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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู  จังหวัดสตูล 
จ าแนกตามประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา     

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 285) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ านวน  
279 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบ
ความแตกต่างทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ใช้วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่  
(Scheffe) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการ

อาชีพละงู จังหวัดสตูล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  
ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านกายภาพ 

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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พึงได้รับจากการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่
คอยให้ความช่วยเหลือ และขอน้อมบูชาแทนคุณ บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทความรู้ ให้ผู้วิจัยสามารถด ารงตนและมานะพยายามศึกษาจนบรรลุผลส าเร็จ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยิ่งเข้าสู่ศตวรรษที่  21 จะต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงจากผลที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ   
ภาวะที่มีทรัพยากรจ ากัด จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้การจัดการศึกษาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้
ก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาว่า ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีด
ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทาง
การศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย และระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2560 : 80) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กล่าวว่า  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสนับสนุนให้ครูสามารถ   
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ ครูและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมจากสื่อการเรียนแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546: 14)  สถานศึกษาจึงเป็น
หน่วยงานที่ส าคัญของการจัดการศึกษา มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ที่ให้นักเรียนได้รับความรู้และเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้นักเรียนทุกคนต้องได้รับบริการทางการศึกษา เห็นได้ว่าองค์ประกอบ  
ที่ส าคัญ คือ การจัดสภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ดีช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักเรียนเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถความเจริญทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
สุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561 : 14) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบ มีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการและ
การเรียนรู้ อาคารสถานที่มีการจัดอ านวยความสะดวก มีความพรอม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นส่งเสริม สนับสนุน
ให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นการรับรูหรือความรูสึกที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 
รอบสถานศึกษาทั้งทางที่ดีและไมดี ซึ่งประกอบด้วย สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สภาพสิ่งแวดล้อม
ทางวิชาการ และสภาพสิ่งแวดล้อมด้านการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ Poster, C. (1999) กล่าวว่า       
การจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้มีความสวยงามสะดวกสบาย มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ        
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นให้โรงเรียนดูแลรักษาความสะอาด 
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ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน การตอบสนองความต้องการของผู้เรียนการให้บริการนักเรียน และสอดคล้อง Blanford, S. (2006) 
การจัดสภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อการบริหารโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ ประกอบไปด้วย การจัด
อาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้การสร้าง  ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียน ครูและชุมชน และกระทรวงศึกษาธิการ (2545) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน รัฐต้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การจัดการศึกษาการเพ่ิมช่องทางและโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ มีแผนพัฒนาหน่วยงาน 
จ านวนนักเรียนเข้าเรียนครบตามเกณฑ์ อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกตามเกณฑ์เป็น
องค์กรแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดีการเรียนรู้ที่ปลอดภัย มีความก้าวหน้าล้ าสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โรงเรียนมีหลักสูตรแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและชุมชน สามารถประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง   

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษา 
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาว ก าหนดหลักสูตรใน
สังกัด 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น
จ านวน 905 แห่ง จ าแนกเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล 421 แห่ง และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน 484 แห่ง  (สิริมนต์  นฤมลสิริ, 2557: 84) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติจริงโดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่ง
วิทยาการต่างๆ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การท างานโดยตรง จากแหล่งสถานที่ท างาน จริงและ
มีรายได้ระหว่างเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560 : 1)   
 วิทยาลัยการอาชีพละงู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
มีพ้ืนที่ใช้สอยจ านวน 105 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา เป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2564          
มีนักเรียนนักศึกษา จ านวน 836 คน และจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่เน้นทักษะการฝึก
ปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษาได้มี
ความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะ ความรู้ เป็นผู้น าที่มีคูณธรรมจริยธรรมและสามารถด ารงอยู่       
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ในสังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและสถานที่ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21  
ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 
4.0 ตามแนวทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนนักศึกษาและชุมชน จ าเป็นต้องจัดให้มีการพัฒนาการปฏิรูป
ตามหลักการ แนวทางที่ก าหนดไว้ เช่น จัดธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนแต่ละวัยแต่ละคน    
ทั้งในและนอกสถานศึกษาตามสภาพความเป็นจริง (ธีระ รุญเจริญ , 2550 : 33) ดังนั้น สถานศึกษา 
ทุกแห่งจะต้องด าเนินการพัฒนาและจัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้มากที่สุดและท าให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ด้วยในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) เข้ามาสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาโดยตรงจาก
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากภาครัฐ เพ่ือป้องการติดเชื้อของนักเรียนนักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษา มีการสั่งปิดสถานศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจาก
การเรียนที่ในสถานศึกษาเป็นการเรียนทางไกลที่บ้านและแบบผสมผสาน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้ เรียนโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติจริงเป็นส าคัญ จากการสัมภาษณ์ครู และบุคลากรทาง  
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดใน
เรื่องของสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบการ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีสภาพการใช้งานมายาวนาน และมีไม่
เพียงพอ ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอ เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และ
การจัดสภาพสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสม และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวน
ผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นด้วย 
 ด้วย ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่รุนแรงขึ้นในวงกว้าง ท าให้นักเรียนนักศึกษา ไม่สามารถมาเรียนที่วิทยาลัยได้ตามปกติ 
จ าเป็นต้องหยุดเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลอยู่ที่บ้านและแบบผสมผสาน เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข วิทยาลัยจึงได้ใช้โอกาสนี้เพ่ือวางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่ ไม่สมารถจัดกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ได้ตามปกติที่สามารถน ามาด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาควบคู่กันไปกับการจัดการเรียนการสอบแบบทางไกล เช่น 
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การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต สนับสนุนจัดท าระบบห้องเรียนทางไกลให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
พัฒนาอาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องสื่อคอมพิวเตอร์ ห้องกิจกรรมสนทนาการ 
ห้องน้ า โรงอาหาร อาคารโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้
เพียงพอและใช้งานได้ การปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ บริเวณภายในสถานศึกษาให้มีความ 
ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย มีพ้ืนที่พักผ่อน สถานที่การจัดกิจกรรมกลางแจ้งไม่แออัด ตลอดจนสนับสนุน
การฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนและ
นักเรียนนักศึกษากลับมาเรียนในรูปแบบปกติในสถานศึกษา   

การที่วิทยาลัยการอาชีพละงู จะก้าวสู่ความเป็นสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่สมบูรณ์และ
พร้อมต่อการจัดการศึกษานั้น การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาของนักเรียนนักศึกษาทางด้านร่างกายและจิตใจ และสติปัญญา ดังนั้นสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความพร้อม กระตือรือร้น 
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และการเรียนรู้ ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลกับสถานศึกษา ดังที่มงคล ประเสริฐสังข์ (2553: 87)  
กล่าวว่า  สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู 
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สถานศึกษาจึงควรมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และเป็นศูนย์กลาง
ของแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ทองถิ่นได สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ และอารียา สตารัตน์ 
(2556: 9) ได้กล่าวเสริมว่า การด าเนินงานและการปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน โดยผู้บริหารร่วมกับครู  และ
ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาต้องพิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และ
ด้านวิชาการ และนอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผู้วิจัยได้ก ากับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา  ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยหรือรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่
มีต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น  ดังนั้นผู้วิจัยใน
ฐานะที่ก ากับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู  จังหวัดสตูล 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งผลการวิจัยในครั้ง
นี้จะเป็นประโยชนแก่ผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาการ
จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน  และเพ่ือส่งเสริมการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนภายใน
วิทยาลัย ตามบริบทของวิทยาลัยตามความเหมาะสม และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชนไดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา    
 

1.3  สมมติฐำนกำรวิจัย 
1.3.1 นักเรียนนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัย

การอาชีพละง ูจังหวัดสตูล  ในระดับมาก  
1.3.2 นักเรียน นักศึกษาที่มีประเภทวิชาที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ไม่แตกต่างกัน  
 

1.4  กรอบควำมคิดกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ผู้วิจัยไดศึกษาและสังเคราะหแนวคิดการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนที่นักการศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลองกัน จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ   
ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ สามารถแสดงภาพกรอบแนวคิดตามตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตาม  ดังภาพที่  1  

 
 

      ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 1  กรอบความคิดการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป 
ประเภทวิชา 

ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อกำรจัด
สภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียนวิทยำลัยกำร
อำชีพละงู จังหวัดสตูล 
1. ด้านกายภาพ  
2. ด้านวิชาการ   
3. ด้านการบริหารจัดการ 
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1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.5.1  ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
จ านวน 920 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 285) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  279  คน  
 

1.5.2 ขอบเขตเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้  มุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพ

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่นักการศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลองกัน 
จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ 
 

1.5.3 ขอบเขตตัวแปร 
 ขอบเขตด้านตัวแปรมี  ดังนี้ 
 1.5.3.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
  1)  เพศ  แบ่งเป็น   
   1.1)  ชาย 
   1.2)  หญิง 
  2)  อายุ  แบ่งเป็น   
   2.1)  กว่า 16 ปี 
   2.2)  16-20 ปี 
   2.3)  สูงกว่า  20 ปีขึ้นไป 
  3)  ระดับการศึกษา  แบ่งเป็น 
   3.1)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   3.2)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  4)  ประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา 
   4.1)  พาณิชยกรรม  
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   4.2)  อุตสาหกรรม   
   4.3)  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   4.4)  บริหารธุรกิจ 
 1.5.3.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย  
  1)  ด้านกายภาพ  
  2)  ด้านวิชาการ   
  3)  ด้านการบริหารจัดการ 
 

1.5.4 ขอบเขตพื้นที่ 
     การวิจัยในครั้งนี้จะด าเนินการในพ้ืนที่วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล   

   

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.6.1  สภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนของวิทยาลัยการอาชีพละงูที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอยู่รอบตัวนักเรียนนักศึกษาเพ่ือให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.6.2 ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง การแสดงความรู้สึก
ความชื่นชม ชื่นชอบหรือพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ใน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร
จัดการ 
 1.6.3  ด้ำนกำยภำพ หมายถึง การจัดสภาพทั่วไปภายในและภายนอกห้องเรียน  ได้แก่ 
อาคารเรียน อาคารประกอบการ สนามกีฬา การจัดภูมิทัศน์ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องน้ า ระบบน้ า-
ไฟฟ้า เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล เช่น วิทยาลัยมีความ
เหมาะสม ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนภายนอก อาคารเรียน โรงฝึกงาน และอาคารประกอบมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม 
เป็นต้น 
 1.6.4  ด้ำนวิชำกำร หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอนทั้งใน-นอก
ห้องเรียนของวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนต่างๆ เช่น ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
โต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับนักเรียน นักศึกษามีสภาพเหมาะสม  มีห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เป็นต้น   
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 1.6.5 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวางแผน 
การพัฒนา การปรับปรุง การซ่อมบ ารุง ในวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูลให้บรรลุวัตถุประสงค์
ด้วยความร่วมมือมือร่วมใจของบุคลากร เช่น การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ การพัฒนาจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การวางแผนการใช้ การซ่อมแซม ปรับปรุง การบ ารุงรักษา อาคารเรียน 
ห้องเรียน โรงฝึกงาน การบริหารจัดการจัดระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 1.6.6  ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 
 1.6.7  นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565  วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 
 1.6.8  นักศึกษำ หมายถึง ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 
 1.6.9  ประเภทวิชำ หมายถึง ประเภทวิชาที่วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูลจัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
และบริหารธุรกิจ 
 1.6.10  ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  หมายถึง ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกี่ยวกับพาณิชยกรรม  เช่น การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นต้น 
 1.6.11 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม หมายถึง ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกี่ยวกับช่าง
อุตสาหกรรม เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะ เป็นต้น 
 1.6.12  ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว หมายถึง ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม เช่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม เป็นต้น 

1.6.13  ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  หมายถึง ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เช่น การบัญชี ธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น 
 

1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.7.1 ท าให้ทราบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทาง     
การเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จงัหวัดสตูล 
 1.7.2  เป็นข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการวางแผน พัฒนา 
ปรับปรุงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 1.7.3  เป็นแหล่งให้ความรู้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และเพ่ิมเติมความรู้ส าหรับนักบริหารและผู้
ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน  
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บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี 
แนวคิด และศึกษาเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือน ามาประกอบการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัย      
ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู  
จังหวัดสตูล ดังนี้ 

2.1 แนวคิดการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 
2.1.1 ความหมายของสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 
2.1.2 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 
2.1.3 ความส าคัญของการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 
2.1.4 แนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 
2.1.5 บทบาทของผู้บริหารและครูในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 

2.2 แนวคิด  ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 2.2.1 ความหมายความพึงพอใจ  
 2.2.2 ความส าคัญของความพึงพอใจ 
 2.2.3 องค์ประกอบของความพึงพอใจ 
 2.2.4 วิธีการวัดความพึงพอใจ 
 2.2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
 2.2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.3  การบริหารงานของสถานศึกษาตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 
 2.4  บริบทวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  แนวคิดกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
2.1.1  ควำมหมำยของสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 

 นักวิชาการ นักการศึกษาให้ความหมายของสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน คล้ายคลึงกัน 
ดังนี้  

 จิราพร เครือแวงมน (2562 : 11) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง 
การด าเนินงานและการปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
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และพัฒนาตัวเองในทุก ๆ ด้านโดยผู้บริหารร่วมกับครูและผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา มีองค์ประกอบ 3  
ด้าน  คือ  ด้านอาคารสถานที่  ด้านการเรียนรู้  ด้านการบริหาร 

 ศราวุธ บุญปลอด (2562 : 6) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ 
ที่อยู่ล้อมรอบตัวนักเรียน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งสามารถส่งผลต่อนักเรียนทั้งทางบวกและ
ทางลบ โดยจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักเรียน  เช่น ห้องเรียนที่ถูก
สุขลักษณะ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพและเหมาะสม มีบรรยากาศที่น่าเรียน ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างรอบดาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก ่สภาพสิ่งแวดล้อม
ภายในห้องเรียน สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์ครูกับผู้บริหาร และการมีปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน 

สุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561 : 14) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง   
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีอิทธิพลต่อความรู้สึก
นึกคิด การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพในทุก ๆ ด้านได้อย่างเหมาะสม ได้แก สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาที่สวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบ มีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้าง
พัฒนาการและการเรียนรู้ อาคารสถานที่มีการจัดอ านวยความสะดวก มีความพรอม ซึ่งจะช่วยกระตุน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้ สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นการรับรูหรือความรู
สึกที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบสถานศึกษาทั้งทางที่ดีและไมดี ซึ่งมีการด าเนินการ 3 ด้าน คือ การจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ และการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านการ
บริหาร 

Astin W.A. (1971 อ้างถึงใน สุภาวดี  ทองส าฤทธิ์,  2561 : 12) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียน หมายถึง ลักษณะใด ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นสิ่งเร้า (Stimulus) ที่มีศักยภาพและอิทธิพล
ต่อนักศึกษา สามารถแบ่งได้ 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านกลุ่มเพ่ือนและด้าน
การบริหาร 

ไกรษร แก้วฝ่าย (2556 : 17) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง 
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในทุก ๆ 
ด้าน ไดแก สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความ
ปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการ และเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่ วยุให้เกิด
การเรียนรู และไมมีมลภาวะ ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 

1. สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ประกอบด้วย 
1.1 สภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน 
1.2 สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
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2. สภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
2.1 บรรยากาศในชั้นเรียน 
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เบญจพร ธัญญาวุฒิ (2556 : 24) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง 
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  ความสัมพันธ์ในการคบเพ่ือน ความสะอาดของอาคารสถานที่ 
การจัดอ านวยการความสะดวก ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองให้ไปสูจุดหมาย ซึ่งมีการด าเนินการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กายภาพ ด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ 

สานิลักษณ์ พรหมฮวด (2556 : 5) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง  
วิธีการ หรือกระบวนการในการจัดสภาพแวดล้อมทั่วไปรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทั้งที่เป็นวัตถุ ตัวบุคคล กระบวนการต่าง ๆ โดยรอบ เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ  
ด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ 

สรุปได้ว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง  การจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนของสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอยู่รอบตัวผู้เรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ใน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ 
และด้านการบริหารจัดการ 

 
2.1.2 กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 

จากความหมายสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเลือกศึกษา
การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ใน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจต่อการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูลได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.2.1 กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนกำยภำพ 
1) ควำมหมำยกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนกำยภำพ 

 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ
และมีอิทธิพลต่อบุคคลที่อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้
ให้ความหมายของการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ  ดังนี้ 
 Astin W.A.  (1971 อ้างถึงใน สุภาวดี  ทองส าฤทธิ์,  2561 : 12) กล่าวว่า 
การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ  หมายถึง อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ 



