K − 1 และ dfw = N − K เมื่อ K แทนกลุ่มจำนวนกลุ่ม 

ตัวอย่าง (ค่าวิกฤติของ F)  
  MSw คือ  Mean Square ภายในกลุ ่มที ่ได้คำนวณไว้แล้วในการวิเคราะห์

ความแปรปรวน 
  N   คือ จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

บทท่ี4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ในกำกับของอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนวิชาชีพเปิดโอกาสให้ทุกคนในจังหวัดพะเยา ที่มีความสนใจ 
ในการศึกษาวิชาชีพได้ฝึกอบรมตามความถนัดและความสามารถอย่างทั่วถึงโดยเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อนำไปประกอบอาชีพพร้อมกับการก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ต่อไป การดำเนินการจะประสบผลสำเร็จ
ได้ด้วยปัจจัยของส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีจะส่งเสริมกระบวนการศึกษาวิชาชีพและการดำเนินงานในองค์กร
ให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งทำหน้าท่ี     
ท้ังเรื่องการจัดการเรียนรู้ การดูแลอาคารสถานท่ีและการบริหารงาน ผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางพัฒนาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาในปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานอาชีวศึกษาในอนาคตต่อไป การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งผลวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น    
3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของ ผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จำแนก
ตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม
สถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทางกายภาพและทางวิชาการ ในปัจจุบันของ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหารและครูท่ีตอบแบบสอบถาม  
 

ลำดับ ข้อมูล จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 การศึกษา   
 - ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 0 
 - ปริญญาตรี 38 90.48 
 - ปริญญาโท 4 9.52 
 - ปริญญาเอก 0 0 
 รวม 42 100 
2. ประสบการณ์การทำงาน   
 - น้อยกว่า 5 ปี 2 4.80 
 - 5 - 10 ป ี 27 64.30 
 - 10 – 20 ปี 11 26.20 
 - มากกว่า 20 ปี 2 4.80 
 รวม 42 100 

  

 จากตาราง 1 ระดับการศึกษาของผู้บริหารและครูท่ีตอบแบบสอบถาม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จำนวน 38 คน (ร้อยละ 90.48) ปริญญาโทจำนวน 4 คน (ร้อยละ 9.52) ไม่มีผู้ที่จบการศึกษาต่ำกว่าปรญิญา
ตรีและไม่มีผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปีจำนวน 2คน (ร้อยละ 
4.80) 5ปี – 10 ปีจำนวน 27 คน (ร้อยละ 64.30) 10- 20 ปีจำนวน 11 คน (ร้อยละ 26.20) และมากกว่า 20ปี
จำนวน 2 คน (ร้อยละ4.80) ส่วนข้อมูลท่ัวไปของนักเรียนนักศึกษาแสดงใน ตาราง 2 
 
ตาราง 2 ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม  
 

ลำดับ ข้อมูล จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 114 61.29 
2. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 72 38.71 
 รวม 186 100 

 

 จากตาราง 2 ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 114 คน 
(ร้อยละ 61.29) และเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 72 คน (ร้อยละ 
38.71) 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จำแนกตาม
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
ด้านกระบวนการบริหารส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ / โครงการด้วยระบบข้อมูลจาก

การศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน  
4.07 0.92 มาก 

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์และกติกาในการ
วางแผน 

4.14 0.68 มาก 

3. มีการกำหนดขั้นตอนของแผนปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจนมีความ
ยืดหยุ่นและเป็นท่ียอมรับของบุคลากร 

4.07 0.64 มาก 

4. ผู้บริหารสนับสนุนสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอในการ 
เรียน การวิจัย สิ ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ทางอาชีพ 

4.02 0.52 มาก 

5. มีการวัดและประเมินผลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน 

4.14 0.57 มาก 

6. ผู้บริหารส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างการยอมรับของสังคมท่ี
มีต่อวิทยาลัยให้กับนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปกครองและ
ชุมชน 

4.29 0.55 มาก 

7. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอยางท่ีดี 4.12 0.71 มาก 
8. มีคำสั ่งและกำหนดขอบข่ายหน้าที ่ของผู ้ร ับผิดชอบตาม

โครงสร้างของการบริหาร 
4.29 0.64 มาก 

9. การปฏิบัติงานเป็นไปตามโครงสร้างท่ีกำหนดไว้ในแผนภูมิการ
บริหาร 

4.24 0.62 มาก 

10. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

3.93 0.60 มาก 

11. มีการนำข้อมูลจากการประเมินผลไปใช้ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน 

3.95 0.62 มาก 

12. มีการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่
ทุกครั้ง 

3.69 0.64 มาก 

13. เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรมีความรู้ ความชำนาญในหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.00 0.62 มาก 
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ตาราง 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
ด้านกระบวนการบริหารส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
14. มีการส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรด้วยการดูงาน

และศึกษาต่อ 
3.60 0.70 มาก 

15. บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีมรับผิดชอบผลงานและยอมรับ
ความคิดเห็นของกลุ่ม 

3.79 0.61 มาก 

16. ครูผู้สอนมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน 4.10 0.53 มาก 
17. มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้บุคลากรท่ี

ครอบคลุมหน้าท่ีรับผิดชอบไว้ชัดเจน 
4.07 0.51 มาก 

18. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตาม
คำส่ังด้วยระยะเวลาท่ีชัดเจน 

3.95 0.49 มาก 

19. มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานด้วยการติดป้ายประกาศ
หรือสถิติ แผนภูมิ เพื่อแสดงการพัฒนาเสมอ 

3.88 0.63 มาก 

20. ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 3.95 0.49 มาก 
21. มีการวัดและประเมินผลงานหลังการปฏิบัติที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์