13 

ห้องสมุด และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับการด ารงชีวิต และการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา นอกจากนั้นยังรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายต่าง ๆ 
เช่น สภาพเมืองและชุมชนที่อยู่ รอบสถานศึกษา  สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้ งของสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ หรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่เหมาะสม  เป็นต้น 
 สุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561 : 14) กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ หมายถึง การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน มีแผนผังแสดงสถานที่ต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนที่ชัดเจน มีการจัดอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หองพยาบาล โรงอาหารอย่างเป็น
สัดส่วน สะอาดและเป็นระเบียบ มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกนักเรียน มีห้องเรียนเพียงพอ 
มีการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่พรอมใช้งาน มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ มีสนามที่
เหมาะสม มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอและปลอดภัยในการใช้งาน มีการจัดภูมิทัศน์สวนหย่อมและปลูก
ต้นไม ้ดอกไม้ให้ร่มรื่นสวยงาม มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีการจัดท า ข้อมูลการใช้
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 
 ไกรษร แก้วฝ่าย (2556 : 19) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางทางกายภาพ  
หมายถึง  การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขาภิบาลและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
ประกอบด้วยการสภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่ การจัดห้องเรียนให้สะอาด มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีการถ่ายเทของอากาศ มีเนื้อที่ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ภายในห้องเรียนได้รับการตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม ปราศจากเสียงรบกวน มีวัสดุและอุปกรณ์การสอนเพียงพออยู่ในสภาพที่ใช้การได้ มีป้ายนิเทศ  
มีการแสดงผลงานดีเด่น มีมุมเสริมความรู้ เป็นต้น ส่วนสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนให้มีความแข็งแรง ไม่มีสิ่งของวางเกะกะ ไม่มีน้ าขังบริเวณ
โรงเรียน ห้องท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการซ่อมแซมดูแล มีอุปกรณ์ดับเพลิงในสภาพดี เป็นต้น 
 เบญจพร ธัญญาวุฒิ (2556 : 24) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพ หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นของบริเวณโรงเรียน  
ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสมคุ้มค่า เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการเดินทางต่อ
ของอาคารเรียน อาคารประกอบ การบริหารที่สะอาดและเพียงพอของน้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องน้ า ห้องส้วม 
ที่นั่งพักผ่อนในบริเวณโรงเรียน ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องสมุด รวมทั้งอุปกรณ์ส าหรับรับประทาน
อาหาร การจัดระบบถ่ายเทอากาศในห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ และอาคารประกอบ  การก าจัดขยะ
มูลฝอยภายในโรงเรียน 
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 สานิลักษณ์ พรหมฮวด (2556 : 5) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 
หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณ โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน  
ห้องประกอบการ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่โดยสถานศึกษาต้อง
จัดสภาพแวดล้อมในบริเวณอาคารสถานที่ ให้มีความร่มรื่น ความสะอาดเรียบร้อย ความสะดวกสบาย 
ความปลอดภัย การใช้สถานที่ของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยความสุข 
 พระมหาขุนทอง อคฺควโร (สนน าพา) (2554 : 23) การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนด้านกายภาพ หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน แบ่งได ประเภท คือ สภาพ
สิ่งแวดล้อมทางจิตใจที่ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นสบายใจและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืน  และสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษา อาคารเรียน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จะส่งเสริมการเรียนรูของผู้เรียน ซึ่งสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายที่ควรให้ความส าคัญ 
ประกอบด้วย ป้ายสถานศึกษา รั้วสถานศึกษา ถนนในสถานศึกษา อาคารเรียน สนามเด็กเล่น สนาม
เพ่ือกีฬากลางแจ้ง โรงอาหาร หองน้ า ห้องส้วม สวนหย่อม สวนป่า และห้องเรียนและห้องพิเศษ  
 สรุปได้ว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพ หมายถึง 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน การจัดอาคารเรียน หองปฏิบัติการต่าง ๆ หองพยาบาล 
โรงอาหาร ห้องน้ า ห้องส้วมอย่างเป็นสัดส่วน สะอาดเรียบร้อย การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ การจัด
ภูมิทัศน์ รวมทั้งการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การจัดสภาพทั่วไปภายในและภายนอกห้องเรียน ได้แก่ อาคารเรียน 
อาคารประกอบการ สนามกีฬา การจัดภูมิทัศน์ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องน้ า ระบบน้ า-ไฟฟ้า เพ่ือให้
เอ้ือต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล เช่น วิทยาลัยมีความเหมาะสม ตั้งอยู่
ห่างไกลจากสิ่งรบกวนภายนอก อาคารเรียน โรงฝึกงาน และอาคารประกอบมีความเหมาะสมและ
เพียง พอหอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม เป็นต้น 
 

2) แนวทำงกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนกำยภำพ 
  การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้
การเรียนรู้ของนักเรียนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  มีนักวิชาการและนักวิจัยหลาย
ท่านไดให้แนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพ ดังนี้ 
  Seagers (1961 อ้างถึงใน สุ พัฒน์   สินมะลิ , 2555 : 16) กล่าวว่า    
การจัดบริเวณสถานศึกษาต้องตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมในแง่ของชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน ๆ และ
กว้างขวางเหมาะสมกับโครงการในปัจจุบันและอนาคต ตั้งอยู่ในที่ที่ปลอดภัย สวยงาม และสามารถใช้
ประโยชน์ เ พ่ือกิจกรรมและสนทนาการไดมากที่สุด  วางแผนผังที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้                
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เพ่ือความเหมาะสมกับความต้องการในการศึกษาด้านต่าง ๆ ตั้งอยู่ในที่มีความสงบพอสมควร        
เพ่ือความเหมาะสมในการเรียนการสอน ควรตั้งอยู่ในที่ที่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยที่สุด มีการ
ระบายอากาศ และมีแสงสว่างถูกต้องตามหลักการ จัดวางอาคารให้เหมาะสมกับหน้าที่ สวยงาม 
สะดวกสบาย และใช้ประโยชน์ได้ สร้างด้วยวัสดุที่เลือกสรรมาอย่างดีทนทานและราคาพอสมควร  
ภายในตึกเรียนควรจัดวางวัสดุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอน มีความสวยงามสะดวกสบาย และเป็น
ประโยชน์ 
  ชวงโชติ พันธุเวช (2552 : 97) กล่าวว่า อาคารสถานที่และสภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะและการเรียนรู้ให้แกนักเรียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา เป็นแหล่งจูงใจและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การท างานและการมีชีวิตที่ดี อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งเสริมภาพลักษณ์  ความประทับใจ แรงบัลดาลใจ และการ
เสริมสร้างระเบียบวินัยให้แกครู นักเรียนบุคลากร และประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งสถานศึกษาควรมี
ลักษณะ ดังนี้ 1) มีผังแม่บท 2) มีอาคารหลักและอาคารประกอบ จ านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทางเพียงพอ และสอดคลองกับการใช้ประโยชนในการเรียนการสอน 3) มีการใช้อาคารสถานที่
คุ้มค่า และการบ ารุงรักษาอาคาร หองเรียนและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางให้ใช้ได้ดีอยู่เสมอ  4) มี
ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการท างาน 5) มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และ
การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 6) มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และผู้ใช้อาคาร
ที่มีประสิทธิภาพ 7) มีการจัดภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ที่สวยงามและเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 8) มีการจัดระบบรักษาสิ่งแวดล้อม และ 9) มีการใช้ระบบการใช้พลังงานอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
  พอตา บุตรสุทธิวงศ กล่าวว่า การบริหารงานอาคารและ
สถานที่นั้นจะต้องกระท าอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ มีหลักการตรงตามแนวนโยบายของรัฐ การด าเนินการ
ในการก่อตั้งสถานศึกษาหรือดูแลสถานศึกษาที่มีอยู่แล้ว และต้องออกแบบเพ่ิมเติม ซึ่ง CEEP 
(Council of Educational Facility Planners, 1976) สภานักวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ประโยชนทางการศึกษาสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดขนาดของพ้ืนที่ที่ตั้งของสถานศึกษาทดและเหมาะสม
ไว้ดังนี้ 1) สถานศึกษาประถมศึกษาควรมีพ้ืนที่ดินไม่น้อยกว่า 25 ไร่ โดยคิดนักเรียน 100 คน ต่อ 2 
ไร่ครึ่ง 2) สถานศึกษามัธยมศึกษาตอนตนควรมีพ้ืนที่ดินไมน้อยกว่า 50 ไร่ โดยคิดนักเรียน 100 คน 
ต่อ 2 ไร่ครึ่ง 3) สถานศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายควรมีพ้ืนที่ดินในสถานศึกษาไมน้อยกว่า 75 ไร่
ส าหรับสถานศึกษาท่ีรับนักเรียนเข้าเรียน 100 คน โดยคิดนักเรียน 100 คน ต่อ 2 ไร่ครึ่งเสมอ 
  นอกจากนี้ การจัดอาคารเรียนและตึกปฏิบัติงานมีความส าคัญต่อการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  นอกจากจะต้องสร้างให้มั่นคงแข็งแรง 
ทนทานต่อภัยธรรมชาติแล้วยังต้องท าให้บุคลากรและนักเรียนสามารถใช้อาคารเรียนและตึ ก
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ปฏิบัติงานด้วยความสะดวกปลอดภัยด้วย ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนควรพิจารณาถึงแสงสว่างการ
ระบายอากาศ ความปลอดภัย และให้มีขนาดที่เหมาะสมกบจ านวนนักเรียนและสามารถต่อเติม ขยาย
อาคารให้เหมาะสมได้ในอนาคต ซึ่งรูปของอาคารเรียนควรเป็นรูปตัวอักษร E, F, I, L และ U เพ่ือ
ความสะดวกในการขยายและการบริหารงาน ดังนี้ 1) เนื้อที่ ของอาคารเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 ตาราง
เมตรต่อนักเรียน 1 คน เพ่ิมเนื้อที่ที่เป็นประโยชน์ใช้สอยอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 2) ตัวอาคารเรียน 
ควรหันหน้าไปในทิศทางที่รับลมได้สะดวก แสงแดดหรือฝนไม่รบกวนมากนัก ไม่ควรหันหน้าไปในทาง
ทิศตะวันออกหรือตกเพราะจะไดรับแสงแดดตลอดทั้งวัน ซ่ึงตัวอาคารเรียนไม่ควรสูงเกิน 2 ชั้น พ้ืนที่
อาคารเรียนคิดเฉลี่ย 1 ตารางเมตรต่อนักเรียน 1 คน 3) ห้องประชุม ควรมีพ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อ
นักเรียน 1 คน เพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนอีกตามความจ าเป็น 4) หองพักครู ควรมีพ้ืนที่   
4 - 5 ตารางเมตรต่อครู 1 คน 5) หองสมุด ควรมีพ้ืนที่เฉลี่ย 1 ตารางเมตรต่อนักเรียน 1 คน ส าหรับ
พ้ืนที่อ่านหนังสือเพ่ิมอีก 40 - 50% ของพ้ืนที่ส าหรับวางหนังสือและที่ท างานของบรรณารักษ์         
6) พ้ืนควรใช้วัสดุที่รักษาความสะอาดงายและควรให้สูงกว่าระดับพ้ืนดิน  ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
7) ฝาควรให้กันเสียงรบกวนระหว่างห้องไดเพียงพอ ถ้าใช้สีทาควรเป็นสีอ่อน ๆ เพ่ือช่วยให้แสงสว่าง
ในห้องเรียนดีขึ้น เพราะจะท าให้แสงสะท้อนมาก ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อสายตามากเกินไป      
สวนของฝาที่ต่ ากว่าระดับขอบหน้าต่างควรทาด้วยสีแก่ เพ่ือป้องกันความสกปรก  8) เพดานควรสูง
จากพ้ืนอย่างน้อย 3.50 เมตรและควรทาด้วยสีอ่อน ๆ เพ่ือช่วยให้แสงสว่างในห้องเรียนเพ่ิมขึ้น        
9) หลังคาควรมีความลาดพอสมควรมุงด้วยกระเบื้อง ไม่ควรมุงด้วยสังกะสีหรือโลหะอ่ืน เพราะท าให้
ร้อนมากและเวลาฝนตกจะมีเสียงดังรบกวน 10) ชายคาและกันสาดควรท าให้ยื่นให้ยื่นออกไปห่างจาก
ฝาประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร โดยพิจารณาให้กันฝนสาดได้ และสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของอาคารได้
สะดวกในฤดูฝน 11) บันไดไม่ลาดหรือชันเกินไปขั้นบันไดควรกว้างไมต่ ากว่า 25 เซนติเมตร ระยะสูง
ระหว่างขั้นบันไดไมควรเกิน 18 เซนติเมตร ความกว้างของของตัวบันไดไม่ต่ ากวา 1.50 เมตร        
12) ทางหนีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือทางหนีไฟ ควรมีบันไดขึ้นลงส าหรับหนีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเป็น
พิเศษนอกเหนือจากใช้ขึ้นลงปกติ (อาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป) เพ่ือใช้ส าหรับเป็นทางออกเหตุฉุกเฉิน 
13) ห้องเรียน ควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด 68 หรือ 79 เมตร จุนักเรียนได้ไม่เกิน 30 ถึง 40 คน 
ถ้ามีนักเรียนมากกว่านี้อาจจะท าให้แออัดเกินไปท าให้หายใจไม่สะดวก พ้ืนที่ห้องเรียนในสถานศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาควรมีขนาด 1.50 ถึง 2.00 ตารางเมตรต่อนักเรียน 1 คนห้องการฝีมือ
และห้องวิทยาศาสตรควรมีพ้ืนที่ห้องมากขึ้นกว่าห้องเรียนธรรมดา หองเรียนส าหรับนักเรียนอนุบาล
ควรมีพ้ืนที่มากกว่าห้องเรียนส าหรับนักเรียนธรรมดา 50 เปอรเซ็นต ห้องน้ าห้องส้วม อ่างล้างมืออยู่
ภายในห้องเรียนนักเรียนอนุบาลด้วย 14) โต๊ะเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน คือ มีความสูงขณะที่
นักเรียนนั่งอยู่และห้อยแขนตรง เมื่อเทียบกับระดับข้อศอกต่ ากว่าพ้ืนโต๊ะเล็กน้อยความกว้างของ   
โต๊ะเรียนพอที่จะวางข้อศอกได้สบายบนพ้ืนโตะ เมื่อเขียนหนังสือความยาวของโต๊ะเรียนที่จะเขียนได้
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สบายนั้นไม่ควรน้อยกว่า 0.07 เมตรหรือยาวเท่ากับ 2 ศอกกว้างเท่ากับ 1 ศอกของผู้ใช้โต๊ะพ้ืนโต๊ะ
เรียนควรมีความลาดประมาณ 15 องศา และตอนกลางของพ้ืนโต๊ะควรมีช่องวางส าหรับให้ผนังเข้า
ออกสะดวก 15) เก้าอ้ีควรมีความสูงเท่ากับต้นขาส่วนลางของนักเรียนเมื่อนั่งวางฝาเท้าลงบนพ้ืนโดย
หักเขาวางเป็นมุมฉากได้ ถาเก้าอ้ีสูงเกินไปท าให้เทาห้อยไม่ได้พักบนพื้นเพียงพอและถ้าเก้าอ้ีต่ าเกินไป
จะท าให้นักเรียนเหยียดเทาออกไปตลอดเวลา เก้าอ้ีควรมีความยาวประมาณ 2/3 ของความยาวจาก
หัวเข่าถึงสะโพกของผู้นั่งเก้าอ้ีที่ยื่นออกมาไมปล่อยที่ว่างบริเวณใต้ขาพับ   
  ลักขณา สริวัฒน์ (2557 : 241) กล่าวว่า การจัดสถานที่และห้องเรียน
ในสถานศึกษาที่ดีส่งผลต่อการเรียนรูของนักเรียนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ได้ตลอดเวลา 
นอกจากนี้การจัดบรรยากาศก็เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งส าคัญเช่นกัน ได้อธิบายถึงบรรยากาศในชั้น
เรียนที่จะน าไปสูความส าคัญในการสอนว่ามี 6 ลักษณะดังนี้ 1) บรรยากาศที่ท้าทายเป็นบรรยากาศที่
ครูกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกต้องการเรียนรอยากเห็น อยากค้นหา และให้ก าลังใจนักเรียน เพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จในการท างานส่งเสริมใหม่ความมั่นใจในตนเองและมีมานะพยายามให้งานที่ท านั้นส าเร็จ 
2) บรรยากาศที่มีอิสระเป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งที่มีความหมาย 
และมีคุณค่ารวมถึงโอกาสที่ท าผิดได้ต้องยอมรับผิดโดยปราศจากความกลัว  และความวิตกกังวล
บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยความตั้งใจโดยไมรู้สึก
เครียด 3) บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนับถือเป็นบรรยากาศท่ีครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคลส าคัญ และมี
คุณค่า มีความสามารถเรียนรู้ ได้ความคิดความรูสึกนี้จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
และเกิดการยอมรับนับถือตนเอง 4) บรรยากาศท่ีมีความอบอุ่นเป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียนเป็นมิตรยอมรับและให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยความจริงใจ ท าให้นักเรียนเกิดความรูสึกอบอุน สบายใจ รักครูและสถานศึกษา 5) บรรยากาศ
แหงการควบคุมการควบคุมในที่นี้หมายถึง การฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยอยู่ในการดูแลของครูอย่าง
ใกล้ชิด เพราะเด็กอาจมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางได้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์แต่ ไมใช่การควบคุม
แบบไม่ให้อิสระ ครูต้องมีวิธีปกครองชั้นเรียนได้ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนที่มีอยู่อย่างมี
ขอบเขต และ 6) บรรยากาศแห่งความส าเร็จเป็นบรรยากาศที่นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าตนประสบ
ความส าเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าอยู่ซึ่งส่งผลให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจและเกิดการเรียนรู้ได
มากขึ้น จึงควรพูดถึงสิ่งที่นักเรียนประสบความส าเร็จมากกว่าสิ่งที่นักเรียนประสบความล้มเหลว 
  สรุปได้ว่า แนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพ 
คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน  มีแผนผังแสดงสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีการจัดอาคารเรียนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องพยาบาลโรงอาหารอย่างเป็นสัดส่วน 
สะอาดและเป็นระเบียบ มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนในการใช้อาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีห้องเรียนเพียงพอ มีการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน    
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มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ มีสนามที่เหมาะสมมีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอ และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพที่ดี ปลอดภัยในการใช้งาน มีการจัด
ภูมิทัศน์ สวนหย่อมและปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ให้ร่มรื่นสวยงาม มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายที่เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา มีการจัดท าข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างมีระบบและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  หมายถึง การจัดสภาพ
ทั่วไปของอาคารเรียนและอาคารประกอบอ่ืน ๆ ห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่พักผ่อน โรงอาหาร สนาม
กีฬา ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัย    
การอาชีพละง ูจังหวัดสตูล  
 

2.1.2.2 กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนวิชำกำร 
1) ควำมหมำยกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนวิชำกำร 

  สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนวิชาการต่างๆ ที่จะท า 
ให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ให้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา  ทุกคนอยากมา
โรงเรียน และมีนักวิชาการและนักวิจัยได้เสนอความหมาย ดังนี้ 
  จิราพร เครือแวงมน (2562 : 11) กล่าวว่า กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทาง
วิชาการ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท า หรือจัดหาสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน วิธีการสอน การจัดกระบวนการเรียนที่หลากหลายเน้นกระบวนการคิด
และมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ 
  Astin W.A. (1971 อ้างถึงใน สุภาวดี ทองส าฤทธิ์ ,  2561 : 12) กล่าวว่า สภาพ
สิ่งแวดล้อมทางวิชาการ หมายถึง การถ่ายทอดความรู้และทักษะแนวความคิดและอุดมการณ์ต่าง  ๆ 
ทั้งหมดให้ปรากฏในตัวนักเรียน กระบวนการดังกล่าวอาจร่วมถึงวิธีการในการถ่ายทอดการเรียนรู้
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการท างาน คือ 
การจัดห้องเรียน บรรยากาศในการเรียนการสอน คุณภาพครูผู้สอน วิธีการสอน หลักสูตร เจตคติที่ดี
ของครูผู้สอนวิชาที่สอนต่อ 
  สุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561 : 14) กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ 
หมายถึง การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอ้ือต่อ   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โรงเรียนมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน 
สอดคลองกับความต้องการของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จัดกิจกรรม         
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ทางวิชาการให้นักเรียนไดแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ มีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยหลากหลาย เหมาะสม และเพียงพอ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนร่วมจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนอย่าง
อบอุ่นและเป็นกันเอง มีแฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง 
  อัสมา พารึลที (2559 : 30) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมด้านวิชาการ คือ การ
จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน มีหลักสูตรวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ทางการเรียน การจัดบริการ สนับสนุนทางวิชาการทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนเรียนรูของ
ผู้เรียน ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาเสริมสร้าง คุณลักษณะค่านิยมของผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และพัฒนาความรู้อย่างเต็มความสามารถและศักยภาพ โดยมีครู
เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนไดคิดและแสดงความคิดเห็นผ่านวิธีการสอนบรรยากาศการเรียนการสอน 
การใช้สื่อการสอน และการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน โดยผู้สอนต้องเลือกใช้สภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม 
  ไกรษร แก้วฝ่าย (2556 : 17) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ 
หมายถึง บรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับบทเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้จากการถาม บรรยากาศ
การเรียนการสอนค านึงถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตร ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ 
ฝึกให้นักเรียนให้วิธีการแบบประชาธิปไตยในชั้นเรียนโดยการปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อควรปฏิบัติใน
ห้องเรียน โดยการปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อควรปฏิบัติในห้องเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนเคารพใน
สิทธิของผู้อ่ืน โดยการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการเรียนการสอนและกิจกรรมกลุ่ม การให้รางวัลหรือชมเชยผู้ที่ชอบช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่ม และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
  เบญจพร ธัญญาวุฒิ (2556 : 25) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ 
หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการให้ความส าคัญและการบริหารในการจัดกิจกรรมทางด้าน
วิชาการ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเปิด
โอกาสให้นักเรียนประเมินผลการสอนของครู การเอาใจใส่ตั้งใจในการสอน และการให้ความสนใจแก่
นักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 
  สานิลักษณ์ พรหมฮวด (2556 : 6) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ 
หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 
สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือ ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ โดยสถานศึกษา
ต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม เปลี่ยนบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้จาก
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ห้องเรียนไปเรียนในแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผู้เรียน มีโอกาสที่จะแสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมตามความ
ถนัด และความสนใจอย่างต่อเนื่อง และควรจัดกิจกรรมทางวิชาการสม่ าเสมอ สามารถปรับตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
  สรุปได้ว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ หมายถึง การจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักเรียนไดรับความรูและประสบการณให้มากที่สุด ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาส่งเสริม
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมี
ครูเป็นผู้กระตุ้นใหน้ักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็นผ่านวิธีการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน 
การใช้สื่อการสอน  และการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน  โดยผู้สอนต้องเลือกใช้
สภาพแวดล้อมด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม แต่ส าหรับ
การวิจัย หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอนทั้งใน-นอกห้องเรียนของวิทยาลัย
การอาชีพละงู จังหวัดสตูล ที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง 
ๆ เช่น ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา มีสภาพเหมาะสม  มีห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เป็นต้น 
   

2) แนวทำงกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนวิชำกำร 
 มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้กล่าวเกี่ยวกับแนวทางการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านวิชาการ ดังนี้ 
 Romine (1974 อ้างถึงใน สุภาวดี ทองส าฤทธิ์,  2561 : 40) กล่าวว่า การจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมด้านวิชาการ  ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ มีดังนี้ 1) บุคลิกภาพของผู้สอน ควรมีความ
กระฉับกระเฉงมีอารมณ์ขัน มีความสนใจที่จะสอนและเป็นกันเองกับผู้เรียน 2) การเตรียมการสอน 
ผู้สอนควรเตรียมการสอนอย่างดี ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ในวิชาที่เรียน  รวมทั้งแนะน า
หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ 3) การเสนอเนื้อหา ครูควรอธิบายชัดเจนกระตุ้นให้ผู้เรียนไดคิด สามารถใช้วิธี
สอนแบบต่าง ๆ ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 4) การประเมินผล ผู้สอนควรประเมินผลเป็นขั้น ๆ เพ่ือ
เป็นแนวทางการเรียน เช่น แจ้งให้ผู้เรียนทราบผลสอบโดยเร็วและให้ก าลังใจผู้เรียน 5) การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้สอนควรรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนและประเมินผลตนเองเสมอ 
  สุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561 : 46) กล่าวว่าแนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางวิชาการ คือ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดบูรการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน ไดรับความรู้และประสบการณให้มากที่สุดโดยสถานศึกษานั้น ควร
มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเอ้ือต่อการจัด 
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กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงสถานศึกษามีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝัง
คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง    
มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสม และมีจ านวนเพียงพอ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน นักเรียนมีส่วนรวม
จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่อบอุ่นเป็นกันเองกับนักเรียน มีแฟ้มข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  จิราพร พ่ึงพินิจ (2555 : 39) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน
เป็นบรรยากาศที่ยกย่องและส่งเสริมความส าคัญของนักเรียน มีความรูร่วมสมัยขจัดช่องว่างระหว่าง
กันและกัน มีความเป็นอิสระและน าความสามารถของนักเรียนมาเป็นประโยชนในการฝึกอบรม ท่าที
และพฤติกรรมของครูจะต้องแสดงออกว่า ครูมีความปรารถนาดียกย่องและนับถือสนใจปัญหาของ
นักเรียนตลอดเวลาจึงเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความไวใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความ
ต้องการของนักเรียนเป็นหลักมากกว่าความต้องการของครูผู้สอน 
 ไพฑูรย สินลารัตน กล่าวว่า การเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอน
เป็นบทบาทหลักของครูและนักเรียน โดยครูจะต้องเป็นผู้จัดการหลักในห้องเรียน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
พรอมที่จะจัดการเรียนรูให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับธรรมชาติและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
และธรรมชาติของนักเรียนจึงจะนับเป็นครูที่มีประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียนครูต้องเป็นผู้สร้างเองให้สอดคลองกับเป้าหมาย 
  จันทรานี สงวนนาม (2553 : 148) กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญ
ของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ผู้บริหาร
จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการจะต้อง
ช่วยเหลือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งนี้ ตองมีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาเมื่อบุคคลต้องประเชิญกับ
ปัญหาและสภาวการณ์ต่าง ๆ บุคคลก็จะน าเอาสิ่งเหลานั้นมาเป็นประสบการณและสั่งสมไว้เพ่ือมาใช้
ให้เกิดประโยชนและแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 9) กล่าวว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ให้หลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 1) ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยยึดหลักการว่า
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่
ละคน 2) ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรให้มีความส าคัญของความแตกต่างระหว่าง
นักเรียน เพ่ือวางรากฐานชีวิตให้เจริญงอกงามอย่างสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุลทางด้าน
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ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้สอนจึงควรมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลส าหรับใช้ใน
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและน าไปพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของ
นักเรียน 3) จัดให้สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนไดรับการพัฒนาไดอย่างเหมาะสมกับการท างานของสมอง การเชื่อมโยงวงจรสมองพัฒนาการ
ทางอารมณ์ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ท างานและอยู่รวมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข  โดยใช้ประสบการณ์ตรงด้านร่างกายที่เป็นรูปธรรมข้อเท็จจริง  และทักษะด้านต่าง ๆ ที่
ปรากฏในชีวิตจริงตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สมอง 4) เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนรูมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ คุณธรรมจริยธรรมไดรับรู้เกิดการยอมรับเห็นคุณค่า และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นลักษณะนิสัยที่ดี รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการปลูกฝัง
คุณธรรมให้กับนักเรียน   
 รุ่งนภา คนเล (2553 : 28) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมด้านการเรียนการสอน   
มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก 
ในการจัดการเรียนการสอนจึงควรตระหนักถึงสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนในด้านต่าง ๆ และควร
ให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนเป็นอย่างยิ่ง ไมควรเพิกเฉยละเลยเพราะสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้นถ้าครูและผู้บริหารไดตระหนักถึงความส าคัญ
ของสภาพแวดล้อมทางการเรียน ท าความเข้าใจและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนของ
นักเรียน ก็จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีการควบคุมคุณภาพของ
หลักสูตรโดยการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับหลักสูตรและรายวิชาของทุกหลักสูตร 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน   
 สรุปไดวา การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านวิชาการ คือ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สถานศึกษามีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสอดคลองกับความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  จัดกิจกรรม
ทางวิชาการให้นักเรียนไดแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ มีแหล่งเรียนรูที่นักเรียนไดเรียนรูและสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอมีสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอน 
นักเรียนมีส่วนร่วมจัดบรรยากาศในการเรียนรู้  ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่อบอุ่นเป็นกันกันเองกับ
นักเรียน มีแฟ้มข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
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2.1.2.3 กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1) ควำมหมำยกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ เป็นระบบการจัดการภายใน
สถานศึกษา โดยมีกระบวนการในการด าเนินการต่าง ๆ ที่จะท าให้ภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายไปได้
ด้วยดี ซึ่งมีนักวิชาการและนักวิจัยได้กล่าวถึงความหมาย ดังนี้ 
  จิราพร เครือแวงมน (2562 : 11) กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการในการด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่ท าให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา การท างานอย่างเป็นระบบการบังคับบัญชาที่มีความ
เป็นกันเอง เป็นประชาธิปไตย บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจมีการท างานเป็นทีม      
มีการช่วยเหลือกันของบุคลากรที่จะท าให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
  สุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561 : 14) กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
การบริหารจัดการ คือ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ในการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรในการปฏิบัติงานแต่
ละฝายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ มีการสร้างบรรยากาศที่ดี ก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ท างาน มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละฝ่ายงานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยอย่างคุ้มค่าสูงสุด มีความตระหนัก
ถึงคุณค่าในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย      
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการติดตาม และประเมินผล 
เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

 Astin W.A. (1971 อ้างถึงใน สุภาวดี ทองส าฤทธิ์, 2561 : 12) กล่าวว่า สภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ หมายถึง นโยบายและระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
ภายในสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารต้องบริหารไปในทางที่จะท าให้สถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศ
แห่งมิตรภาพ เพ่ือนร่วมงานภายในสถาบันมีความอบอุ่น มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของมีความสุข
สบาย อยากท างาน มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น   
  อารียา สตารัตน กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านการบริหาร
จัดการ หมายถึง การจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  โดยมีกระบวนการในการ
ด าเนินการที่ท าให้ภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง
มีระบบ ท าให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
  เบญจพร ธัญญาวุฒิ (2556 : 24) กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้าน
การบริหารทั่วไป หมายถึง  สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน 
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การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้น าในการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ การส่งเสริมให้
นักเรียนแสดงผลงานและกิจกรรมต่อชุมชน การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนทางด้านระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ และการจัดระบบ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักเรียน 
  สานิลักษณ์ พรหมฮวด (2556 : 5) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมด้านการ
บริหารจัดการ หมายถึง ระบบการบริหารการจัดการ ภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือให้ชัดเจนขึ้น มีการส่งเสริมบุคลากรท างานร่วมกันในลักษณะ
ต่าง ๆ และมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลกรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และความก้าวหน้า รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน และสร้างขวัญ ก าลังใจ ยกย่องชมเชย บุคลากรหลายๆ รูปแบบ ให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนด้าน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ จัดสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม 
  สรุปได้ว่า สภาพสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือมือร่วมใจของ
บุคลากร โดยการน าของผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดระบบการปฏิบัติงาน การบังคับบัญชา บุคลากร
มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ เพ่ือให้นักเรียน มีความรู ความสามารถ มีทักษะและเจตคติตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ท าให้นักเรียนเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม แต่ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  
หมายถึง กระบวนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวางแผน การพัฒนา การปรับปรุงการซ่อมบ ารุง 
ในวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูลให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือมือร่วมใจของบุคลากร 
เช่น การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ การพัฒนาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การวางแผนการใช้ 
การซ่อมแซม ปรับปรุง การบ ารุงรักษา อาคารเรียน ห้องเรียน โรงฝึกงาน การบริหารจัดการจัดระบบ
รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
 

2) แนวทำงกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษาจะบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี ต้องมีการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ในการด าเนินการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบ ซึ่ง
ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านไดกล่าวถึงแนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านการบริหาร
จัดการ  ดังนี้ 
  สุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561 : 54) กล่าวว่า แนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารเป็นกระบวนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งใน
การบริหารจัดการควรมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายงานที่ตรงกับ
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ความรู้ความสามารถ โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน มีความคิดริเริ่ม และมีวิสัยทัศน์ มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละฝายงานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม มีความตระหนักถึงคุณค่าในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม สะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 76) ได้ก าหนดมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาด้านนโยบาย และการบริหาร ดังนี้ 1) สถานศึกษามีนโยบาย โครงสร้างการบริหารงาน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ มีการจัดท านโยบายและโครงสร้างการบริหารเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมีค าสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ มีแผนปฏิบัติ
การสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจุบัน และมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 2) สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ไดแก มีการประเมินการใช้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา  มีการ
วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนั้นยังต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพสถานศึกษาและชุมชน  มีการอนุมัติ ใช้หลักสูตรโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 3) สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผน/โครงการตามที่ตั้งไว้ มีการประชุม
ชี้แจงการปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ มี
การรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ รวมทั้งการติดตามโครงการ การปรับปรุง/พัฒนา
ตามแบบแผนงานโครงการและรายงานการปฏิบัติตามโครงการ  4) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ได้แก มีแผนปฏิทินการนิเทศและแผนการปฏิบัติตาม
ปฏิทินการนิเทศ การประเมินผล การปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงโครงการ สรุปผลการประเมินและ
รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 5) สถานศึกษาน าผลการประเมินไปพัฒนางาน ได้แก การน าผล
การประเมินไปวางแผนการพัฒนางาน มีการปฏิบัติตามแผนและรวบรวมข้อมูล จากนั้นเป็นขั้นตอน
ของการประเมินผลการพัฒนางานและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 2) ส่งเสริมและกระตุ้นบุคลากรให้มีขวัญและก าลังใจในการท างานด้านการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ไดแก ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาของงานที่รับผิดชอบ อ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ ยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงาน และ
จัดสวัสดิการให้บุคลากร 3) บุคลากรมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
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   รุ่งนภา คนเล (2553 : 30) อธิบายว่า สภาพสิ่งแวดล้อมด้านการบริหาร 
เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู เพราะเป็นกระบวนการบริหารที่ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในทุก ๆ ด้าน ตองมีการวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในสถานศึกษา
อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคลองกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
   สรุปได้ว่า แนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านการบริหาร เป็นการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนรวมระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา สร้างบรรยากาศท่ีดีก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ท างาน มีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละฝ่ายงานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงประโยชน์ในการใช้สอยอย่างคุ้มค่าสูงสุด มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการติดตามและประเมินผล เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

 
 2.1.3  ควำมส ำคัญของกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
   ในการบริหารงานในสถานศึกษานั้นมีงานหนึ่งที่มีความส าคัญ  ก็คือ งานอาคาร
สถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน เพราะการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในสถานศึกษานั้น
จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข มีนักวิชาการและนักวิจัย
หลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ดังนี้ 
 เบญจพร ธัญญาวุฒิ (2556 : 24) กล่าวถึง ความส าคัญของสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 
ดังนี้ 

1. การที่นักเรียนได้อยู่ในสถานศึกษาที่มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี จะก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและความรักในสถานศึกษา ความรู้สึกนี้จะท าให้เกิดความรู้สึกหวงแหนในชื่อเสียงของ
สถานศึกษา ถ้าสถานศึกษาสร้างความรูสึกนี้ให้กับนักเรียน นักเรียนจะไมพยายามท าให้สถานศึกษาที่
ตัวเองรักและภูมิใจต้องเสียชื่อเสียงเพราะการท าที่ไมดีของตนเอง 

2. การจัดอาคารและสภาพแวดลอมที่ดีในสถานศึกษา จะช่วยเสริมสร้างความเจริญ      
งอกงามทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมของนักเรียน ช่วยท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกต่อการ
เรียนรู้ ก่อให้เกิดความจงรักภักดีและความภูมิใจต่อสถานศึกษา ซึ่งจะมีผลไปถึงความพยายามจะสร้าง
ความสามัคคีในหมูคณะ การสร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้กับตนเองและสถาบันได้อีกด้วย นอกจากนี้
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สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษายังมีอิทธิพลต่อการหลอหลอมพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม สติปัญญา 
และสังคมของนักเรียนและครูด้วย 
 สานิลักษณ์ พรหมฮวด (2556 : 25) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อการส่งเสริม
คุณภาพ และประสิทธิภาพในกระบวนการจดการเรียนรู้ของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถความสนใจส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิดประโยชนสูงสุดต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจาก
สภาพแวดล้อมที่ดี   
 เบญจพร ธัญญาวุฒิ (2556 : 24) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของสภาพแวดลอมทางการ
เรียน ดังนี้ 

1. การที่นักเรียนไดอยู่ในสถานศึกษาที่มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี จะก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและความรักในสถานศึกษา ความรักจะท าให้เกิดความรู้สึกหวงแหนในชื่อเสียงของ 
สถานศึกษา ถ้าสถานศึกษาสร้างความรูสึกนี้ให้กับนักเรียน นักเรียนจะไมพยายามท าให้สถานศึกษาที่
ตัวเองรักและภูมิใจต้องเสียชื่อเสียงเพราะการท าที่ไมดีของตนเอง 

2. การจัดอาคารและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษาจะช่วยเสริมสร้างความ
เจริญงอกงามทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคมของนักเรียน ช่วยท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
ต่อการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความจงรักภักดีและความภูมิใจต่อสถานศึกษา ซึ่งจะมีผลไปถึงความพยายาม
ที่จะสร้างความสามัคคีในหมูคณะ การสร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้กับตนเองและสถาบันได้อีกด้วย 
นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในสถานศึกษายังมีอิทธิพลต่อการหลอหลอมพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม
สติปัญญา และสังคมของนักเรียนและครูด้วย 
  อารียา สตารัตน ซึ่งได้กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีจะเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผล
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจท าให้เกิดความสุข และประสบผลส าเร็จ เนื่องจาก
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรูที่วัดมวลประสบการณแกนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม ผู้เรียนไดรับการ
จัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ได้ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาจึงเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญ และมีอิทธิพลต่อผู้เรียนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้  
ความคิด บุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบ และประสบผลส าเร็จในอนาคต 
  สานิลักษณ์ พรหมฮวด (2556 : 25) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพ และประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม 
การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา  ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถความสนใจ ส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิดประโยชนสูงสุดต่อผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
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  ปัทมาวดี อุดแดง (2555 : 48) กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หากผู้บริหารสามารถจดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาไดอย่างเหมาะสม     
จะส่งผลให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรูของครูและการเรียนรูของผู้เรียน 
  สายสมร ภู่เจริญ (2554 : 3) กล่าวว่า สถานศึกษาควรสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนที่ดี ให้ทุกคนมีความรูสึกอบอุ่นเมื่ออยู่ร่วมกัน คือ การสร้างความรัก ความผูกพัน ความ
เอ้ืออาทรต่อกัน ดังนั้นในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1. เพ่ือจัดและปรับสภาพสิ่งแวดล้อในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อให้สถานศึกษา 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในสถานศึกษาของตน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบวินัย รักสวยงาม และมีรสนิยมที่ดี 
5. เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสถานที่เป็นตัวอย่างแกชุมชน 