แล้วทุกครั้ง 
4.00 0.51 มาก 

 รวม 4.01 0.61 มาก 
 
 จากตาราง 3 ผู้บริหารและครู เห็นว่าการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ด้าน
กระบวนการบริหารส่ิงแวดล้อม มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.01 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ± 0.61 โดยข้อรายการเรื ่องมีคำสั่งและกำหนดขอบข่ายหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างของการบริหาร ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นว่าปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการสูงท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ±0.64 ส่วนข้อรายการเรื่องมีการส่งเสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรด้วยการดูงานและศึกษาต่อ ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นว่าปฏิบัติสอดคล้องกับข้อ
รายการต่ำท่ีสุดค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ± 0.70 
  ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา แสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
1. มีการแสดงแผนผังเก ี ่ยวกับอาคารสถานที ่ ต่างๆ ภายใน

วิทยาลัยอย่างชัดเจน 
3.93 0.56 มาก 

2. มีการรักษาภูมิทัศน์ห้องเรียน อาคารเรียน และสถานท่ีบริเวณ
วิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงาม 

3.93 0.56 มาก 

3. อาคารเรียนและอาคารประกอบที ่เพียงพอเหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โรงฝึกงาน  

4.07 0.56 มาก 

4. บริเวณท่ีต้ังของวิทยาลัยไม่ไกลชุมชนสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก 

3.71 0.51 มาก 

5. จัดพื้นที่ริมถนนและทางเดินในวิทยาลัย กลมกลืนกับบริเวณ
ตามแผนผังวิทยาลัย 

3.83 0.54 มาก 

6. จัดห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.95 0.58 มาก 
7. ขนาดของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติงานเหมาะสมกับจำนวน

นักศึกษา 
3.79 0.68 มาก 

8. มีการตกแต่งสภาพห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ 

3.98 0.68 มาก 

9. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ เอื ้อต่อการ
เรียนการสอน 

4.02 0.56 มาก 

10. สภาพของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3.98 0.51 มาก 
11. ห้องเรียนทฤษฎี สงบ เงียบ ปราศจากเสียงรบกวน 3.95 0.54 มาก 
12. โรงอาหารและอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.76 0.48 มาก 
13. มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 3.50 0.55 ปานกลาง 
14. มีน้ำด่ืมน้ำใช้ท่ีสะอาดถูกหลักอนามัยเพียงพอกับจำนวน

บุคลากรในวิทยาลัย 
3.79 0.47 มาก 

15. มีการจัดบริเวณการจราจร เช่น ทางเท้า ถนนสำหรับ 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และท่ีจอดรถเป็นสัดส่วนเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

3.62 0.54 มาก 

16. มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ป้ายบอก
ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง เป็นต้น 

4.19 0.59 มาก 
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ตาราง 4 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา (ต่อ) 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
17. จัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การเรียนรู้ 
4.10 0.58 มาก 

18. มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอน 

4.02 0.56 มาก 

19. จัดสื ่อคอมพิวเตอร ์ประกอบการเร ียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอต่อการเรียนรู้ 

4.02 0.51 มาก 

20. มีวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 4.09 0.53 มาก 
21. มีสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 
4.02 0.64 มาก 

22. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในสภาพดี 
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

3.98 0.60 มาก 

 รวม 3.92 0.56 มาก 
 
 จากตาราง 4 ผู้บริหารและครู เห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู ่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย  

(X̅) เท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ± 0.56 61 โดยข้อรายการเรื่อง จัดสื่อและอุปกรณ์
ประกอบอื่น ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ผู ้ที ่ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปฏิบัติสอดคล้องกับข้อ
รายการสูงที่สุดค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.19  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ± 0.59 ในขณะที่ข้อรายการ
เรื่อง มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามเห็นว่าปฏิบัติสอดคล้องกับ
ข้อรายการในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 3.50  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ± 0.55 
 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา แสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
1. มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักศึกษาทราบก่อนเสมอ 4.05 0.70 มาก 
2. การเรียนการสอนมีความหลากหลายท่ีสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
4.05 0.58 มาก 

3. มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างครบวงจร 4.07 0.64 มาก 
4. สอนโดยให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ดว้ย

ตนเอง 
4.00 0.66 มาก 

5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนนักศึกษาตามสภาพจริงด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

4.14 0.61 มาก 

6. ครู พร้อมให้ความช่วยเหลือ แนะนำเกี่ยวกับการเรียน 4.10 0.58 มาก 
7. ครูเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในทุกเรื่อง 4.19 0.59 มาก 
8. มีการส่งเสริมการเรียนรู ้ การวิจัย สิ ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีพ 
4.21 0.65 มาก 

9. วิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรม ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น 
Big Cleaning Day ,5 ส.หรือ กีฬาสี 

4.19 0.63 มาก 

10. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา 

3.81 0.71 มาก 

11. ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร/นักเรียนได้แสวงหาความรู้
กับหน่วยงานอื่น 

3.98 0.52 มาก 

12. เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ช่ือเสียง
ของวิทยาลัย (การแข่งทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ)  

4.00 0.49 มาก 

13. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง
วิถีประชาธิปไตย เช่น การเลือกต้ังประธานนักศึกษา นายก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

4.14 0.52 มาก 

14. มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 4.12 0.59 มาก 
15. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุร ักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
4.04 0.54 มาก 

16. มีกิจกรรมในการป้องกันหรือลดมลพิษเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 4.14 0.61 มาก 
17. วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ

นักศึกษาได้เลือกตามความสนใจ 
4.04 0.58 มาก 

 รวม 4.07 0.60 มาก 
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 จากตาราง 5 ผู้บริหารและครู เห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ด้าน
สิ ่งแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย  
(X̅) เท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ± 0.60 โดยข้อรายการ เรื่องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
การวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีพ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปฏิบัติ
สอดคล้องกับข้อรายการสูงที่สุดค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.21  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ± 0.65 
ในขณะที่ข้อรายการเรื่องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ผู้ท่ี
ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการต่ำสุดแต่อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 3.81
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ± 0.71 
 ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวช. เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา แสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวช. เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
1. มีการแสดงแผนผังเก ี ่ยวกับอาคารสถานที ่ ต่างๆ ภายใน