  กุลยา ก่อสุวรรณ (2553 : 100) กล่าวว่า ความส าคัญและความจ าเป็นของการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนทางการเรียนว่า สิ่งแวดล้อมในการเรียนรูซึ่งสิ่งแวดล้อมนี้อาจช่วย
ส่งเสริมให้เด็กสนใจและเรียนรูไดมากขึ้น หรือท าให้เด็กเบื่อ ไม่อยากเรียนได สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ได
แก่ สถานที่หากเด็กนั่งแถวหนาของห้องเรียน เด็กย่อมจดจ่อกับสิ่งที่ครูสอนไดมากกว่าเด็กที่นั่งแถวหลัง 
บรรยากาศของห้องเรียน หากห้องเรียนสงบ ไม่วุ่นวาย เด็กจะสนใจการเรียนมากกว่าห้องที่มีเสียงดัง
เกินไปหรือยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ แสงและกลิ่น ก็เป็นปัจจัยส าคัญ อีกประการหนึ่ง เมื่อเด็กต้องอ่าน
หนังสือแต่แสงไมพอ เด็กจะต้องเพ่งสายตามากเกินไป เด็กก็จะอ่านไดไมนาน หากห้องเรียนร้อนหรือ
หนาวเกินไป เด็กจะไม่สบายตัวท าให้เด็กมาสามารถจดจ่อกับสิ่งที่ครูสอนได  
   วิภา ร่วมโพธิ์รี (2553 : 15) กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน มีความส าคัญ 
ดังนี้ 

1. ช่วยยกระดับคุณภาพการด ารงชีวิตประจ าวันในสถานศึกษาได้ สถานศึกษา
สามารถพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อม เช่น จัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
พัฒนางานอาคารสถานที่ได้อย่างดี มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยความสะดวก ความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เอาใจใสด้านสุขาภิบาลสถานศึกษา เฝ้าระวังคุณภาพน้ า อาหารและ
มลพิษต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สุขภาพอนามัยของคนในสถานศึกษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ก็จะถูกสุขลักษณะและมีความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ตามไปด้วย 

2. ช่วยพัฒนาคนในสถานศึกษาได้อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านความรูความคิด ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนเปรียบเสมือนครูคน
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หนึ่งที่สามารถให้การศึกษาอบรม และกล่อมเกลาจิตใจของคนได เพราะคนที่อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีจะ
ซึมซับลักษณะที่ดีติดตัวไปโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น กระบวนการและวิธีการด ารงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้อง การมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย ความสวยงาม และความสมดุล
ทางธรรมชาติในสถานศึกษา นอกจากจะสามารถให้ความรูความคิดแกทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาแลว 
ยังสามารถส่งเสริมให้คนรู้สึกกระตือรือร้น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักวิธีการด ารงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
และต่อสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องด้วย 

3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นสถานที่ที่มีคุณค่า
ของชุมชน ส่งผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจเพ่ิมความสนใจในการศึกษาและการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ จะส่งผลถึงการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ตามไปด้วย เช่น การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน การพัฒนาจริยธรรมด้านสภาพสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน  การด าเนินงาน
อนามัยสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเท่ากับเป็นการยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิต และยกระดับ
จิตใจของคนในชุมชนให้พัฒนาไปด้วย จึงกล่าวว่า การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  

สรุปได้ว่า  สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของผู้เรียนและสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนได้ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจะช่วย
กระตุ้นส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูของนักเรียน ช่วยยกระดับคุณภาพการ
ด ารงชีวิตประจ าวันในสถานศึกษา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ซึ่งท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีความรับผิดชอบ
และประสบผลส าเร็จในอนาคต นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักวิธีการ
ด ารงชีวิต และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั่งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป   
  
 2.1.4  แนวทำงกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 

มีนักวิชาการและนักวิจัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 
จิราพร เครือแวงมน (2562 : 138)  กล่าวถึงแนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนใน 3 ด้าน  ดังนี้ 
1. ด้านอาคารสถานที่ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ืออ านวยความสะดวกและเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน เช่น ไฟฟ้า น้ าดื่ม น้ าใช้ 
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1.2  จัดระบบโรงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีที่กรองน้ า เสียจากโรงอาหาร
ก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ าและมีอาหารที่ปรุงถูกตามหลักโภชนาการ มีประโยชน์ สะอาด มีคุณภาพ
และมีราคาที่เหมาะสม  

1.3  จัดสภาพบริเวณโรงเรียน เช่น ถนน สวนหย่อม สนามให้มีความสะอาด
สวยงาม มีแปลงไม้ดอก ไม้ประดับ มีการแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจนเพ่ือให้นักเรียน มีส่วนช่วยใน
การปรับตกแต่งแปลงดอกได้ที่ตนเองรับผิดชอบ  

1.4 จัดให้มีห้องเรียนวิชาเฉพาะหรือหรือสถานที่แหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด
ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ แยกเป็นสัดส่วนเหมาะสม
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน      

1.5 จัดสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม เช่น สถานที่ส าหรับกิจกรรมออกก าลังกาย
เพียงพอส าหรับเล่นกีฬาเกือบทุกชนิดเหมาะสมส าหรับนักเรียน และมีบุคลากรภายนอก ชุมชน มาขอ
ใช้สนามในการเล่นกีฬาหลายประเภท สถานที่มีความร่มรื่น เหมาะส าหรับพักผ่อน  

1.6 จัดสภาพแวดล้อมของอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องพิเศษอย่างเป็นสัดส่วน
มีความสะอาด เรียบร้อย เพียงพอและเอ้ือต่อบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน   

1.7 จัดสภาพอาคารเรียนและห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ไม่ร้อนอบอ้าวอากาศ
ถ่ายเทได้ดี สีแสงสว่างเพียงพอ เอ้ือต่อบรรยากาศการเรียนการสอน   

1.8 จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ภายในห้องเรียนได้เหมาะสมครบตามจ านวนนักเรียนและ
สามารถเคลื่อนย้ายได้   

1.9 แสดงแผนผังเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษามาติดไว้และสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน   

1.10 จัดท าป้ายชั้นเรียน ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศแสดงไว้ทุกห้องเรียนสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ใช้วัสดุที่มีความคงทน   

1.11 จัดเก็บขยะมูลฝอยและก าจัดของเสียต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ นักเรียนช่วยกับเก็บและคัดแยกขยะแล้วน าไปขาย มีคณะกรรมการนักเรียนคณะท างาน
ช่วยกันอย่างเป็นระบบในทุก ๆ วันจะมีรถเข้ามารับขยะเพ่ือน าไปก าจัด  

1.12 มีการจัดบริเวณจราจร เช่น ทางเท้า ถนนส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
และที่จอดรถเป็นสัดส่วนและ มีการจัดตกแต่งบริเวณสนามด้วยแปลงไม้ดอก ไม้ประดับ มีการดูแล
รักษาให้สวยงาม   

1.13 จัดมุมที่นั่งเล่นที่พักผ่อนให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อ
จ านวนของนักเรียน   
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1.14 จัดบริเวณจราจรเป็นสัดส่วน ชัดเจนและมีความสวยงามเช่นทางเท้าถนน
ส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และท่ีจอดรถ   

1.15 บริเวณสนาม แปลงไม้ดอกไม้ประดับมีการแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน
นักเรียนมีส่วนช่วยในการปรับตกแต่งแปลงดอกไม้ที่ตนเองรับผิดชอบ  

1.16 บริเวณอาคารเรียน และห้องเรียนไม่มีสิ่งรบกวนใด ๆ เพราะรอบๆ บริเวณ
โรงเรียนมีบริเวณท่ีกว้างขวางไม่ได้อยู่ในชุมชนที่แออัด เหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอน  

1.17 ห้องน้ า ห้องส้วม เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนและจัดเป็นสัดส่วน สะอาด
และปลอดภัย   

1.18 จัดแสดงผลงานนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานและ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เปิดโอกาสให้โรงเรียนใกล้เคียง และชุมชนได้เขามาชื่นชมผลงาน
นักเรียน  

1.19 ปรับปรุง ขยายและจัดห้องเรียนเพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมมาก 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 ครูจัดเตรียมการสอน โดยส่งแผนการสอนตามก าหนดระยะเวลามีการนิเทศการ
สอนของครูทุกภาคเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินความพึงพอใจในการสอนของครูแต่ละ
คาบเรียนด้วย   

2.2 ครูมีการด าเนินการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ของสาระการ
เรียนรู้  

2.3 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม   

2.4 ครูมีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียน  

2.5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แยกแยะและ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  

2.6 ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ   

2.7 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและอุทิศ
ตนเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  

2.8 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
สร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนได้แสดงออกท่ีโรงเรียน กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจโดยครูให้ค าแนะน าใน
การแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม   
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2.9 ครูผู้สอนและโรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ทั้งใกล้
และไกลเป็นประจ าตามความเหมาะสม เช่น ห้องเรียนพิเศษจะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
และมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นประจ าทุกปี   

2.10 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
นักเรียนและผู้ปกครองและเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน   

2.11 ครูสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น ผ่อนคลายและเป็นมิตรกับ
นักเรียน 

2.12 ครูผู้สอนสนับสนุนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหาและตัดสินใจ และสนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนอยู่เสมอ  

2.13 ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวิทยากรจากชุมชน
เป็นปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับนักเรียน จัดระบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีและการสื่อ
การเรียนที่ทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพนักเรียนและบริบทของชุมชนท้องถิ่น   

2.14 ครูผู้สอนมีความยุติธรรมและมีคุณธรรมในการวัดและประเมินผลการเรียน
ของผู้เรียน  

2.15 จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือติดตามพบปะ สอบถามปัญหา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่
ทางครอบครัวของนักเรียน  

3. ด้านการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
3.1 โรงเรียนจัดท าแผนการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  
3.2 โรงเรียนจัดท าวารสารแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัด

ขึ้นเพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ  
3.3 จัดตั้งระเบียบกฎเกณฑ์ของทางโรงเรียนโดยยึดหลักความเป็นประชาธิปไตย  
3.4 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน

และผู้ปกครองของนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน   
3.5 จัดท าโครงสร้างการบริหารที่มอบหมายงานหรือการสั่งการก็เป็นไปตาม

สายการบังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
3.6 ก าหนดแนวปฏิบัติงานการมอบหมายงานและจัดท าค าสั่งและผู้รับผิดชอบ

งานแจ่มชัด เหมาะสมกับความสามารถไม่เกินก าลัง   
3.7 จัดหาสื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครู   
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3.8 เปิดโอกาสให้ครูเข้ารับการการอบรมเพ่ิมพูนความรู้  ด้านการจัดหาสื่อ
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใส่ในกิจกรรม การเรียนการสอน  

3.9 โรงเรียนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรักความ
สามัคค ีความผูกพันต่อสถาบันและเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น กิจกรรมกีฬาสี  

3.10 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
กีฬา ศิลปะและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้น   

3.11 จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้นักเรียนอย่างเหมาะสม เช่น ทุนการศึกษา
ช่วยเหลือนักเรียน อาหารกลางวัน และมีการจัดตั้งธนาคารออมทรัพย์ในโรงเรียน  

3.12 บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

3.13 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางในการบริหารสถานศึกษา  
3.14 จัดระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ

นักเรียนในโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการณ์หน้าประตูโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียนดูแล
ร่วมกัน  

3.15 ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนอยู่เสมอ 

3.16 ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา   
 กิตติยา โพธิสาเกตุ (2561 : 54) กล่าวสรุปแนวทางการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 5 แนวทางดังนี้  

1. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเหมาะสม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบัน  

2. ปลูกฝังถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนให้นักเรียน
ภายในโรงเรียน  

3. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม  แก่การเรียน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเพ่ือสอดส่องดูแลและกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์  

4. การก าหนดบุคลากรครูให้เป็นผู้น าด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
5. การก ากับดูแล ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
สาคร มหาหิงคุ์ (2559 : 355) กล่าวสรุปแนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมทางการเรียน 

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย 
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1. ควรจัด ตกแต่งบริเวณรอบๆ อาคารเรียน อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม มีความ
สะอาด และปลอดภัย  

2. ควรใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน และอาคารประกอบอย่างคุ้มค่า  
3. ควรจัดห้องน้ า ห้องส้วมให้เพียงพอ สะอาด และถูกสุขลักษณะ  
4. ควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติการ

ร่วมกัน  
5. ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร  
6. ควรระดมทุนจาก ทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาสภาพแวดล้อม  
7. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการปฏิบัติให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกห้องเรียน  
8. ควรจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
9. ควรจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนรู้ 
คีรีบูน จงวุฒิเวศย์  (2557 : 48) ได้กล่าวว่า แนวทางในการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่

เอ้ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
1. ควรมีการปรับปรุงห้องเรียนอยู่เสมอเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ให้กับ

นักเรียนอันจะท าให้ครูและนักเรียนเกิดความสบายใจ 
2. ห้องเรียนควรมีความเป็นระเบียบและสะอาดเพราะจะท าให้ห้องเรียนน่าอยู่ 
3. ห้องเรียนควรมีความสวยงามเพ่ือเรียกความสนใจของนักเรียน 
4. ควรมีการเสริมสร้างลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ซึ่งอาจจัดในรูปของ

ป้ายนิเทศค าขวัญและมุมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้อยากเห็นและเป็นการโน้มน้าวจิตใจ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

5. ควรจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของนักเรียน 
6. ควรจัดบริการแนะแนวสนองความต้องการของนักเรียน 
7. ก าหนดให้นักเรียนได้รับผิดชอบงานเพ่ือสังคมส่วนร่วม ทั้งในหองเรียนและนอก

ห้องเรียนด้วยการให้มีกิจกรรมการท างานกลุ่มและงานบริการ 
8. จัดใหม่การสรุปและเน้นความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนเพิ่มเติมในเวลาพัก

หรือนอกเวลาเรียน 
 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2556 : 11) ได้กล่าวว่าหลัก 6 ประการของการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ด้านจิตวิทยาคือ 
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนการน ามาตรฐานระดับสากลมาใช้ในระบบการเรียนการสอน
การประเมินผลและการจัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงจบมหาวิทยาลัยอย่าง
เข้มงวดเที่ยงตรงและเหมาะสม 

2. จัดให้มีการประยุกต์การเรียนในหลักสูตร โดยให้เอ้ือต่อทั้งภาคธุรกิจและภาค
การศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท างานให้อยู่ในหลักสูตรส าหรับนักเรียนระดับตั้งแต่
เตรียมอนุบาลจนถึงจบชั้นมัธยม 

3. ให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมสามารถแสดงความสามารถทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพตามรูปแบบความสามารถในการท างานและบริหารการอบรม (The ETA competencies model)  

4. เสริมการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในเกรด 7–12 (ม.1-ม.6) เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
นักเรียนจบสามารถเรียนต่อในระดับสูงขึ้นหรือมีอาชีพที่ดี 

5. เสริมแรงงานผู้ใหญ่ที่มีความสามารถทางวิชาการและทักษะการท างานที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศและใหม่จิตส านึกเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ เพ่ือ
รักษาอาชีพที่ตนเองท าอยู่มีไว้นานที่สุดไม่ให้สูญหายไป นั้นหมายความว่าพวกเขาจ าเป็นต้องมีการคิด
ทบทวนแก้ไขเป็นระยะ ๆ 

พรรณี ชูทัย เจนจิต (2555 : 29) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการการเรียนรู้ 
โดยได้กล่าวถึงบรรยากาศในห้องเรียนที่จะเอ้ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดังนี้ 

1. บรรยากาศที่มีความท้าทาย (Challenge) ครูจะต้องกระตุ้นให้ก าลังใจและเชื่อใน
ความสามารถของนักเรียนว่านักเรียนจะสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนด้วยตนเองได้ 

2. บรรยากาศแบบอิสรเสรี (Freedom) หมายถึง นักเรียนมีอิสระที่จะเลือกและตัดสินใจ
ที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ตนเองต้องการรู้ได้ ซึ่งบรรยากาศเช่นนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อตัวนักเรียนเอง
นอกจากนั้นยังท าให้นักเรียนเกิดความม่ันใจในตนเองและไม่เครียด 

3. บรรยากาศการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) ไม่ว่าระหว่างครูกับ
นักเรียนหรือระหว่างนักเรียนด้วยกันและครูด้วยกัน การที่ครูให้การยอมรับนักเรียนจะท าให้นักเรียน
รู้สึกว่า ตนมีค่าและมีความมั่นใจในตนเองซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีผลต่อการรวมกิจกรรมต่าง  ๆ ของนักเรียน
ต่อ ๆ ไป 

4. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) หมายถึง ครูมีความเข้าใจเป็นมิตรยอมรับ
และคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนจะท าให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นสบายใจอยากเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้มี
ผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนบรรยากาศที่มีความอบอุ่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความเอ้ืออาทรจะ
ท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกรักโรงเรียนและรักการเรียนมากขึ้น 
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5. บรรยากาศที่มีการควบคุม (Control) เป็นความจ าเป็นที่ ครูจะต้องฝึกให้นักเรียน
มีระเบียบวินัยแต่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นนักโทษโดยครูควรจะชี้แจงเพ่ือท าความ
เข้าใจความส าคัญของระเบียบวินัยแก่นักเรียนก่อน 

6. บรรยากาศความส าเร็จ (Success) ครูจะมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักเรียนมาก ดังนั้นครูควรแสดงความเห็นต่องานหรือการท ากิจกรรมของนักเรียนในส่วนที่
ประสบความส าเร็จมากกว่าส่วนที่ล้มเหลว 

สรัสนันท์ ศรีประทักษ์ (2554 : 33) ได้กล่าวว่า ทัศนะเกี่ยวกับแนวการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพที่ดีหรือเอ้ือต่อการเรียนรู้ต้องใช้หลักเกณฑ์การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

1. การจัดสภาพห้องเรียนควรค านึงถึงลักษณะการเรียนการสอนวิธีสอนบรรยากาศใน
การเรียนและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ใช้ในห้องเรียน เช่น ใช้เพ่ือบรรยายกลุ่มใหญ่หรือสอนกลุ่ม
ย่อยหรือต้องการให้นักเรียนอภิปรายโดยทั่วถึง 

2. โต๊ะเก้าอ้ีควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือปรับลักษณะ
ภายในห้องเรียนการจัดเก้าอ้ีนั่งเรียนในห้องเรียนอย่าให้บังกัน ควรให้นักเรียนทุกคนเห็นครูและ
กระดานได้ชัดเจน อาจยกพ้ืนหน้าห้องให้สูงขึ้นเพ่ือที่ครูจะได้มองเห็นโดยทั่วถึงหรืออาจจัดห้องบรรยาย 
จัดห้องแบบยกพ้ืนดานหลังสูงแล้วเทต่างระดับลงมาด้านหน้า ลักษณะเช่นนี้เป็นห้องเรียน ที่เหมาะกับ
การสาธิตเพราะนักเรียนทุกคนจะเห็นครูได้ชัดเจน 

3. เสียงหากเป็นห้องขนาดใหญ่ ต้องเตรียมเครื่องขยายเสียงเพื่อให้ได้ยินอย่างทั่วถึง  
4. ไฟฟ้าและแสงสว่างภายในห้องเรียนอาจจะได้แสงสว่างจากธรรมชาติและแสงจาก

หลอดไฟแสงที่ได้จากธรรมชาติ บางแห่งอาจสว่างมากไป เช่น บริเวณใกล้หน้าต่างจึงควรมีการกันแสง
ไว้บ้าง ส าหรับแสงจากหลอดไฟควรจะตัดหลอดไฟในต าแหน่งที่เหมาะสมให้แสงสว่างทั่วห้องและควร
มีปลั๊กไฟติดไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสมและใช้ได้อย่างสะดวกด้วย เช่น ที่ผนังห้องเรียนโดยรอบ 

5. การระบายอากาศในห้องเรียนห้องเรียนทุกห้องจ าเป็นต้องมีการถ่ายเทอากาศด้วย
การติดตั้งหน้าต่างให้ถูกทิศทางลมอันจะท าให้อากาศหมุนเวียนได้สะดวก 

6. อุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษาการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศน์ศึกษาต้องเป็นไป
อย่างระมัดระวัง เช่น การติดตั้งจอทีวีในห้องเรียน ถ้าเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสการตั้งจอทีวีที่มุมห้องจะ
เก็บคนดูได้มาก ถ้าเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าการตั้งจอด้านหน้าห้อง (ด้านแคบ) จะเก็บคนดูได้มากหรือ
อาจใช้จอชนิดม้วนได้ติดไว้เหนือกระดานจะท าให้ใช้ทั้งกระดานและจอ 

สรุปได้ว่า แนวทางการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพควรมีความ
เหมาะสมความปลอดภัย ความเพียงพอและถูกสุขลักษณะ ด้านวิชาการควรมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  ด้านการบริหารจัดการควรวางแผน พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ
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อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมันและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนรู้ความรู้สึกและ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนให้มีบรรยากาศท่ีน่าเรียนรู้ 
 

2.1.5  บทบำทของผู้บริหำรและครูในกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาถือเป็นบทบาทหนึ่งที่ส าคัญของผู้บริหารและครู 
เพ่ือส่งเสรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนักวิชาการหลายท่านได
กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารและครูในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ดังนี้ 
 ริญญาภัทร์ สุภาศิริธนานนท์ (2563 : 217) กล่าวสรุปว่าผู้บริหารมีบทบาทในการ
สร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา คือ บทบาทในการเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร บทบาทในการเป็นผู้
ขจัดสิ่งก่อกวน บทบาทในการก ากับติดตาม บทบาทในการจัดสรรทรัพยากร บทบาทในการเป็นผู้เจรจา
ต่อรอง บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล บทบาทในการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ บทบาทในการสร้าง
ความสัมพันธ์ บทบาทในการเป็นผู้น า ส่วนด้านบทบาทในการเป็นผู้ประกอบการ  
 อัสมา พารึลทึ (2559 : 18) กล่าวว่า ทั้งผู้บริหารและครูต่างมีบทบาทส าคัญในการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษา
โดยการก าหนดนโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ครูและบุคลากรช่วยกันจัดท าแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาสร้างบรรยากาศของการร่วมคิดร่วมท า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความเชื่อมั่น 
พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด น่าอยู่ สร้างความรัก ความอบอุ่น ความภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรใน
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน สนับสนุนปัจจัยที่เป็นวัตถุเพ่ือบรรลุความเป็น
พ้ืนฐานในองค์ความรู้ส่งเสริมความภูมิใจในสถาบัน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษาช่วยยกระดับ
คุณภาพการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคคลในสถานศึกษาได้ สวนครูก็จ าเป็นต้องปรับแนวทางการสอน
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญให้ผู้ เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์  เรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนา
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้ และเป็น
หัวใจของการจัดการเรียนรู้ ในระบบสถานศึกษา ครูเป็นผู้ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชนครูมีอิทธิพลต่อการสรางภาพลักษณ์ของการศึกษาทั้งด้าน
บวกและด้านลบ ครูถือเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยครูมีหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน สร้างความไว้วางใจและ
สัมพันธภาพที่ดี ซึ่งจะส่งผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามความพึงประสงค์ของครู 
 ไกรษร แก้วฝ้าย (2556 : 42) อธิบายว่า บทบาทหน้าที่ของครูที่มีต่อการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนนับได้ว่ามีความจ าเป็นและส าคัญมากเพราะครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับ
นักเรียนมากที่สุด มีความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ทุกวันที่นักเรียนมาสถานศึกษาและการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน การชี้แนะ อบรมสั่งสอน ช่วยเหลือโดยตรงและทางอ้อม สภาวะที่นักเรียนได้รับส่วนใหญ่ใน
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สถานศึกษา เกิดมาจากการหล่อหลอมของครู ความอบอุ่น ความเป็นมิตร การวางอุบายในการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งก าหนดให้ครูต้องมีบทบาทส าคัญ ครูมีอิทธิพลต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ของการศึกษาทั้งด้านบวกและด้านลบ ครูเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และยังเป็นตัวเร่งการเรียนรู้ของนักเรียน ปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่าความรู้สึกที่เรามีต่อการศึกษาส่งผลต่อ
การท างานของสมอง อารมณ์ และพุทธิปัญญา ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ครูถือเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากใน
การสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียน สร้างความไว้วางใจและสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
เป็นไปตามความพึงประสงค์ของครู 
 วิภา รวมโพธิ์รี (2553 : 16) กล่าวว่า  ผู้บริหารองค์การต้องเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
องค์การ วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ ต้องเอาใจใส่ต่อวิถีชีวิตองค์การ เสริมสร้างความเป็นหมู่
คณะส่งเสริมบรรยากาศการท างาน ก าหนดความคาดหวังหรือเป้าหมายการท างาน ส่งเสริมบรรยากาศ
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมบรรยากาศความเชื่อมั่น สนับสนุนปัจจัยที่เป็นวัตถุ บรรลุความเป็น
พ้ืนฐานในองค์ความรู้ ส่งเสริมความภูมิใจในสถาบัน ส่งเสริมการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
ความเอาใจใส่ดูแลมีส่วนรวมในการตัดสินใจ ปกป้องสิ่งที่เห็นว่าส าคัญส่งเสริมการสืบทอด ประเพณี
และส่งเสริมการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญเช่นเดียวกับงานด้านอื่น ๆ เพราะนอกจากจะมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตใน
สถานศึกษาแล้วยังส่งผลกระทบถึงสภาพสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษาและการพัฒนาชุมชนด้วย สภาพ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ดีช่วยยกระดับคุณภาพการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคคลในสถานศึกษาได้ 
สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน เช่น จัดการงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานพัฒนางานอาคารที่ได้อย่างเหมาะสมพร้อมใช้งาน มีการจัดระบบการรักษา
ความปลอดภัย ความสะดวกความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในสถานศึกษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้มีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย มีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน ดังนั้น การบริหารงานด้านการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนจึงนับเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งผู้บริหารจะต้องจัดการและบริหารให้สภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียน มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรมีความรู้สึกเอ้ืออาทรต่อกัน ร่วมมือกันท างาน มีส่วนร่วม
ในการคิดและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกันมีการจัดและบริหารสถานที่ให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีหลักการบริหาร ดังนี้  

1. การก าหนดนโยบาย การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น  

2. การวางแผน การด าเนินงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบ  
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3. การด าเนินงาน ติดตาม ดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ขั้นตอน  

4. การตรวจสอบแก้ไข้ มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ป้องกัน และการแก้ไขสิ่งที่
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด จะต้องด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขโดยเร็ว  

5. การทบทวนผลการด าเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้น าในการทบทวน
ระบบการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 

มงคล ประเสริฐสังข์ (2553 : 4) กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ จึงได้มีนโยบายให้ครูและบุคลากร
ช่วยกันจัดท าแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยให้ใช้พ้ืนที่ที่มีอย่างคุ้มค่า แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ
ห้องเรียน พ้ืนที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นเรื่องความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
และที่ส าคัญต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนได้ ตลอดจนครูต้องปรับเปลี่ยนการสอน โดยเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญต้องพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัยทันต่อเหตุการณ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร นอกจากผู้บริหารแล้วครูผู้สอนมีหน้าที่หลักในการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมในการเรียน 
  อดุลย์ วรรณค า (2552 : 25) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ครอบคลุมถึงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศของการร่วม
คิดร่วมท าการช่วยเหลือเกื้อกูลของบุคลากรในสถานศึกษา การพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น 
สวยงามน่าอยู่ สร้างความรัก ความอบอุ่น ความภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา สนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนค้นคว้าเรียนรู้จากครูที่พูดไม่ได้ จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ที่ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษารวมกันสร้างขึ้นมา  
   ดวงกมล สินเพ็ง (2551 : 12) อธิบายว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้
รู้จักคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ผ่านการคิดวิเคราะห์
การท่องจ าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งจัดบรรยากาศ
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้ และเป็นหัวใจของการ
จัดการเรียนรู้ในระบบสถานศึกษา ครูเป็นผู้ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน และชุมชน เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของครูผู้สอน ก็คือ 
การจัดการให้ชั้นเรียนมีบรรยากาศที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับการเรียนการสอน  
และแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ถ้าหากครูผู้สอนไม่สามารถจัดการกับปัญหาในชั้น
เรียนได้ ก็จะท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุเป้าหมาย  
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  สรุปได้ว่า ผู้บริหารและครูถือไดว่าเป็นผู้มีบทบาทในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและครูจะต้องให้
ความส าคัญเช่นเดียวกับงานด้านอ่ืน ๆ เพราะนอกจากจะมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสถานศึกษา แล้วยัง
สิ่งผลกระทบถึงสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนนอกสถานศึกษาและการพัฒนาชุมชมด้วย ผู้บริหาร
ต้องตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ สร้างสรรค์บรรยากาศของการร่วมคิดร่วมท าการช่วยเหลือเหลือเกื้อกูลของบุคลากรใน
สถานศึกษา การพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามน่าอยู่ สร้างความรัก ความอบอุน 
ความภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรในสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรูของนักเรียน สวนครูต้อง
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้รูจักคิด วิเคราะห์ในทุกสาระการเรียนรู ให้ผู้เรียนไดเรียนรูโดย
การปฏิบัติจริง ผ่านการคิดวิเคราะห์ การทองจ า ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความสามารถอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

2.2  แนวคิด ทฤษฎีควำมพึงพอใจ 
2.2.1  ควำมหมำยควำมพึงพอใจ  

มีนักวิชาการ นักการศึกษาได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ  ดังนี้ 
พรเทพ พัฒธนานุรักษ์และคณะ (2562 : 21) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการก็จะ
เกิดความรู้สึกท่ีดีในสิ่งนั้นตรงกันข้าม หากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะ
เกิดข้ึน   

น้ าลิน เทียมแก้ว(2561 : 7) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือ
พอใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
สนใจ ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีเม่ือได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเอง 

น้ าลิน เทียมแก้ว(2561: 7) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของลูกค้า
ต่อเมื่อไดรับการบริการที่เป็นไปตามความคาดหวัง จากการให้บริการ ซึ่งเป็นไปไดทั้งทางบวกและทาง
ลบ ก็ต่อเมื่อสิ่งใดนั้นสามารถตอบสนองความ ตองการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ก็จะเกิดความรู
สึกบวกเป็นความรูสึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งนั้นรูสึก ผิดหวัง ก็จะท าให้เกิดความรูสึก
ทางลบเป็นความรูสึกไมพอใจ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 234) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ  
อัปสร ชายโอฬาร (2554 : 13) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ

ที่ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพ้ืนฐานความต้องการที่แสดงออกในทางบวกต่อสิ่งที่ได้รับการตอบสนอง 
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สุจิตร มีทรัพย์ (2553 : 49) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเป็นเรื่อง
ของความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได้ซึ่ง
ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อไปเพราะความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแตกต่าง
กันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจใน
สิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว 

 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลที่มีความ    
ชื่นชม พอใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความ
สบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การแสดงความรู้สึก
ความชื่นชม ชื่นชอบหรือพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  
  

2.2.2  ควำมส ำคัญของควำมพึงพอใจ 
 มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจ ดังนี้ 
 Aday & Andersen (1978 อ้างถึงในน้ าลิน  เทียมแก้ว,  2561 : 9) ได้ศึกษาความส าคัญ
ของประชาชนต่อการรับบริการ และได้ชี้ถึงปัจจัยพื้นฐาน 6 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและความรู้สึกของผู้ใช้บริการ  ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ 
1.1 การใช้เวลารอคอยในสถานบริการ 
1.2 การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ 
1.3 ความสะดวกที่ได้รับในสถานบริการ 

2. ความพึงพอใจต่อการประสานบริการ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 
2.1 การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง คือ ประชาชนสามารถขอรับ

บริการได้ทุกประเภทตามความต้องการในการติดต่อ ณ จุดใดจุดหนึ่ง 
2.2 เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจ 
2.3 เจ้าหน้าที่ได้ติดตามการให้บริการ 

3. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ ได้แก่ การแสดงอัธยาศัย
ท่าทางที่ดีเป็นกันเองของผู้ให้บริการ  และแสดงความห่วงใยต่อประชาชน 

4.  ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการ  แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
4.1 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 



42 

5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ ได้แก่  คุณภาพของการดูแลทั้งหมดที่ประชาชน
ได้รับในทัศนะที่มีต่อบริการของหน่วยงาน 

6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ ได้แก่  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ 
ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2550 : 141) ได้อธิบายความส าคัญของความพึงพอใจ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและลักษณะการน าเสนอ
สินค้าบริการที่ลูกค้าชื่นชอบเพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็น
ของลูกค้าต่อคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการและวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละ
อย่างในลักษณะที่ลูกค้าปรารถนาซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของลูกค้า
และสามารถสนองตอบสินค้าและบริการที่ตรงกับลักษณะและรูปแบบที่ลูกค้าคาดหวัง 

2. ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ
หากกิจการใดน าเสนอสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวังของ
ลูกค้าก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการนั้นและมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ าอีก
ต่อ ๆไปคุณภาพของสินค้าบริการที่จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการ
ได้แก่ตัวสินค้าสถานที่การให้บริการและความรู้ความสามารถในการให้บริการ 

3. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จของงาน
บริการการให้ความส าคัญกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่จ าเป็นไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการให้ความส าคัญกับลูกค้าการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานย่อมท าให้พนักงานมี
ความรู้สึกท่ีดีต่องานที่ได้รับมอบหมายและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

สรุปได้ว่า  ความส าคัญของความพึงพอใจเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ 
เป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ  และเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จของ
งานบริการ 

 
 2.2.3  องค์ประกอบของควำมพึงพอใจ 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2550 : 144) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจ  
ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการผู้รับบริการจะรับรู้ว่า
ผลิตภัณฑ/์บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการตามท่ีควรจะเป็นมากน้อยแค่ไหน 

2. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอสินค้าและบริการผู้รับบริการ
จะรับรู้ว่าวิธีการน าเสนอสินค้าบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็น
การเข้าถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่และปฏิกิริยาการสนอง
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การบริการของผู้ให้บริการต่อลูกค้าในด้านความรับผิดชอบต่องานการใช้ภาษาสื่อความหมายและการ
ปฏิบัติตนในการให้บริการ ดังภาพที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 2  องค์ประกอบของความพึงพอใจ 
ที่มา : ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2550 :  144) 
 
 French, W. L. (2010 : 88) ได้ให้ความเห็นว่า การที่คนท างานหรือลูกจ้างในหน่วย 
งานหรือองค์การใดจะบังเกิดความพึงพอใจในงานของเขาหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขา
เองว่างานที่เขาท านั้น โดยส่วนรวมแล้วได้สนองความต้องการในด้านต่าง ๆ เพียงใด และได้จ าแนก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะสนองตอบความต้องการในด้านต่าง ๆ ของคนงานและลูกจ้างที่พึงก่อให้เกิดความพึง
พอใจไว้ ดังนี้ 

1. มีความม่ันคงในอาชีพ 
2. เงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นธรรมหรือเป็นไปตามหลัก งานมากเงินมาก 
3. การควบคุมบังคับบัญชาดี คือผู้บริหารมีน้ าใจเป็นธรรมและยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ 
4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลดี 
5. สุขภาพการท างานดี 
6. มีโอกาสก้าวหน้า คือมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้น ขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และ

เพ่ิมพูนคุณวุฒิ 
7. เป็นงานอาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม 

การรับรู้การบริการ 
ที่ควรจะเป็น 

การรับรู้การบริการ 
ที่เกิดขึ้นจริง 

การรับรู้การบริการ 
ที่ควรจะเป็น 

การรับรู้การบริการ 
ที่เกิดขึ้นจริง 

การรับรู้คุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์/บริการ 

การรับรู้คุณภาพของ 
การน าเสนอ 

ผลิตภัณฑ์/บริการ 

ความพึงพอใจ 
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สุนันทา เลาหนันทน์ (2551 :  8) มีความเห็นว่า องค์ประกอบที่มีส่วนในการจูงใจบุคคล
ให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. การจัดงานที่ท้าทายความสามารถให้ท า แต่ต้องค านึงถึงอยู่เสมอว่างานที่มีลักษณะ  
ท้าทายต่อบุคคลหนึ่ง อาจจะไม่เป็นสิ่งท้าทาย ความสามารถของอีกบุคคลหนึ่งได้ 

2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน หากบุคคลถูกขอร้องให้ช่วยในการ
วางแผนและก าหนดสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ก็จะเป็นแรงจูงใจในการท างานทางหนึ่ง 

3. การให้การยกย่องและสถานภาพ บุคคลทุกคนไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไร ต้องการ
ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม และจากผู้บังคับบัญชาเหมือนกันหมดทุกคน แต่การยกย่องชมเชยต้องท า
ด้วยความจริงใจ และผลของการปฏิบัติงานจะต้องสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 