วิทยาลัยอย่างชัดเจน 
3.73 0.72 มาก 

2. มีการรักษาภูมิทัศน์ห้องเรียน อาคารเรียน และสถานท่ีบริเวณ
วิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงาม 

3.56 0.75 มาก 

3. อาคารเรียนและอาคารประกอบที ่เพียงพอเหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โรงฝึกงาน  

2.30 0.88 น้อย 

4. บริเวณท่ีต้ังของวิทยาลัยไม่ไกลชุมชน สามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก 

2.49 0.94 น้อย 

5. จัดพื้นที่ริมถนนและทางเดินในวิทยาลัย กลมกลืนกับบริเวณ
ตามแผนผังวิทยาลัย 

3.47 0.76 ปานกลาง 

6. จัดห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.46 0.84 ปานกลาง 
7. ขนาดของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติงานเหมาะสมกับจำนวน

นักศึกษา 
3.28 1.11 ปานกลาง 

8. มีการตกแต่งสภาพห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ 

3.35 0.79 ปานกลาง 

9. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ เอื ้อต่อการ
เรียนการสอน 

3.67 0.85 มาก 

10. สภาพของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3.50 0.78 ปานกลาง 
11. ห้องเรียนทฤษฎี สงบ เงียบ ปราศจากเสียงรบกวน 3.10 0.85 ปานกลาง 
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ตาราง 6 ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวช. เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิค 
ดอกคำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา (ต่อ) 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
12. โรงอาหารและอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.30 0.78 ปานกลาง 
13. มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 2.89 1.06 ปานกลาง 
14. มีน้ำดื ่มน้ำใช้ที ่สะอาดถูกหลักอนามัยเพียงพอกับจำนวน

บุคลากรในวิทยาลัย 
2.82 0.84 ปานกลาง 

15. มีการจัดบริเวณการจราจร เช่น ทางเท้า ถนนสำหรับ 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และท่ีจอดรถเป็นสัดส่วนเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

3.11 0.93 ปานกลาง 

16. มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ป้ายบอก
ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง เป็นต้น 

3.70 0.86 มาก 

17. จัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

3.72 0.84 มาก 

18. มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอน 

3.44 0.75 ปานกลาง 

19. จัดสื ่อคอมพิวเตอร ์ประกอบการเร ียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอต่อการเรียนรู้ 

3.89 1.08 มาก 

20. มีวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 3.39 0.92 ปานกลาง 
21. มีสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 
3.28 0.97 ปานกลาง 

22. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในสภาพดี 
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

3.44 0.68 ปานกลาง 

 รวม 3.31 0.86 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 6 นักเรียน ระดับ ปวช. เห็นว่าการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย  
(X̅) เท่ากับ 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ± 0.87 โดยให้ความเห็นว่า มีการปฏิบัติสอดคล้องกับ
ข้อรายการอยู่ในระดับ มาก คือ มีการแสดงแผนผังเกี่ยวกับอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
การรักษาภูมิทัศน์ห้องเรียน อาคารเรียน และสถานที่บริเวณวิทยาลัยให้มีความร่มรื ่นสวยงาม ห้องเรียน / 
ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ เอื้อต่อการเรียนการสอน มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย 
เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ ถังดับเพลิง จัดส่ือและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
และจัดสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการเรียนรู้  ในส่วนของการ
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ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับน้อย คือ อาคารเรียนและอาคารประกอบที่เพียงพอเหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่นโรงฝึกงาน และบริเวณที่ตั้งของสถานศึกษาไม่ไกลชุมชน สามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก ในส่วนการปฏิบัติข้อรายการอื่น ๆ นักเรียน ระดับ ปวช. เห็นว่าปฏิบัติระดับปานกลาง 
 ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวช. เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา แสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวช. เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิค 
ดอกคำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
1. มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักศึกษาทราบก่อนเสมอ 3.67 0.98 มาก 
2. การเรียนการสอนมีความหลากหลายท่ีสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
3.72 0.81 มาก 

3. มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างครบวงจร 3.72 0.85 มาก 
4. สอนโดยให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ดว้ย

ตนเอง 
3.82 0.90 มาก 

5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนนักศึกษาตามสภาพจริงด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

3.61 0.81 มาก 

6. ครู พร้อมให้ความช่วยเหลือ แนะนำเกี่ยวกับการเรียน 3.60 0.77 มาก 
7. ครูเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในทุกเรื่อง 3.56 0.96 มาก 
8. มีการส่งเสริมการเรียนรู ้ การวิจัย สิ ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีพ 
3.28 0.94 ปานกลาง 

9. วิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรม ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น 
Big Cleaning Day ,5 ส.หรือ กีฬาสี 

3.60 0.96 มาก 

10. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา 

3.19 0.81 ปานกลาง 

11. ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร/นักเรียนได้แสวงหาความรู้
กับหน่วยงานอื่น 

3.51 0.66 มาก 

12. เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ช่ือเสียง
ของวิทยาลัย (การแข่งทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ)  

3.05 1.10 ปานกลาง 

13. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง
วิถีประชาธิปไตย เช่น การเลือกต้ังประธานนักศึกษา นายก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

3.07 1.06 ปานกลาง 
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ตาราง 7 ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวช. เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิค 
ดอกคำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา (ต่อ) 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
14. มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3.21 0.97 ปานกลาง 
15. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุร ักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
3.25 0.87 ปานกลาง 

16. มีกิจกรรมในการป้องกันหรือลดมลพิษเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3.10 0.90 ปานกลาง 
17. วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ

นักศึกษาได้เลือกตามความสนใจ 
2.93 1.03 ปานกลาง 

 รวม 3.41 0.90 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 7 นักเรียน ระดับ ปวช. เห็นว่าการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย  
(X̅) เท่ากับ 3.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ±0.90 โดยให้ความเห็นว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อ
รายการอยู่ในระดับมาก คือ มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักศึกษาทราบก่อนเสมอ การเรียนการสอนมี
ความหลากหลายท่ีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างครบวงจรสอน
โดยให้นักศึกษารู้จักคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีการวัดและประเมินผลการเรียนนักศึกษาตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูพร้อมให้ความช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับการเรียน ครูเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นในทุกเรื่อง ในส่วนการปฏิบัติข้อรายการอื่น ๆ นักเรียน ระดับ ปวช. เห็นว่าปฏิบัติระดับปานกลาง 
 ความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับ ปวส. เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา แสดงในตาราง 8 
 

ตาราง 8 ความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับ ปวส. เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิค 
ดอกคำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
1. มีการแสดงแผนผังเก ี ่ยวกับอาคารสถานที ่ ต่างๆ ภายใน

วิทยาลัยอย่างชัดเจน 
3.53 0.73 มาก 

2. มีการรักษาภูมิทัศน์ห้องเรียน อาคารเรียน และสถานท่ีบริเวณ
วิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงาม 

3.61 0.76 มาก 

3. อาคารเรียนและอาคารประกอบที ่เพียงพอเหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โรงฝึกงาน  

2.47 0.93 น้อย 

4. บริเวณท่ีต้ังของวิทยาลัยไม่ไกลชุมชน สามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก 

2.28 0.81 น้อย 

5. จัดพื้นที่ริมถนนและทางเดินในสถานศึกษวิทยาลัย กลมกลืน
กับบริเวณตามแผนผังวิทยาลัย 

3.58 0.96 มาก 
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ตาราง 8 ความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับ ปวส. เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิค 
ดอกคำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา (ต่อ) 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
6. จัดห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.86 0.72 มาก 
7. ขนาดของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติงานเหมาะสมกับจำนวน

นักศึกษา 
3.67 0.92 มาก 

8. มีการตกแต่งสภาพห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ 

3.78 0.83 มาก 

9. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ เอื ้อต่อการ
เรียนการสอน 

3.94 0.85 มาก 

10. สภาพของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3.89 0.91 มาก 
11. ห้องเรียนทฤษฎี สงบ เงียบ ปราศจากเสียงรบกวน 3.30 1.00 ปานกลาง 
12. โรงอาหารและอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 0.87 ปานกลาง 
13. มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 2.78 1.12 ปานกลาง 
14. มีน้ำดื ่มน้ำใช้ที ่สะอาดถูกหลักอนามัยเพียงพอกับจำนวน

บุคลากรในวิทยาลัย 
2.72 1.23 ปานกลาง 

15. มีการจัดบริเวณการจราจร เช่น ทางเท้า ถนนสำหรับ 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และท่ีจอดรถเป็นสัดส่วนเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

2.78 1.39 ปานกลาง 

16. มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ป้ายบอก
ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง เป็นต้น 

3.89 1.11 มาก 

17. จัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

3.44 0.96 ปานกลาง 

18. มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอน 

3.50 0.80 ปานกลาง 

19. จัดสื ่อคอมพิวเตอร ์ประกอบการเร ียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอต่อการเรียนรู้ 

3.67 0.98 มาก 

20. มีวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 3.72 0.91 มาก 
21. มีสื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน 
3.33 1.01 ปานกลาง 

22. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในสภาพดี 
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

3.44 1.02 ปานกลาง 

 รวม 3.39 0.95 ปานกลาง 
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 จากตาราง 8 นักศึกษา ระดับ ปวส. เห็นว่าการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย  
(X̅) เท่ากับ 3.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ±0.95 โดยให้ความเห็นว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อ
รายการอยู่ในระดับมาก คือมีการแสดงแผนผังเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในวิทยาลัยอย่างชัดเจน มีการ
รักษาภูมิทัศน์ห้องเรียน อาคารเรียน และสถานท่ีบริเวณวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นสวยงาม จัดพื้นท่ีริมถนนและ
ทางเดินในสถานศึกษากลมกลืนกับบริเวณตามแผนผังสถานศึกษา จัดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ขนาดของห้องเรียน/ห้องปฏิบัติงานเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา มีการตกแต่งสภาพ
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ เอื้อต่อการ
เรียนการสอน สภาพของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ ถังดับเพลิง เป็นต้น จัดส่ือคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการเรียนรู้ และมีวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ แต่ให้
ความเห็นว่าการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับน้อย คือ อาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีเพียงพอ
เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โรงฝึกงาน และบริเวณที่ตั้งของสถานศึกษาไม่ไกล
ชุมชน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ส่วนข้อรายการท่ีเหลือปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 ความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับ ปวส. เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา แสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 ความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับ ปวส. เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิค 
ดอกคำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา  
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
1. มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักศึกษาทราบก่อนเสมอ 3.78 0.86 มาก 
2. การเรียนการสอนมีความหลากหลายท่ีสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
3.67 0.82 มาก 

3. มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างครบวงจร 3.64 1.01 มาก 
4. สอนโดยให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ดว้ย

ตนเอง 
3.75 0.96 มาก 

5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนนักศึกษาตามสภาพจริงด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

3.67 0.98 มาก 

6. ครู พร้อมให้ความช่วยเหลือ แนะนำเกี่ยวกับการเรียน 3.56 0.96 มาก 
7. ครูเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในทุกเรื่อง 3.64 1.01 มาก 
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ตาราง 9 ความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับ ปวส. เรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิค 
ดอกคำใต้ ด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา (ต่อ) 
ข้อ ข้อรายการแสดงความคิดเห็น X̅ SD แปลผล 
8. มีการส่งเสริมการเรียนรู ้ การวิจัย สิ ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีพ 
3.44 1.27 ปานกลาง 

9. วิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรม ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น 
Big Cleaning Day ,5 ส.หรือ กีฬาสี 

3.50 1.31 ปานกลาง 

10. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษา 

3.64 0.98 มาก 

11. ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร/นักเรียนได้แสวงหาความรู้
กับหน่วยงานอื่น 

3.53 1.02 มาก 

12. เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ช่ือเสียง
ของวิทยาลัย (การแข่งทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ)  

3.39 0.86 ปานกลาง 

13. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง
วิถีประชาธิปไตย เช่น การเลือกต้ังประธานนักศึกษา นายก
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

3.53 1.07 มาก 

14. มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3.47 1.02 ปานกลาง 
15. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุร ักษ์

ส่ิงแวดล้อม 
3.33 1.06 ปานกลาง 

16. มีกิจกรรมในการป้องกันหรือลดมลพิษเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3.44 1.15 ปานกลาง 
17. วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ

นักศึกษาได้เลือกตามความสนใจ 
3.47 1.07 ปานกลาง 

 รวม 3.56 1.02 มาก 
 
 จากตาราง 9 นักศึกษา ระดับ ปวส. เห็นว่าการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย  

(X̅) เท่ากับ 3.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ ±1.02 โดยให้ความเห็นว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อ
รายการอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ด้านอาชีพ วิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรม ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น Big Cleaning Day ,5 ส.หรือ 
กีฬาสี การเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัย (การแข่งทักษะวิชาชีพ
สาขาต่างๆ) มีกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีกิจกรรมในการป้องกันหรือลดมลพิษเพื่ออนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม และสถานศึกษาได้จัด
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กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาได้เลือกตามความสนใจ ส่วนข้อรายการที่เหลือปฏิบัติ
สอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาทางกายภาพและทางวิชาการตามสภาพปฏิบัติงานในปัจจุบนัของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
 

ตาราง 10 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาทางกายภาพ 
 ข้อรายการแสดงความคิดเห็น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ปวช. นักศึกษา 

ปวส. 
F Sig. 

  X̅ SD X̅ SD X̅ SD   
1. มีการแสดงแผนผังเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในวิทยาลัยอย่าง

ชัดเจน 
3.93 0.56 3.73 0.72 3.53 0.73 4.55 .012 

2. มีการรักษาภูมิทัศน์ห้องเรียน อาคารเรียน และสถานท่ีบริเวณวิทยาลัยให้
มีความร่มรื่นสวยงาม 

3.93 0.56 3.56 0.75 3.61 0.76 7.974 .000 

3. อาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีเพียงพอเหมาะสมกับลักษณะการใช้
งานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โรงฝึกงาน  

4.07 0.56 2.30 0.88 2.47 0.93 4.465 .000 

4. บริเวณท่ีต้ังของสถานศึกษาไม่ไกลชุมชน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 3.71 0.51 2.49 0.94 2.28 0.81 5.070 .000 
5. จัดพื้นท่ีริมถนนและทางเดินในสถานศึกษา กลมกลืนกับบริเวณตาม

แผนผังสถานศึกษา 
3.83 0.54 3.47 0.76 3.58 0.96 5.516 .005 

6. จัดห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.95 0.58 3.46 0.84 3.86 0.72 6.835 .001 
7. ขนาดของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติงานเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา 3.79 0.68 3.28 1.11 3.67 0.92 8.666 .000 
8. มีการตกแต่งสภาพห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 3.98 0.68 3.35 0.79 3.78 0.83 1.444 .000 
9. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ เอื้อต่อการเรียนการสอน 4.02 0.56 3.67 0.85 3.94 0.85 3.750 .025 
10. สภาพของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 3.98 0.51 3.50 0.78 3.89 0.91 7.570 .001 
11. ห้องเรียนทฤษฎี สงบ เงียบ ปราศจากเสียงรบกวน 3.95 0.54 3.10 0.85 3.30 1.00 7.185 .001 
12. โรงอาหารและอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.76 0.48 3.30 0.78 3.50 0.87 1.834 .162 
13. มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 3.50 0.55 2.89 1.06 2.78 1.12 1.537 .000 
         60          
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ตาราง10การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาทางกายภาพ 
 ข้อรายการแสดงความคิดเห็น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ปวช. นักศึกษา 

ปวส. 
F Sig. 

  X̅ SD X̅ SD X̅ SD   
14. มีน้ำด่ืมน้ำใช้ท่ีสะอาดถูกหลักอนามัยเพียงพอกับจำนวนบุคลากรใน

สถานศึกษา 
3.79 0.47 2.82 0.84 2.72 1.23 1.495 .000 

15. มีการจัดบริเวณการจราจร เช่น ทางเท้า ถนน สำหรับรถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ และท่ีจอดรถเป็นสัดส่วนเพียงพอต่อความต้องการ 

3.62 0.54 3.11 0.93 2.78 1.39 2.481 .000 

16. มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ 
ถังดับเพลิง เป็นต้น 

4.19 0.59 3.70 0.86 3.89 1.11 3.094 .047 

17. จัดส่ือและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.10 0.58 3.72 0.84 3.44 0.96 6.502 .002 
18. มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 4.02 0.56 3.44 0.75 3.50 0.80 10.192 .000 
19. จัดส่ือคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ต่อการเรียนรู้ 
4.02 0.51 3.89 1.08 3.67 0.98 18.942 .000 

20. มีวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 4.09 0.53 3.39 0.92 3.72 0.91 9.122 .000 
21. มีส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอน 
4.02 0.64 3.28 0.97 3.33 1.01 9.127 .000 

22. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา 

3.98 0.60 3.44 0.68 3.44 1.02 9.737 .000 

 รวมเฉลี่ย 3.92 0.56 3.31 0.86 3.39 0.95 18.50 .003 
 จากตาราง 10 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา
ทางกายภาพ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู แตกต่างกับความคิดเห็นของ นักเรียนระดับ ปวช.และนักศึกษาระดับ ปวส. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ต่อการปฏิบัติด้านงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก แต่ความคิดเห็นของ นักเรียน
ระดับ ปวช.และนักศึกษาระดับ ปวส. ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

    61 



62 
 

 ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาทางวิชาการ 
แสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาทางวิชาการ 
 ข้อรายการแสดงความคิดเห็น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ปวช. นักศึกษา 

ปวส. 
F Sig. 