4. การให้ความรับผิดชอบมากขึ้น และการให้อ านาจเพ่ิมขึ้น การได้เลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง การให้อ านาจและการมอบหมายความรับผิดชอบ เป็นเครื่องมือในการจูงใจคนปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การให้ความม่ันคงและความปลอดภัย ความกลัวในสิ่งต่าง ๆ เช่น การไม่ให้งานท า 
การสูญเสียต าแหน่ง เป็นสิ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตใจของคน ความต้องการในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยจึง
ส าคัญ แต่ต้องค านึงด้วยว่าความมั่นคงปลอดภัยมากน้อยเท่าใด จึงเป็นตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

6. การให้ความเป็นอิสระในการท างาน ทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการท างานด้วยตัว
เขาเอง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง การบอกทุกอย่างว่าควรท าอย่างไร จะเป็นการท า
ให้แรงจูงในต่ าลงได ้

7. การเปิดโอกาสให้เจริญก้าวหน้าทางด้านส่วนตัว ความปรารถนาที่จะก้าวหน้าใน
ทางด้านอาชีพเป็นเป้าหมายของทุกคนในองค์การ การได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน 
การหมุนเวียนงาน และการสร้างประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ล้วนเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

8. การให้เงินและรางวัลที่เก่ียวกับเงิน การวิจัยในปัจจุบันยังสรุปได้ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ความส าคัญของเงินที่มีต่อแรงจูงใจ เพียงแต่ชี้แนะว่าเงินเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจมากกว่าที่จะ
เป็นแรงจูงใจ แต่คนส่วนมากก็ยังให้คุณค่าเงินไว้สูง  

9. การให้โอกาสแข่งขัน การแข่งขันเป็นแรงจูงใจส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ
ผู้บริหารซึ่งต้องการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ท าให้เป็นแรงกระตุ้นที่จะแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 Glimmer (2009 อ้างถึงใน วาริชา บรรจงชีพ, 2557 : 62) ได้สรุปมิติที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้านดังนี้ 
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1. ลักษณะของงานที่ท า มีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานหากได้
ท างานตามท่ีเขาถนัดหรือตามความสามารถ เขาจะเกิดความพอใจ คนที่มีความรู้สูงมักจะรู้สึกชอบงาน 
เพราะองค์ประกอบนี้มาก 

2. การบังคับบัญชา มีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อ
งานได้และการบังคับบัญชาที่ไม่ดี อาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ท าให้เกิดการขาดงานและลาออกจากงานได้ 
ในเรื่องนี้พบว่า ผู้หญิงมีความรู้สึกไวต่อการบังคับบัญชามากกว่าผู้ชาย 

3. ความมั่นคงในการท างาน ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน การได้ท างานตามหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนที่มีพ้ืนความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อม
เห็นว่า ความมั่นคงในการท างานมีความส าคัญต่อเขามาก แต่คนที่มีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความส าคัญมาก
นัก และคนที่มีอายุมากขึ้น จะมีความต้องการความมั่นคงในการท างานสูงขึ้น 

4. บริษัทและการด าเนินงาน ได้แก่ ขนาดขององค์การ ชื่อเสียง รายได้และการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของสถานที่ท างานนั้น ๆ องค์ประกอบนี้ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความรู้สึกม่ันคง ปลอดภัยในการท างาน ผู้ที่มีอายุมากจะมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องนี้สูงกว่าผู้ที่
มีอายุน้อย 

5. สภาพการท างาน ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้ า ห้องสุขา ชั่วโมงการ
ท างานมีการวิจัยหลายเรื่องที่แสดงว่า สภาพการท างานมีความส าคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะอ่ืน ๆ 
ของการปฏิบัติงาน และในระหว่างผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้ว จะเห็นว่าชั่วโมงการท างานมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

6. ค่าจ้าง หรือรายได้จะมีความสัมพันธ์กับเงินซึ่งผู้ปฏิบัติงานมักจะจัดอันดับค่าจ้างนี้
ไว้ในอันดับเกือบสูง แต่ก็ยังให้ความส าคัญน้อยกว่าโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และความมั่นคงปลอดภัย
องค์ประกอบนี้มักจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชายจะเห็นค่าจ้างเป็นสิ่งส าคัญ
มากกว่าผู้หญิง และผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมีความส าคัญส าหรับเขามากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล 

7. ความก้าวหน้าในการท างาน เช่น การได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การได้สิ่งตอบแทนจาก
ความสามารถในการท างานของเขา จากงานวิจัยหลายเรื่องสรุปได้ว่า การไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการท างานย่อม
ก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผู้ชายมีความต้องการเรื่องนี้สูงกว่าผู้หญิง และเมื่ออายุมากขึ้นความต้องการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดลง 

8. ลักษณะทางสังคม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมหรือการให้สังคมยอมรับตน ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งความพึงพอใจและความไม่พ่ึงพอใจได้ ถ้างานใด
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้นองค์ประกอบนี้มี
ความสัมพันธ์กับอายุและระดับงาน ผู้หญิงจะเห็นว่าองค์ประกอบนี้ส าคัญมากกว่าชาย 
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9. การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การรับ-ส่งข้อมูลสารสนเทศ ค าสั่ง การท ารายงาน การติดต่อ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบนี้มีความส าคัญมากส าหรับผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง 

10. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน ได้แก่ เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงานการ
บริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิการอาหาร ที่อยู่ วันหยุดพักผ่อนต่าง ๆ 

ความพึงพอใจในการท างาน นอกจากจะเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของงานแล้วยัง
เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลได้อีกคือ 

1. เพศ 
2. จ านวนผู้ที่อยู่ในความอุปการะ 
3. อายุ 
4. ระยะเวลาในการท างาน 
5. ความเฉลียวฉลาด 
6. ระดับการศึกษา 
7. บุคลิกภาพส่วนตัว 
นอกจากนี้ วราณี  อากรรัตน์ และคณะ (2550 : 18) ได้เสนอองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไว้ 9 องค์ประกอบดังนี้คือ 
1. ตัวงาน ได้แก่ ความสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน โอกาสเรียนรู้หรือศึกษา

งาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะท างานนั้นส าเร็จ การควบคุมการท างานและวิธีการท างาน 
2. เงินเดือน ได้แก่ จ านวนเงินที่ได้รับความยุติธรรมและความทัดเทียมกันของรายได้

และวิธีการจ่ายเงินขององค์การ 
3. การเลื่อนต าแหน่ง ได้แก่ โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ความยุติธรรมในการ

เลื่อนต าแหน่งขององค์การ และหลักในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 
4. การได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่ การได้รับค ายกย่องชมเชยในผลส าเร็จของงาน 

การกล่าววิจารณ์การท างาน และความเชื่อถือในผลงาน 
5. ผลประโยชน์เกื้อกูล ได้แก่ บ าเหน็จบ านาญตอบแทน การให้สวัสดิการ การรักษาพยาบาล 

การให้วันหยุดงาน และการได้รับค่าใช้จ่ายระหว่างลาพักผ่อน 
6. สภาพการท างาน ได้แก่ ชั่วโมงการท างาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ท างาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ท าเลที่ตั้งและรูปแบบการก่อสร้าง ของอาคารสถานที่ท างาน 
7. การนิเทศงาน ได้แก่ การได้รับความเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือแนะน าจากผู้บังคับบัญชา

ระดับสูงขึ้นไปด้วยความมีเทคนิคและกลวิธีที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความมีทักษะในการ
นิเทศงานของผู้บริหาร 
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8. เพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ ความรู้ความสามารถ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ความมีมิตรภาพอันดีต่อกันของเพ่ือนร่วมงาน 

9. องค์การและการบริหารงาน ได้แก่ ความเอาใจใส่บุคลากรในองค์การ เงินเดือนและ
นโยบายใน การบริหารงานขององค์การ 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของ
การบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการและกระบวนการน าเสนอบริการใน
วงจรของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการซึ่งถ้าตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการมีความต้องการ
หรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดังกล่าวย่อม
น ามาซึ่งความพึงพอใจในการบริการนั้นหากเป็นไปในทางตรงกันข้ามการรับรู้สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ
จริงไม่ตรงกับการรับรู้สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
บริการและการน าเสนอบริการนั้นได้ 
 

2.2.4  วิธีกำรวัดควำมพึงพอใจ 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงวิธีการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ 
 ณัฐชลัยย์  มยูรศักดิ์ (2554 : 32) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้

หลายวิธีดังต่อไปนี้ 
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ

กระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความ
พอใจในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้
มาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วยข้อความที่
แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีค าตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 
ค าตอบ เช่น มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการ
เตรียมแผนงานล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย
ไม่ว่าจะแสงดออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจัง และสังเกตอย่าง
มีระเบียบแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 

 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2551 : 97) ได้กล่าวไว้ว่าสามารถวัดทัศนคติได้เกือบทุกเรื่อง 
และให้ค่าเที่ยงตรงสูง ส าหรับมาตรฐานการวัดความพึงพอใจจริง ๆ นั้นมีวิธีการจริง ๆ ดังนี้ 
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1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยให้ผู้ที่เราต้องการ
อยากให้แสดงความคิดเห็นในแบบฟอร์มที่เราก าหนดให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์หาข้อสรุปที่แน่นอนต่อไป 

2. การสัมภาษณ์ วิธีนี้จะต้องใช้เทคนิคและการวางอุบายอย่างมาก มิฉะนั้ นจะได้
ค าตอบที่ไม่เที่ยงตรงหรือไม่ได้ผล 

3. การสังเกต วิธีนี้ไม่ค่อยแพร่หลาย และไม่สามารถท าได้ในองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานมาก 
ๆ ท าได้ในองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานน้อย ซึ่งวิธีนี้ผู้สังเกตจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงและต้องใช้เวลา
และความถ่ีในการสังเกตอย่างทั่วถึง 

 สรุปได้ว ่า การวัดความพึงพอใจสามารถใช้มาตรฐานการวัดความพึงพอใจได้ คือ           
1) การใช้แบบสอบถาม 2) การสัมภาษณ์ และ 3) การสังเกต ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวัดความความ
พึงพอใจของพนักงานโดยการใช้แบบสอบถาม 
 

 2.2.5  ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจ 
 เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลนี้มีผู้กล่าวไว้

หลายท่านด้วยกันดังนี้  
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2551 : 69) ให้ความหมายของความพึงพอใจ ว่าเป็นความรู้สึกนึก

คิดในทางที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใด ซึ่งสามารถจัดเป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ เพราะพฤติกรรม
ทางด้านจิตอารมณ์เป็นภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล อันได้แก่ความสนใจ ความรู้สึกท่าที 
ความชอบ ความไม่ชอบ การให้คุณค่า การปรับ การเปลี่ยน หรือการปรับค่านิยมที่ยึดถือ ซึ่งสามารถ
แบ่งตามขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมด้านจิตอารมณ์ ซึ่งอาจท าให้สามารถมองเห็นขั้นตอนการเกิดความ
พึงพอใจ  ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1  การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending)  เป็นขั้นแรกที่
บุคคลถูกกระตุ้นให้รับทราบว่ามีเหตุการณ์ปรากฏอยู่อย่างไร และบุคคลนั้นจะมีความยินดีหรือ มี
ภาวะจิตใจที่พร้อมจะรับสิ่งเร้านั้นหรือให้ความสนใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งขั้นนี้ความรู้สึกพอใจของบุคคลจะเกิด
โดยมีขั้นตอนย่อยต่อไปนี้ 

1. ความตระหนัก (Awareness) หมายถึง  การที่บุคคลได้ฉุกคิดหรือรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่ง
หรือเหตุการณ์หนึ่งเกิดข้ึน 

2. ความยินดีหรือเต็มใจที่จะรับ  (Willingness  to  Receive)  ขั้นนี้บุคคลจะเกิดความพึง
พอใจที่จะรับสิ่งที่มากระตุ้นความรู้สึกนั้นเอาไว้ 
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3. การเลือกรับหรือเลือกให้ความสนใจ (Controlled or Selected Attention) ภายหลัง
ทีบุ่คคลมีความตระหนักและยินดีในสิ่งกระตุ้นนั้นแล้ว บุคคลก็จะเลือกรับสิ่งที่ตนเองชอบหรือน าความ
พอใจมาไว้ให้ และขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะไม่สนใจในสิ่งหรือสถานการณ์ท่ีตนไม่ชอบ 

ขั้นที่ 2 การตอบสนอง (Responding) พฤติกรรมขั้นนี้กล่าวได้ว่า บุคคลเกิดความต้องการ
อย่างแท้จริง มีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้น ซึ่งบุคคลจะพยายามท าปฏิกิริยาสนองตอบ
บางอย่าง หรือได้รับความพึงพอใจจากการมีส่วนร่วม หรือจากการได้กระท ากิจกรรมนั้น ซึ่งขั้นนี้มี
ขั้นตอนการเกิดย่อย ๆ ดังนี้ 

1. การยินยอมในการตอบสนอง (Acquiescence  in  Responding)  ขั้นนี้อาจใช้ค าว่า 
เชื่อฟังหรือยินดีที่จะปฏิบัติตาม 

2. ความเต็มใจที่ตอบสนอง  (Willingness to Respond) อาจกล่าวได้ว่าบุคคลเกิดความสมัคร
ใจที่จะกระท าในสิ่งนั้น ซึ่งเป็นผลจากการเลือกของบุคคลนั้นเอง 

3. ความพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Respond) พฤติกรรมขั้นนี้สืบเนื่องมาจาก
การเต็มใจที่จะตอบสนอง เมื่อบุคคลได้กระท ากิจกรรมบางอย่างไปแล้ว บุคคลจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ ซึ่ง
เป็นสภาวะหนึ่งทางด้านอารมณ์ของบุคคล 

ขั้นที่ 3  การเกิดค่านิยม (Valuing) ขั้นนี้อาจอธิบายให้ชัดเจนได้ด้วยค าว่า “ความเชื่อ”  
หรือทัศนคติ ข้อนี้บุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงว่ายอมรับหรือรับรู้ว่าสิ่งเร้านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับตัว
เขาหรือแสดงว่าเขามีค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง พฤติกรรมในขั้นนี้ได้แก่ การต้องการอยู่เสมอที่จะพัฒนา
ในการกระท าสิ่งนั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความพยายามในการชักจูงบุคคลอื่น ๆ ให้กระท าตาม และ
มีความเชื่อในประโยชน์ของสิ่งนั้น  เป็นต้น 

ขั้นที่ 4 การจัดระบบค่านิยม (Value  Organization) ขั้นนี้หมายถึงการที่บุคคลมีค่านิยม
เกิดขึ้นต่าง ๆ หลายชนิด จึงจ าเป็นจะต้องจัดระบบค่านิยมโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยม 

ขั้นที่ 5 การแสดงลักษณะตามค่านิยม (Value Characterization) ขั้นนี้บุคคลจะเรียงล าดับ
ของค่านิยมที่มีอยู่จากดีที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด ซึ่งค่านิยมเหล่านี้จะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคล 

สมพงษ์ เกษมสิน (2550 : 102) ได้แบ่งสิ่งจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน (Financial Incentive) เป็นสิ่งจูงใจที่เห็นได้ง่ายและมีอิทธิพล

โดยตรงต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ สิ่งจูงใจประเภทนี้มี 2 ชนิด 
 1.1  สิ่งจูงใจทางตรง (Direct  Incentives) ได้แก่ เงินเดือนหรือค่าจ้าง 

1.2  สิ่งจูงใจทางอ้อม (Indirect Incentive) ได้แก่บ าเหน็จ บ านาญและผลประโยชน์เกื้อกูล
ต่าง ๆ 



50 

2. สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน ( Non-Financial  Incentives) เป็นสิ่งจูงใจที่มักจะเป็นเรื่องที่
สามารถสนองต่อความต้องการทางจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชย การยอมรับจากหมู่คณะ โอกาส
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและความมั่นคงในงาน 

นอกจากนี้ เซสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard, 1986 : 654) ได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจ
ที่เป็นเครื่องกระตุ้นให้คนเกิดความพึงพอใจในการท างานไว้ว่า ประกอบด้วย 

1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducements) ได้แก่ เงิน สิ่งของตอบแทนที่ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในรูปของวัตถุ 

2. สิ่ งจู งใจที่ เกี่ ยวกับโอกาสของบุคคล (Personal Non-Material Opportunities) 
หมายถึง โอกาสที่มีชื่อเสียงได้รับเกียรติ ได้รับอ านาจพิเศษส่วนตัวหรือโอกาสที่จะได้รับต าแหน่งดี 

3. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Conditions)
ได้แก ่สภาพวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สภาพแวดล้อมเก่ียวกับสถานที่ท างาน 

4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefit) หมายถึง การที่หน่วยงานสนองความต้องการ
ของบุคคลในด้านความภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ ความรู้สึกพอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มที่ 

5. ความดึงดูดใจในทางสังคม (Associational Attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ 
ฉันท์มิตรในหมู่ผู้ร่วมงาน การยกย่องยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

6. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการท างาน โดยปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมตรงกับ
ความสามารถของการท างานให้เหมาะสมตรงกับความสามารถของบุคคลและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
(Adaptation of Conditions to Habitual Methods and Attitudes) หมายถึง การปรับวิธีการ
ท างานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและให้สอดคล้องกับทัศนคติของแต่ละบุคคล 

7. โอกาสที่จะมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง (The Opportunity of Enlarged Participation) 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมงานทุกชนิดที่หน่วยงานจัด
ให้มีข้ึน ช่วยให้บุคลากรมีความรู้สึกว่า ตนเป็นบุคคลส าคัญของหน่วยงาน 

8. สภาพของการอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร (The Condition of Communion) หมายถึง 
ความพอใจของบุคลากรที่อยู่ร่วมกันฉันท์มิตร รู้จักกันอย่างกว้างขวางสนิทสนมกลมเกลียว ร่วมมือกัน
อย่างดีในการท างาน 

วิธีจูงใจของบาร์นาร์ด ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ตอบสนองความต้องการทุกล าดับขั้นเริ่ม
ตั้งแต่ความต้องการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือต้องการยังชีพ โดยให้สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน สิ่งของ และการจัด
สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดีเป็นการสนองความต้องการทางกายให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมความเท่าเทียมกัน การให้มีโอกาสร่วมแสดงความสามารถ โดยเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นในงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน เป็นการตอบสนองความต้องการทางจิตใจของ
บุคคลในหน่วยงาน ดังนั้นวิธีจูงใจของบาร์นาร์ด จึงเป็นวิธีการจูงใจที่จัดว่าสมบูรณ์ในแง่สนองความ
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ต้องการของบุคคลในหน่วยงาน ดังนั้น วิธีการจูงใจของบาร์นาร์ด จึงเป็นวิธีจูงใจที่จัดว่าสมบูรณ์ในแง่
สนองความต้องการของบุคคล 
  สรุปได้ว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจมี 2 ประการคือ 1)  สิ่งจูงใจทางบวก (Positive 
Incentives) หรือสิ่งจูงใจที่เป็นเงิน (Financial Incentive) ประกอบด้วยเงิน ความมั่นคงปลอดภัย 
การชมเชย การยอมรับนับถือ การแข่งขันบ าเหน็จ บ านาญและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ เป็นต้น       
2) สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน (Non-Financial  Incentives) เป็นสิ่งจูงใจที่มักจะเป็นเรื่องที่สามารถสนองต่อ
ความต้องการทางจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชย การยอมรับจากหมู่คณะ โอกาสความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานและความม่ันคงในงานเป็นต้น 
 
 2.2.6  ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 

  นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอ่ืน ๆ ไว้หลายทฤษฎี  แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น า
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ดังนี้ 
  2.2.6.1  ทฤษฎีล ำดับขั้นควำมต้องกำรของมนุษย์ของมำสโลว์ 
    มาสโลว์ (Maslow, A. 1970) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษย์นิยมเขาได้
พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของอเมริกันเป็นอันมากทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐาน
อยู่บนความคิดที่ว่าการตอบสนองแรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวที่มีความส าคัญที่สุดซึ่งอยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์มาสโลว์มีหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเน้นในเรื่องล าดับขั้น
ความต้องการเขามีความเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นแรงจูงใจของ
คนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจมาสโลว์แบ่งความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับด้วยกันดังนี้ 

1. มนุษย์มีความต้องการและความต้องการมีอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด 
2. ความต้องการที่ได้รับการสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับพฤติกรรม

ต่อไปความต้องการที่ไม่ได้รับการสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
3. ความต้องการของคนซ้ าซ้อนกันบางทีความต้องการหนึ่งได้รับการ

ตอบสนองแล้วยังไม่สิ้นสุดก็เกิดความต้องการด้านอ่ืนขึ้นอีก 
4. ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับขั้นความส าคัญกล่าวคือเมื่อ

ความต้องการในระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง 
5. ความต้องการเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 

 ล าดับความต้องการพ้ืนฐานของมาสโลว์เรียกว่า Hierarchy of Needs ได้
จัดท าล าดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต่ าสุดไปสู่ขั้นสูงสุดเป็น 5 ขั้นคือ 
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 ขั้นที่ 1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs)เป็นความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่สุดของการด ารงชีวิต ร่างกายจะต้องได้รับการ
ตอบสนองภายในช่วงระยะเวลาและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ ถ้าหากร่างกายไม่ได้รับการตอบสนอง ชีวิต
ก็ด ารงอยู่ไม่ได้ ความต้องการในขั้นนี้ ได้แก่ อาหาร อากาศ น้ าดื่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค การพักผ่อน ตลอดจนความต้องการทางเพศ  
 ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Security Needs) เมื่อความต้องการ
ทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยก็จะเข้ามาแทนที่ มนุษย์มี
ความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองในด้านความปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับร่างกาย ทรัพย์สิน หน้าที่การงาน เช่น อุบัติเหตุต่าง ๆ หรือความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 
กล่าวคือ เมื่อมนุษย์เรามีรายได้มาตอบสนองความต้องการแล้ว มนุษย์ก็ย่อมมีความต้องการที่จะมี
รายได้นั้นต่อไป 
  ขั้นที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) เมื่อมีความ
ต้องการสองประการแรกของบุคคลได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าก็จะเข้า
มาแทนที่ และครอบง าพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้รับการตอบสนองความต้องการนั้นก็คือความ
ต้องการทางสังคม ความต้องการทางสังคมเป็นความต้องการที่จะเข้าร่วม หรือได้รับการยอมรับเป็น
มิตรหรือความรักจากเพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืนในสังคม ความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการที่
จะให้บุคคลอื่นยอมรับในความส าคัญของตน 
  ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem or Egoistic 
Needs)  เป็นความต้องการที่อยากจะเด่นในสังคม ความเป็นอิสระมีเสรีภาพเป็นของตนเอง มีคนเคารพ
นับถือ การมีต าแหน่งสูง ๆ ในองค์การ หรือการมีความสามารถเข้าใกล้ชิดกับบุคคลส าคัญ ๆ ซึ่งเป็น
การยกฐานะของตนให้เด่นในสังคม  เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลจึงพยายามท าสิ่งต่าง ๆ 
ให้ประสบผลส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าตนเองก็สามารถท าได้ 
  ขั้ นที่  5 ความต้ องการที่ จะได้ รั บความส าเร็ จในความนึ กคิด (Self 
Actualization) ความต้องการในขั้นที่ 5 นี้ เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความต้องการ
พิเศษ เช่น ความต้องการที่อยากจะเป็นคนที่มีชื ่อเสียงก้องโลก ความต้องการที่อยากจะเป็น
นายกรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดีอยากจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของโลก หรือของประเทศ ซึ่งความ
ต้องการในขั้นนี้แต่ละคนก็จะมีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน 
 สรุปได้ว่าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ เป็นล าดับ
ขั้นความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น ประกอบด้วย ความต้องการด้านร่างกายความต้องการความ
ปลอดภัยความต้องการทางสังคมความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคมและความต้องการที่จะ
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ได้รับความส าเร็จในความนึกคิด และเมื่อความต้องการระดับต้นได้รับการสนองตอบก็จะเกิดความ
ต้องการในระดับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามล าดับจนถึงระดับสูงสุด 
 
 2.2.6.2  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกร์เกอร์ 
 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร
ซึ่ง ธงชัย สันติวงษ์ (2554 : 396) กล่าวว่า McGregor ศาสตราจารย์ทางการบริหารที่มีชื่อเสียงของสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาจูเซทท์ (Massacusette Institute of technology) ได้ค้นคว้าทางพฤติกรรมศาสตร์
และเขียนหนังสือชื่อ “The Human Side of Enterprise” และได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับแบบแผน
พฤติกรรมของคนในองค์กรไว้ในรูป Theory X และ Theory Y 
 ทฤษฎี X มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน คือ 

1. คนโดยส่วนเฉลี่ยมีสัญชาติญาณเกียจคร้าน ไม่ชอบท างาน จะพยายาม
หลีกเลี่ยงการท างานทุกอย่างเท่าท่ีจะท าได้ 

2. เนื่องจากคนไม่ชอบท างานจึงต้องมีการใช้อ านาจบังคับจะพยายาม
แนะน าหรือขู่ว่าจะลงโทษ เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3. คนโดยเฉลี่ยชอบให้มีผู้คอยแนะน าชี้แนวในการท างาน พยายาม
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย ต้องการความปลอดภัยมากกว่าสิ่งใด 

  โดยสาระส าคัญแล้วทฤษฎี X ชี้ให้เห็นว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่ชอบ
ท างานพยายามหลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส ในขณะเดียวกันมนุษย์สนใจประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง 
ดังนั้นการจูงใจเพ่ือให้คนปฏิบัติงานต้องใช้บังคับให้เกิดความเกรงกลัวและให้ผลตอบแทนทาง
กายภาพ ทฤษฎีนี้แม้มิได้กล่าวอย่างชัดแจ้งว่าจะใช้วิธีลงโทษ หรือข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตาม แต่ก็แสดงออก
ถึงการบังคับโดยทางอ้อมด้วยวิธีการจ้างผลตอบแทนโดยตรงเท่านั้น ทฤษฎี Y มีสมมุติฐานเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของคน คือ 

1. คนมักจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับงานตามปกติ ราวกับว่าเป็นการ
เล่นหรือการผักผ่อน ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับลักษณะงานและลักษณะของการควบคุมงาน 

2. การควบคุมจากบุคคลอ่ืนและการบังคับข่มขู่ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะท าให้
คนท างานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นตัวของตัวเองและควบคุมตัวเองใน
การท างานเพ่ือสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีเขามีส่วนผูกพัน 

3. การที่คนมีความผูกพัน (Commitment) ต่อวัตถุประสงค์จะเป็นแรงจูงใจ
อย่างหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตนมีส่วนผูกพัน 

4. คนเราไม่เพียงแต่ต้องการมีความรับผิดชอบด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยัง
แสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วย 
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5. คนส่วนมากมีความสามารถค่อนข้างสูงในการใช้จินตนาการ ความ
เฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาองค์การ 
 ทฤษฎี Y เป็นแนวความคิดที่ค านึงถึงจิตวิทยาของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง และ
เป็นการมองพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การจากสภาพสภาพความเป็นจริง การด าเนินงานในองค์การ
จะส าเร็จโดยได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจ และมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและ
โดยให้ตั้งอยู่ในความพอใจด้วย 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกร์เกอร์เห็นว่าคนมี 2 ประเภท 
และการบริหารคนทั้ง 2 ประเภท ต้องใช้วิธีการบริหารแตกต่างกัน 
 

2.2.6.3  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 
           เฮอร์ซเบอร์ก ,บูสเนอร์ และสไนเดอร์แมน(Herzberg, F., Bernard, M., & 

Snyderman, B., 1969 : 142) ทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two Factors 
theory)หรือ ที่มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น Motivation Maintenance theory Dual Factor theory 
หรือ Motivation Hygiene Theory เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการท างาน
เฮอร์ซเบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย (Pensylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสอบถามถามคนงานแต่ละ
คน เพ่ือหาค าตอบว่า “อะไรเป็นสิ่งที่ท าให้เขารู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบงาน” ตลอดจนหาเหตุผลจากการ
วิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เฮอร์เบอร์ก และคณะได้สรุปว่า  

 ปัจจัยส าคัญ 2 ประเภท ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบงาน ของแต่ละบุคคล 
ปัจจัยดังกล่าว เฮอร์ซบอร์กเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยค้ าจุน (Maintenance 
Factors) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)  

 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็น
ปัจจัยที่จูงใจให้คนชอบและรักงานเป็นตัวการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มี 5 ประการ คือ 

1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การบุคคล
สามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จัก
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ครั้นผลงานส าเร็จเขาจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลื้มใจในผลส าเร็จของงานนั้น
อย่างยิ่ง 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) การได้รับการยอมรับนับถือไม่
ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผู้มาขอรับค าปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้
อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังหรือการแสดงออกอ่ืนทนใดให้เห็น
ถึงการยอมรับนี้  อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือ         
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การแสดงออกอ่ืนใดให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ง
บรรลุผลส าเร็จ  การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 

3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่
ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถท าตั้งแต่
ต้นจนจบไดโ้ดยล าพังแต่ผู้เดียว 

4. ความรับผิดชอบ(Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ
ได้รับการได้รับมอบหมายไปให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มี
การตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับขั้นต าแหน่งให้สูงขึ้นของ
บุคคลในองค์การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 

ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจใน
การท างานบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือ มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การจะเกิด
ความไม่ชอบงานขึ้น ปัจจัยค้ าจุนมีการค้นพบที่ส าคัญจากการศึกษาของ Hertzberg มีดังนี้คือ 

1. เงินเดือน (Salary) และสวัสดิการ เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
หน่วยงานนั้นเป็นที่พอใจของบุคลากรที่ท างาน 

2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) นอกจากจะ
หมายถึงการที่บุคคลได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้วยังหมายถึงสถานการณ์ที่
บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะ (Skill) 

3. ความมั่นคงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง
ในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 

4. นโยบาย และการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง
การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 

5. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน (Linter 
Personal Relation with Superior Subordinate Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกริยา
หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 

6. สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม
มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

7. สภาพการท างาน (Working Conditions) ได้แก่สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างานรวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือ  
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8. ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอัน
เป็นผลที่ได้รับจากในหน้าที่ของเขา เช่น การที่บุคคลต้องถูกย้ายไปท างานที่แห่ งใหม่ซึ่งห่างไกลจาก
ครอบครัวท าให้เขาไม่มีความสุขและไม่พอใจกับงานใหม่ในที่แห่งใหม่ 

9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

ปัจจัยค้ าจุน ไม่ใช่เป็นสิ่งจูงใจที่จะท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นแต่จะเป็นข้อก าหนด
เบื้องต้นเพ่ือป้องกันไม่ให้คนไม่พอใจในงานที่ท าอยู่เท่านั้นเอง การค้นพบที่ส าคัญจากการศึกษาของเฮอร์ซ
เบอร์ก คือ ปัจจัยที่เรียกว่าปัจจัยค้ าจุนนั้น จะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานที่ท า และปัจจัยจูงใจ
จะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานที่ท ากล่าวคือ ปัจจัยค้ าจุนย่อมจะเป็นสาเหตุที่ท าให้คนเกิดความ
ไม่พอใจในงานที่ท า ถ้าไม่มีปัจจัยค้ าจุนอยู่ แต่ถ้ามีอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะมีความพอใจในงานที่
ท า ถ้าไม่มีปัจจัยค้ าจุนอยู่ แต่ถ้ามีอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะมีความพอใจในงานที่ท า ถ้าไม่มีปัจจัย
ค้ าจุนอยู่ แต่ถ้ามีอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะมีความพอใจในงานที่ท า ทั้งนี้ปัจจัยค้ าจุนเป็นเพียง
ข้อก าหนดเบื้องต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้คนไม่พอใจในงานที่ท าเท่านั้นเอง ส่วนปัจจัยจูงใจก็ไม่ได้เป็น
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ท าให้คนเกิดความไม่พอใจในงานที่ท าแต่จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นหรือจูงใจคนให้
เกิดความพอใจในงานที่ท าเท่านั้น ดังนั้นสมมติฐานที่ส าคัญของ เฮอร์ซเบอร์กก็คือ ความพอใจในงาน
ที่ท าจะเป็นสิ่งจูงใจในงานที่ท าจะเป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 สรุปได้ว่าทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก  เมื่อใดปัจจัยจูงใจ (Motivation 
Factors)ลดลงต่ ากว่าระดับที่ควรจะเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานที่จะ
ลดต่ าไปด้วยและในทางกลับกัน ถ้าเมื่อใดที่ปัจจัยค้ าจุนลดต่ าลงกว่าระดับที่ควรจะเป็นหรือขาดไป ก็
จะท าให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน เกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอยหมดก าลังใจในการ
ท างาน จนอาจเป็นสาเหตุท าให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากงาน 

 โดยสรุปทฤษฎีทั้งสามดังกล่าวมีความสอดคล้องสัมพันธ์ดังที่ สมยศ นาวีการ 
(2548 : 42) กล่าวว่า ความเกี่ยวพันระหว่างทฤษฎีของมาสโลว์ เฮอร์ซเบอร์ก และแมคเกรเกอร์       
มีลักษณะสอดคล้องสัมพันธ์กัน ที่ความต้องการระดับต่ าทั้งสามประเภทของทฤษฎีจูงใจของมาสโลว์ 
คือความต้องการทางด้านร่างกาย ความปลอดภัยและทางสังคม อาจเปรียบเทียบได้กับทฤษฎี X   
ของแมคเกรเกอร์ ความต้องการระดับสูง คือ ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคมและได้รับความส าเร็จ
ในชีวิตเปรียบเสมือนปัจจัยจูงใจที่เรียกว่า (Motivation Factors) ที่เก่ียวกับการยกย่องนับถือ     ความ
รับผิดชอบความส าเร็จของงานลักษณะงานและความก้าวหน้าทฤษฎี X ตั้งข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการ
ตอบสนอง ความต้องการของคนไว้ว่าคนมีความปรารถนาที่จะตอบสนองความต้องการของเขา จาก
ความต้องการระดับสูง มีความต้องการในเรื่องความรับผิดชอบการควบคุมและการสั่งการด้วยตนเอง
และคนมีความคิดริเริ่มในการท างาน ดังนั้นความต้องการระดับสูงตามทฤษฎีของมาสโลว์และปัจจัยจูงใจ
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ของเฮอร์ซเบอร์ก จึงใช้ข้อสมมติฐานอย่างเดียวกันตามทฤษฎี Y ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อความพึงพอใจ
ในการท างาน ตามแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวมานั้น พอสรุปและเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าความต้องการหรือสิ่งจูงใจ (Needs WantsDesires Drives Motives) เป็น
จุดหมาย (Goals) ของมนุษย์และจุดมุ่งหมาย คือ สิ่งที่ก าหนดพฤติกรรม (Behaviors)  
 

2.3  กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
      กำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 
 ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552 หมวด 1 หน้าที่และการบริหารงาน
ของสถานศึกษา ข้อ 7 ได้ระบุหน้าที่และการว่าด้วยการบริหารงานของสถานศึกษาไว้ดังนี้ สถานศึกษา
มีหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังกล่าวต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552 : 2) 

1. จัดการให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ 
และการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือการด ารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา 

2. จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ทั้งในด้านการ
วิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน 

3. จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากร ทั้งรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และการ
จัดหาทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 

4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมือง
ดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผนและพัฒนาตนเอง 

5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
6. วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7. ทะนุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการค้า และการรับจัดท ารับบริการรับจ้างผลิต

เพ่ือจ าหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 
แบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552 : 3) 
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1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
4. ฝ่ายวิชาการ 

 ในส่วนของฝ่ายบริหารทรัพยากร ที่รับผิดชอบ 8 งาน คือ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2552 : 3) 

1. งานบริหารงานทั่วไป  
1.1 ปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
1.2 จัดท าร่างหนังสือราชการ ประกาศ ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

จัดล าดับความส าคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานใน  
สถานศึกษา เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ 
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

1.3 สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  

1.4 เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา  

1.5 รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ค าชี้แจง ประกาศ 
ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา  

1.6 ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสาร ของบุคลากร นักเรียนและ
นักศึกษา  

1.7 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น  
1.8 ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
1.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

2. งานบุคลากร  
2.1 แนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
2.2 จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา  
2.3 จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  
2.4 ควบคุม จัดท าสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของ

บุคลากรในสถานศึกษา   
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2.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าทะเบียนประวัติของ
บุคลากรในสถานศึกษา  

2.6 ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น 
การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนต าแหน่ง การขอมี
และขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินทดแทน และการ
จัดท าสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา  

2.7 การด าเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา  
2.8 การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา  
2.9 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
2.10 จัดท าปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงาน ตามล าดับขั้น  
2.11 ดูแลบ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
2.12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

3. งานการเงิน  
3.1 จัดท าเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

ด าเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าฝากเงิน การน าเงินส่งคลัง การถอนเงิน 
และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

3.2 รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจ าวันของสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ  

3.3 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
3.4 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการ ท าลาย

เอกสารตามระเบียบ  
3.5 ให้ค าแนะน า ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา  เกี่ยวกับ

การเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
3.7 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น  
3.8 ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
3.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. งานการบัญชี  
4.1 จัดท าเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา 

ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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4.2 จัดท ารายงานงบการเงิน และบัญชี เพ่ือจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในก าหนดเวลาตามระเบียบ  

4.3 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4.4 ให้ค าปรึกษา ชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่  
4.5 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย

เอกสารตามระเบียบ  
4.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
4.7 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน 
4.8 ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
4.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