  X̅ SD X̅ SD X̅ SD   
1. มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้แก่นักศึกษาทราบก่อนเสมอ 4.05 0.70 3.67 0.98 3.78 0.86 2.855 .060 
2. การเรียนการสอนมีความหลากหลายท่ีสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
4.05 0.58 3.72 0.81 3.67 0.82 3.294 .021 

3. มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างครบวงจร 4.07 0.64 3.72 0.85 3.64 1.01 2.344 .098 
4. สอนโดยให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 4.00 0.66 3.82 0.90 3.75 0.96 2.843 .060 
5. มีการวัดและประเมินผลการเรียนนักศึกษาตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
4.14 0.61 3.61 0.81 3.67 0.98 5.314 .006 

6. ครู พร้อมให้ความช่วยเหลือ แนะนำเกี่ยวกับการเรียน 4.10 0.58 3.60 0.77 3.56 0.96 9.762 .000 
7. ครูเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในทุกเรื่อง 4.19 0.59 3.56 0.96 3.64 1.01 7.873 .000 
8. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

องค์ความรู้ด้านอาชีพ 
4.21 0.65 3.28 0.94 3.44 1.27 12.625 .000 

9. วิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรม ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น Big 
Cleaning Day ,5 ส.หรือ กีฬาสี 

4.19 0.63 3.60 0.96 3.50 1.31 1.171 .321 

10. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบคุลากรและนักเรียน
นักศึกษา 

3.81 0.71 3.19 0.81 3.64 0.98 15.809 .000 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาทาง
วิชาการ (ต่อ) 
 ข้อรายการแสดงความคิดเห็น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ปวช. นักศึกษา 

ปวส. 
F Sig. 

  X̅ SD X̅ SD X̅ SD   
11. ให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร/นักเรียนได้แสวงหาความรู้กับ

หน่วยงานอื่น 
3.98 0.52 3.51 0.66 3.53 1.02 6.828 .001 

12. เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของ
วิทยาลัย (การแข่งทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ)  

4.00 0.49 3.05 1.10 3.39 0.86 20.374 .000 

13. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังวิถี
ประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งประธานนักศึกษา นายกองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

4.14 0.52 3.07 1.06 3.53 1.07 17.735 .000 

14. มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 4.12 0.59 3.21 0.97 3.47 1.02 12.588 .000 
16. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 4.04 0.54 3.25 0.87 3.33 1.06 16.148 .000 
16. มีกิจกรรมในการป้องกันหรือลดมลพิษเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 4.14 0.61 3.10 0.90 3.44 1.15 15.658 .000 
17. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กับนักศึกษา

ได้เลือกตามความสนใจ 
4.04 0.58 2.93 1.03 3.47 1.07 11.862 .001 

 รวมเฉลี่ย 4.07 0.60 3.41 0.90 3.56 1.02 18.42 .003 
 
 จากตาราง 11 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา
ทางกายภาพ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู และนักศึกษาระดับ ปวส. แตกต่างกับความคิดเห็นของ นักเรียนระดับ ปวช. อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้บริหารและครู และนักศึกษาระดับ ปวส. ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ในขณะ
ท่ีความคิดเห็นของ นักเรียนระดับ ปวช. ต่อการปฏิบัติด้านงานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
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บทท่ี 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม

การเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  ตามความคิดเห็นของ ผู ้บริหาร ครู นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำแนกตามสถานภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยสุ่ม
ตัวอย่างมาจากประชากร และเป็นผู้ท่ียินยอมให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จำนวนท้ังส้ิน 
228 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
scale) เรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert, 1987 อ้างถึงใน 
ศิรประภา วงศ์ษา, 2556 หน้า 53) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับ
ผู้บริหารและครู ซึ่งถามคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้ส่ิงแวดล้อม 3 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ ในขณะท่ี
ฉบับที่ 2  เป็นแบบสอบถามสำหรับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งถามคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานภายใต้ส่ิงแวดล้อม 2 ด้าน คือด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการ 

ผู้วิจัยดำเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยนำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จำนวน 5 ท่าน หลังจากปรับปรุงแล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 30 คน โดยได้ค่าความเช่ือมั่นแต่ละส่วนดังนี้ แบบสอบถามของผู้บริหารและครู 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา α = .6623 เกี่ยวกับ
สิ ่งแวดล้อมด้านกายภาพ α = .9156 แบบสอบถามของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ         
และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและด้านวิชาการ    
α = .9579 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบร ิหารจัดการสิ ่งแวดล้อมที ่ส ่งเสร ิมการเร ียนการสอน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
 
 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จำแนกตามสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติงานภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับการปฏิบัติงานตาม
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาแต่ละด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
วิชาการ ด้านกระบวนการบริหารส่ิงแวดล้อม และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
 1.1 ผู้บริหารและครู เห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ด้าน
กระบวนการบริหารส่ิงแวดล้อม มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ข้อ ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)ผู้บริหารส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้าง
การยอมรับของสังคมที่มีต่อวิทยาลัยให้กับนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู ้ปกครองและชุมชน  2)มีคำสั่งและ
กำหนดขอบข่ายหน้าที่ของผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างของการบริหาร และ 3) การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
โครงสร้างท่ีกำหนดไว้ในแผนภูมิการบริหาร 
 1.2 ผู้บริหารและครู เห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อ ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)มีการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ ถังดับเพลิง เป็นต้น 2)จัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และ 3)มีวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 1.3 ผู้บริหารและครู เห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)มีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
การวิจัย ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีพ 2)ครูเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
ในทุกเรื่อง และ 3)วิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรม ในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เช่น Big Cleaning Day ,5 ส.
หรือ กีฬาสี 

2. การปฏิบัติงานภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวช.โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื ่อเรียงลำดับการ
ปฏิบัติงานตามการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาแต่ละด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า 
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 2.1 นักเรียน ระดับ ปวช. เห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับปานกลางและ
เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)จัดสื่อคอมพิวเตอร์
ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการเรียนรู้  2)มีการแสดงแผนผังเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยอย่างชัดเจน และ 3)จัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คืออาคารเรียนและอาคารประกอบที่เพียงพอ
เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โรงฝึกงาน 
 2.2 นักเรียน ระดับ ปวช. เห็นว่าการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านด้านสิ่งแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)สอนโดยให้
นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 2)การเรียนการสอนมีความหลากหลายที่สนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน และ 3)มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงอย่างครบวงจร ส่วนข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาได้เลือกตาม
ความสนใจ 
 3. การปฏิบัติงานภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวส.โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับปานกลาง เมื ่อเรียงลำดับการ
ปฏิบัติงานตามการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาแต่ละด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า 
 3.1 นักศึกษา ระดับ ปวส. เห็นว่าการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับปานกลางและ
เมื ่อพิจารณารายข้อ ข้อที ่มีคะแนนเฉลี ่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)ห้องเรียน / 
ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ เอื้อต่อการเรียนการสอน 2)สภาพของห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการมี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก และ 3)มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ป้ายบอกทางหนีไฟ ถัง
ดับเพลิง เป็นต้น ส่วนข้อที่มีคะแนนระดับน้อยและคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือบริเวณที่ตั้งของวิทยาลัยไม่ไกล
ชุมชน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 
 3.2 นักศึกษา ระดับ ปวส. เห็นว่าการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษา มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายข้อ ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)มีการแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้แก่นักศึกษาทราบก่อนเสมอ 2)สอนโดยให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
และ 3)การเรียนการสอนมีความหลากหลายที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนนักศึกษาตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่วนข้อที่มีคะแนนระดับปานกลาง
และคะแนนเฉล่ียต่ำสุด คือมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
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 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ ต่อการปฏิบัติด้าน
งานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ในปัจจุบันของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพต่อการปฏิบัติด้าน
งานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาทางกายภาพ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพต่อการปฏิบัติด้าน
งานส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาทางวิชาการ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 ข้อควรพิจารณา ปัจจุบันยอดของนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งลดลง 
เนื่องจากอัตราการเกิดของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสำนักสถิติแห่งชาติ (2562) 
รายงานว่าอัตราการเกิดของประเทศไทยลดเหลือเพียง 618,193 คนต่อปีและคาดการณ์ว่าอัตราการเกิดจะ
ต่ำกว่า 600,000 คนต่อปีในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่ออัตราการเกิดลดลงแนวโน้มการเข้าสู่ระบบการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ก็น้อยลงเช่นกัน ซึ่งตรงกันข้ามท่ีนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทีให้สถานศึกษาเพิ่มเป้าของยอดรับนักศึกษาในแต่ละระดับให้เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วย เมื่อยอดผู้เรียนลดลงจะ
มีผลต่อการสนับสนุนด้านงบประมาณให้ลดตามไปด้วย จึงมีความจำกัดต่อการใช้งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ
มาตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมและการปฏิบัต ิงานด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับการปฏิบัติงานตาม
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาแต่ละด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
วิชาการ ด้านกระบวนการบริหารสิ ่งแวดล้อม และด้านสิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทั ้งนี ้เน ื ่องจาก
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวของอำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านงบประมาณ ด้าน
วิชาการ และด้านอื่น ๆ อีกทั้ง นโยบายการบริหารของผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน มีการพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อประโยชน์กับการจัด
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน 
ด้านเทคโนโลยีเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และทำงานอย่างเป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการศึกษาจากการปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วม ให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยมีครูคอยแนะนำ ภายใต้แหล่งการเรียนรู้ที่หลายหลาย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการ
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จัดทำผลงานทางวิชาการ การเข้ารับการอบรมพัฒนา และเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความรักความสามัคคี ความไว้วางใจ ศรัทธาและเชื่อมั่น ทำให้ผู้บริหารและครู เห็นว่าวิทยาลัยมีการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล ก้อนขาว ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า การบริหารสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของ
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ด้านการบริหาร โดยรวมระดับมาก สอดคล้องกับ อาภาภรณ์ พายสำโรง 
ศึกษาวิจัยเรื ่องสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์กุล จังหวัดสระแก้ว พบว่า 
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์กุล จังหวัดสระแก้ว ด้านการบริหารมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ วิทยา วิทวงศาโรจน์ ศึกษาวิจัยเรื ่องความพึงพอใจที ่ม ีต่อ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินสอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ด้านการบริหารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นันทวัน มุสิกบุตร 
ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จังหวัด
ชลบุรี ด้านการบริหารโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ บุญขวาง 
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพแวดล้อมทางการเรียนและแนวทางการพัฒนาของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 
พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนและแนวทางการพัฒนาของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ด้านการ
บริหารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2.  การปฏิบัติงานภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
จำแนกตามสถานภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นขัดแย้งกัน และผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีควรนำมาวิเคราะห์ ดังนี้ 

    2.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบที่เพียงพอเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เช่น โรงฝึกงาน ผู้บริหารและครูเห็นว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับ นมล ก้อนขาว ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
ศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ อาคม รุนสีงาม ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
คลอดน้ำใสวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านอาคารสถานที่มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส.เห็นว่ามีการปฏิบัติสอดคลอ้ง
กับข้อรายการอยู่ในระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา วิทยวงศาโรจน์ ศึกษาวิจัยเรื่องความ
พึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินสอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ด้านอาคารสถานที่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  ทั้งนี ้อาจ       
สืบเนื่องมาจากผู้บริหารและครูทราบเกณฑ์มาตรฐานท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด และ
เห็นว่าวิทยาลัยปฏิบัติตามเกณฑ์ ในขณะท่ีนักเรียน นักศึกษามีความเห็นว่าเนื้อที่บริเวณของวิทยาลัย  
กว้างมากควรมีอาคารเรียนอาคารฝึกงานมากกว่านี้ 
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    2.2 บริเวณท่ีต้ังของสถานศึกษาไม่ไกลชุมชน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ผู้บริหารและครู
เห็นว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก แต่นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ 
ปวส.เห็นว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้สืบเนื่องจากวิทยาลัยต้ังอยู่ในชุมชน
ติดกับถนนสาธารณะไม่ใช่ถนนเส้นหลักจึงไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน ผู้บริหารและครูโดยมากมีรถยนต์
ส่วนตัวจึงไม่ลำบากท่ีจะเดินทางเข้า-ออกวิทยาลัย ในขณะท่ีนักเรียน นักศึกษาโดยมากเป็นนักเรียนยากจน 
ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลักจึงประสบปัญหาเรื่องการเดินทาง ส่งผลให้ความคิดเห็นการ
ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการนี้อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โนรี คำวิชิต ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้บุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสิงหส์ถิต 
จังหวัดชัยนาทพบว่า ภาพรวมการตัดสินใจท่ีจะเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียนอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยรายข้อ ที่เป็นการตัดสินใจสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1)การต้ังอยู่ใน
ศูนย์กลางการคมนาคม สะดวกในการเดินทาง 2) มาตรการและความปลอดภัยในการให้บริการของรถ
โรงเรียน และ 3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทาง 
 ในขณะท่ี ข้อรายการเรื่อง มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอ มีน้ำด่ืมน้ำใช้ท่ี
สะอาดถูกหลักอนามัยเพียงพอกับจำนวนบุคลากรในวิทยาลัย และมีการจัดบริเวณการจราจร เช่น ทางเท้า 
ถนนสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และที่จอดรถเป็นสัดส่วนเพียงพอต่อความต้องการ ผู้บริหารและครู
เห็นว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับมาก นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส.
เห็นว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในระดับปานกลางแต่ค่อนไปทางน้อย ผู้วิจัยเห็นว่าท้ัง 3 ข้อ
รายการเป็นเรื่องสำคัญท่ีวิทยาลัยควรจะตระหนักและให้ความสำคัญ  
 3.  การปฏิบัติงานภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
จำแนกตามสถานภาพ ด้านส่ิงแวดล้อมทางวิชาการในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่าข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นใกล้เคียงกันอยู่ในระดับปานกลางและมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นสวนทางกับจำนวนประชากรที่ลดลงทั ่วโลก 
สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย โดยมุ่งเน้นรักษามาตรฐานและคุณภาพของการเรียนการ
สอน พร้อมทั้งต้องเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทุกด้านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะในสถานศึกษา จาก
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 แนวทาง คือ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้และขอ้เสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้
     1.1 จากข้อค้นพบของการวิจัย วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหาร คือ ฟันเฟืองหลักที่จะ
กำหนดทิศทางของวิทยาลัย ผู้บริหารท่ีเป็นท่ีพึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทุกเรื่องย่อมส่งผลให้การขับเคล่ือน
ของวิทยาลัยเป็นไปตามระบบ ทำให้วิทยาลัยมีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่มีข้อจำกัด  
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 1.2 จากข้อค้นพบของการวิจัย แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมด้านกายภาพมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ควรพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยให้
มีความเหมาะสมมากขึ้นทุก ๆ ด้าน ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการที่ได้เข้ามาศึกษาใน
วิทยาลัย โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ โดยเฉพาะ อาคารสถานท่ี ท่ีนักเรียน นักศึกษามีความ
คิดเห็นว่าวิทยาลัยการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อรายการอยู่ในอันดับสุดท้ายจากทุกด้าน 
 1.3 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพเรื ่องห้องเรียนที ่สะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 การมีห้องเรียนที่สะอาด 
ห้องน้ำท่ีถูกหลักสุขาภิบาลจะช่วยลดการแพร่กระจายของเช้ือได้ในระดับหนึ่ง จึงควรจัดกิจกรรม 5 ส. ใน
วิทยาลัยเป็นประจำ 
 1.4 วิทยาลัยควรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาด่ืมที่สะอาดถูกหลักอนามัย น้ำใช้ที ่ถูกหลัก
สุขาภิบาลให้เพียงพอกับจำนวนประชากรทั้งหมดของวิทยาลัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร นักเรียน 
และนักศึกษา 
 1.5 ควรกวดขันเรื่องวินัยจราจรแม้ว่าจะอยู่ในสถานศึกษา เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจราจร และ
เมื่อปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดเป็นความเคยชินจะช่วยเสริมให้เป็นประชากรท่ีมีวินัยจราจรในสังคมต่อไป 
 1.6 สถานที่ตั้งของวิทยาลัยแม้จะอยู่ในชุมชนแต่ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน ทำให้นักเรียน 
นักศึกษาบางส่วนไม่ละดวกเรื่องการเดินทาง จึงควรมีการบริหารจัดการหอพักสำหรับนักเรียน นักศึกษาให้
เพียงพอกับความต้องการ 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นและแนวทางพัฒนาต่อสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ของผู้บริหารและครู ร่วมกับผู้ปกครอง  
 2.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาปัญหาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี ให้เหมาะสมตรง

กับความต้องการของผู้เรียนและสามารถรองรับการพัฒนาของวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.3 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใน

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้   
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