5. งานพัสดุ  
5.1 จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บ

รักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ  
5.2 จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา  
5.3 จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การบ ารุงรักษา

และการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ  
5.4 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5.5 ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน  
5.6 ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา  เกี่ยวกับ

งานในหน้าที่  
5.7 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย

เอกสารตามระเบียบ  
5.8 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
5.9 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามล าดับขั้น  
5.10 ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
5.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

6. งานอาคารสถานที่ 
6.1 ประสานงาน และวางแผนในการใช้พ้ืนที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

สถานศึกษา  
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6.2 ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ 
การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

6.3 ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษา
สภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  

6.4 จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และ
ภัยอื่น ๆ  

6.5 ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่  

6.6 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง  ๆไว้เพ่ือการตรวจสอบ และด าเนินการ ท าลายเอกสาร
ตามระเบียบ 

6.7 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
6.8 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น  
6.9 ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
6.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

7. งานทะเบียน 
7.1 จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน  
7.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ  
7.3 ด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
7.4 ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังก าหนด การขอพักการเรียน 

การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
7.5 จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา  
7.6 ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบ ทดแทน 

การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพ่ือน าเสนอให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยทราบ และพิจารณา
และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบตามควรแก่กรณี  

7.7 ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และ
ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

7.8 รับผลการประเมินผลการเรียนประจ าภาค ซึ่งผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติ  แล้ว 
บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

7.9 ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกส าเนา  ระเบียน
แสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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7.10 รับและด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยน ชื่อ ชื่อสกุล 
วันเดือนปีเกิด เป็นต้น  

7.11 ส่งแบบส ารวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาให้หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ  

7.12 จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอ่ืน  ๆ 
ตามความจ าเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ  

7.13 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลาย
เอกสารตามระเบียบ  

7.14 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  
7.15 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
7.16 ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
7.17 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

8. งานประชาสัมพันธ์  
8.1 รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอ่ืน ๆ ให้แก่

บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป  
8.2 รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใน และ 

ภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานี 
วิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

8.3 เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่น 
ส่วนราชการ สถานศึกษาอ่ืน ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพ่ือการประชาสัมพันธ์  

8.4 ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
8.5 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น  
8.6 ดูแล บ ารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย  
8.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

  สรุปได้ว่า วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการบริหารงาน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ  และในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยงาน
ในฝ่ายบริหารทรัพยากร ซึ่งแบ่งงานออกเป็น 8 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งาน
การเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์   และผู้วิจัย
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน  ซึ่งเป็นงานอาคารสถานที ่ 



63 

2.4  บริบทวิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 
2.4.1  ประวัติควำมเป็นมำ (วิทยาลัยการอาชีพละงู,  2565 : 2) 

 วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะท างานศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
การจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นที่อ าเภอละงู จังหวัดสตูลนั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านของนักเรียน นักศึกษาที่
คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในพื้นที่บริการ และด้านศักยภาพในการขยายตัวทางด้านการค้า การท่องเที่ยว 
และภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงมีการเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพละงูขึ้น 
และน าเข้าสู่การพิจารณาของกรมอาชีวศึกษา โดยจัดหาพ้ืนที่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์   
ทุ่งสารภี มีเนื้อที่รวม 105 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา และประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพละงู ขึ้นเมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดยเปิดท าการเรียนการสอนเป็นปีแรก ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พ.ศ. 2541 จ านวน 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ และ 2) สาขาวิชาการ
บัญชี สาขางานการบัญชี  
 ปัจจุบันท าการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร คือ 1) ระบบปกติหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 2) ระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ 3) หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น มีบุคลากร จ านวน 72 คน (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2564)  มีนักเรียนนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 836 คน  
 สรุปได้ว่า วิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ด าเนินการมาแล้วมากกว่า 20 ปี  
  

2.4.2  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญำ  อัตลักษณ์   
    2.4.2.1  วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยการอาชีพละงูมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาการจัด
การศึกษาวิชาชีพให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดี ประสานกับชุมชน ท้องถิ่น และ
ตลาดแรงงาน เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล (วิทยาลัยการอาชีพละงู,  2565 : 1) 
    
  2.4.2.2  พันธกิจ 

วิทยาลัยการอาชีพละงูมีพันธกิจ ดังนี้ (วิทยาลัยการอาชีพละงู,  2565 : 1) 
 1)  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล 
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 2)  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3)  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเจตคติท่ีดี 
 4)  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการ ของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
 5)  บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกลไกประชารัฐ 
 
 2.4.2.3  ปรัชญำ 
   วิทยาลัยการอาชีพละงูมีปรัชญา ดังนี้ (วิทยาลัยการอาชีพละงู,  2565 : 1)  
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าสังคม 
 

2.4.2.4  อัตลักษณ์ 
 วิทยาลัยการอาชีพละงูมีอัตลักษณ์ ดังนี้ (วิทยาลัยการอาชีพละงู,  2565 : 1) 

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ มีจิตสาธารณะ 
 

   2.4.3 หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 วิทยาลัยการการอาชีพละงู มีระบบการจัดการศึกษา โดยได้จัดการเรียนการสอน 3  
หลักสูตรคือ (วิทยาลัยการอาชีพละงู,  2565 : 3) 

1. ระบบปกติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เปิดสอน 8 สาขาวิชา ดังนี้  

1.1 ช่างยนต์ 
  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 
  สาขาวิชา      ช่างยนต์ 
  สาขางาน      ยานยนต์ 
  สาขางาน      งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 

1.2 ช่างไฟฟ้า 
    ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 
  สาขาวิชา      งานไฟฟ้าก าลัง 
  สาขางาน      ไฟฟ้าก าลัง 

1.3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 
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   สาขาวิชา      ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   สาขางาน      อิเล็กทรอนิกส์ 

1.4 ช่างเชื่อม 
   ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 
   สาขาวิชา     ช่างเชื่อมโลหะ 
   สาขางาน     งานผลิตภัณฑ์ 

1.5 การบัญชี 
   ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 
   สาขาวิชา      การบัญชี 
   สาขางาน      การบัญชี 

1.6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม 
   สาขาวิชา      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   สาขางาน      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.7 การท่องเที่ยว 
   ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   สาขาวิชา      การท่องเที่ยว 
   สาขางาน      การท่องเที่ยว 

     1.8  การโรงแรม 
   ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   สาขาวิชา      การโรงแรม 
   สาขางาน      การโรงแรม 

2. ระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอน 6 สาขาวิชา ดังนี้ 

  2.1  ช่างยนต์ 
    ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม 
    สาขาวิชา      เทคนิคเครื่องกล 
    สาขางาน      เทคนิคยานยนต์ 

     2.2   ไฟฟ้าก าลัง 
    ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 
    สาขาวิชา      ไฟฟ้า 
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    สาขางาน      ไฟฟ้าก าลัง 
     2.3   อิเล็กทรอนิกส์ 
  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 
   สาขาวิชา      อิเล็กทรอนิกส์ 
   สาขางาน      อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

2.4   การบัญชี 
    ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชา      การบัญชี 
    สาขางาน      การบัญชี  
 2.5  ธุรกิจดิจิทัล 
    ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชา      เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
    สาขางาน      ธุรกิจดิจิทัล 
 2.6  การท่องเที่ยว 
    ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    สาขาวิชา      การท่องเที่ยว 
    สาขางาน      การท่องเที่ยว 

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 75 - 225 ชั่วโมง  ส าหรับประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ โดยรับผู้จบประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป เปิดในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและ     
พาณิชยกรรม  ดังนี้ 

    3.1  แผนกวิชาช่างยนต์ 
    ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน 
    เครื่องจักรยานยนต์หัวฉีด 
    การขับรถยนต์ 

  3.2  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
    งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
    ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

  3.3  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
    งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
    เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 
 3.4  แผนกวิชาช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์ 
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    งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
    งานเชื่อไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ 
    งานเชื่อมไฟฟ้างานเหล็กแผ่น 

 3.5  แผนกวิชาการบัญชี 
  การบัญชีเบื้องต้น 1 

   3.6  แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
    การจัดน าเที่ยว 
    มัคคุเทศก์อาสา 
 

2.4.4  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่และสิ่งก่อสร้ำง   
 ที่ตั้งของวิทยาลัยการอาชีพละงู เลขที่ 43 หมู่ที่ 14 ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  

91110 บนเนื้อที่ 105 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา มีอาคาร 11 หลัง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 101 ห้อง  
(วิทยาลัยการอาชีพละงู,  2565 : 6) ดังภาพที่  2 
 

 
 

ภำพที่  2  แสดงสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยการอาชีพละงู 
 
1.  อาคารส านักงานชั่วคราว 1 (ส านักงาน 
     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา) 

 2. อาคารเรียนชั่วคราว 2 (ห้องประชุมอาดัง) 
 

3.  อาคารเรียนชั่วคราว 3 (แผนกวิชาพ้ืนฐาน/ 
    ช่างเชื่อม) 

 4. อาคารหอประชุม/โรงอาหาร 
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5.  อาคารอ านวยการ/แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
    ธุรกิจและการบัญชี ( 3 ชั้น) 

 6. อาคารเรียนและปฏิบัติการ แผนกวิชาช่างยนต์/ 
    ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (4 ชั้น) 

7. บ้านพักผู้บริหาร 
 

 8.   อาคารเรียนปฏิบัติการ แผนกวิชาการท่องเที่ยว/ 
     การโรงแรม/แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
     (อาคาร 4 ชั้น) 

9. อาคารศูนย์วิทยบริการ  10. อาคารหอพักนักเรียนหญิง (อาคาร 2 ชั้น) 
11. บ้านพักครู อาคารแฟลต (อาคาร 4 ชั้น)   12. ห้องน้ า ห้องส้วม 
13. อาคารละหมาด  14. อาคารอเนกประสงค์ 
15. อาคารพัสดุงานอาคารสถานที่  16. ป้อมยาม 
17. ส านักงานปกครองนักเรียน นักศึกษา  18. คูหาลูกเสือ 
19. โรงจอดรถจักรยานยนต์ นักเรียน นักศึกษา  20. โรงจอดรถทางราชการ 
21. โรงจอดรถครูและบุคลากร  22. โรงจอดรถจักรยานยนต์ครูและบุคลากร 
23. ถนนทางเท้าหลังคารอบ  24. จุดพักตรวจงานปกครอง 
25. สระน้ า  26. ลานอเนกประสงค์ 
27. เสาธง  28. สนามฟุตบอล 
29. สนามบาสเกตบอล  30. ลานอเนกประสงค์ (ลานไทร) 

 
2.4.5  ผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

   สรุปขอมูลการพัฒนาสถานศึกษาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564 
(วิทยาลัยการอาชีพละงู, 2564 : 125) ปีงบประมาณ 2565 (วิทยาลัยการอาชีพละง,ู 2565 : 34) 
 ดังน ี้  
  1) โครงการเพิ่มศักยภาพอาคารสถานที่  
   - วัสดุอุปกรณ์  190,579  บาท  
   - งานปรับปรุงทาสีอาคาร  419,505  บาท 
   - งานซ่อมล้างบ่อบาดาล   49,530  บาท 
   - งานเปลี่ยนหลอดไฟ  35,354  บาท 
   - งานซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้า  27,504  บาท 
  2) โครงการปรับปรุงระบบเครื่องขยายเสียง  41,025  บาท 
  3) โครงการจัดซื้อตู้น้ าดื่ม 43,800  บาท  
  4) โครงการจัดท าป้ายท าเนียบบุคลากร  58,800  บาท 
  5)  โครงการรถแห่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
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  6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  10,000  บาท 
  7) โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา  35,000  บาท 
  8) โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย  8,750  บาท 
  9) โครงการปรับปรุงห้องภายในแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  43,000  บาท 
  10) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย  100,000  บาท  
  11)  โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานก าลังคนอาชีวศึกษาชายฝั่งอันดามัน   
   50,000 บาท 
  12) โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ   
   2,500,000  บาท 
  13)  โครงการประกวดจัดท า ส.ค.ส. ส่งความสุขปีใหม่  -  บาท 
  14) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์  10,000  บาท 
  15) โครงการจัดท าวารสารยูคาลิป วก.ละงู ประชาสัมพันธ์รายปี  5,000  บาท 
  16) โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  
  17) โครงการประชาสัมพันธ์รางวัล ผลงานนักเรียน นักศึกษาและผลงานสถานศึกษา 
   วิทยาลัยการอาชีพละงู  -  บาท 
  18) โครงการรถแห่ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่  20,000  บาท 
  19) โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย  -  บาท 
  20) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครูและบุคลากร)  250,000  บาท 
  21) โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายท าเนียบบุคลากร  58,800  บาท 
  22) โครงการพัฒนาหอพักนักเรียนนักศึกษา  -  บาท 
  23) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู   
   20,000  บาท 
  24) โครงการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าผู้บริหารสถานศึกษา  
   8,000  บาท 
  25) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพ   -  บาท 

 

2.5  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล พบว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
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2.5.1  งำนวิจัยในประเทศ 
 วีซานา อับดุลเลาะ (2563) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ” พบว่า การจัดสภาพแวดล้อม   
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมนั้นควรจะค านึงถึงองค์ประกอบในการจัดสภาพแวดล้อม       
การเรียนรู้ทั้ง 2 ด้าน ด้านกายภาพ ที่ควรมีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทุกพ้ืนที่
สามารถเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส าหรับด้านจิตวิทยา ควร
ค านึงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้เรียน ทั้งปัจจัยทางบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ เป็นทางบวกให้กับผู้ เรียน ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 ภัทรานิษฐ์ สงประชา (2563)  ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ในโรงเรียนโสตศึกษา พบว่า   

1. ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสต
ศึกษาของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการ
สอน ด้านการให้บริการผู้เรียน ด้านอาคารสถานที่ และด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ตามล าดับ 

2. ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสต
ศึกษาของครูและนักเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ระดับการรับรู้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสต
ศึกษาของครูและนักเรียนด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จิราพร เครือแวงมน (2562)  ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม      
การเรียนรู้ภายในส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  พบว่า   

1. สภาพปัจจุบันของแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในส าหรับ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่  และด้านการบริหาร ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของแนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหาร 
ด้านอาคารสถานที ่และด้านการจัดการเรียนรู้  
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2. แนวทางการด าเนินแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในส าหรับ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีแนวทางการด าเนินงาน 3 ด้าน 
ได้แก่ 3.1) ด้านอาคารสถานที่ เช่น ควรจัดสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่นสวยงาม อาคารมีความ
สะอาดเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้ือต่อบรรยากาศการเรียนการสอน ควรจัดสภาพอาคาร
เรียนและห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ไม่ร้อนอบอ้าวอากาศถ่ายเทได้ดี สีแสงสว่างเพียงพอ และเอ้ือต่อ
บรรยากาศการเรียนการสอน  และควรปรับปรุง ขยายและจัดห้องเรียนเพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวน
นักเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น  3.2) ด้านการจัดการเรียนรู้ เช่น  มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
และมีการติดตามประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท าหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนางาน และมีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและมีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นต้น และ 
3) ด้านการบริหาร เช่น มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารที่มอบหมายงานหรือการสั่งการก็เป็นไปตาม 
สายการบังคับบัญชา และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน
และจัดท าค าสั่งและผู้รับผิดชอบงานชัดเจนและเหมาะสมกับความสามารถ  มีการจัดท าและ/หรือ 
จัดหาสื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เป็นต้น 

นิตยา แก่นพุฒ (2562)  ศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  พบว่า   

1. การบริหารสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของโรงเรียนกาญจนา       
นุเคราะห์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับการบริหารสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาในแต่ละด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกลุ่มเพ่ือน ด้านการบริหาร ด้านอาคาร
สถานที่ และด้านการจัดการเรียนรู้  

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จ าแนกตามเพศ และต าแหน่ง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จ าแนกตามอายุ และระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน  
 เลิศทิวัส ยอดล้ า และคณะ (2560) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พบว่า  ระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
โดยรวมและรายด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยงมากไปน้อย คือ  ด้านอาคาร
เรียนและห้องเรียนทั่วไป ด้านห้องปฏิบัติการหรือห้องเรียนเฉพาะวิชา ด้านห้องสมุดและบริการต่าง ๆ 
ของห้องสมุด ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้านคุณลักษณะของ
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อาจารย์ผู้สอนและปฏิสัมพันธ์ของผู้สอน และด้านคุณลักษณะของนักศึกษาและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย   
 ศราวุธ  บุญปลอด (2562) ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม พบว่า 

1. สภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยรวมและราย
ด้าน  อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน 
ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับผู้บริหาร ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน  ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับผู้บริหาร  
และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 

2. ความต้องการจ าเป็นของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา เรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับผู้บริหาร
และด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน  ตามล าดับ 
  ศรีสุดา ไชยวิจารณ์ (2561) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านพบว่าด้านอาคาร สถานที่อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ด้านกลุ่มเพ่ือนอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการบริหารอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้านอาคารสถานที่ ยังไม่มีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนรู้และ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนและ
ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจต่อการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านกลุ่มเพ่ือน การจัดกิจกรรม
กลุ่มเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และอัตลักษณ์ นักศึกษามีความจ าเจไม่ทันสมัย ด้านการบริหารขาดการมี
ส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์ในการก าหนดแผน หรือนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย 
  สุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561)  ศึกษาการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน
รูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
เขต 1 พบว่า 
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1. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการ และด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

2. การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู ในสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอนและระดับชั้นที่สอน พบว่า ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์สอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนครูที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรูโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 ณัฐพล สุขสมบัติ และคณะ (2564) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิตในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  พบว่า ความพึงพอใจต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิตในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านภูมิทัศน์  ด้านอาคารและ
สถานที ่และด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก   
 สุรวัฒน์ ขจรวิทย์ (2561)  ศึกษาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
บางปะกอกวิทยาคมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยรวม
ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านกลุ่มเพ่ือน ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ ส่วนด้านอาคาร
สถานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
  นที หวนนิโรธ (อ้างถึงในสุรวัฒน์ ขจรวิทย์,  2561)  ศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน พบว่า   

1. สภาพของการใช้พื้นที่ห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติการ โดยเปรียบเทียบเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอาชีวศึกษา พบว่าพ้ืนที่ห้องเรียนของวิชาทฤษฎีทั้งภาคแรก และภาคเรียนหลังมี
ความจ าเป็นต้องใช้ห้องเรียนทั้งหมด จ านวน 22 ห้อง และปัจจุบันมีห้องเรียนของวิชาทฤษฎีอยู่ 22 
ห้อง อยู่แล้ว จึงมีความเพียงพอต่อการใช้สอน แต่พบว่าพ้ืนที่ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในโรงงานยังไม่
เพียงพอ มีความต้องการอีกจ านวน 1,840 ตารางเมตร โดยเฉพาะพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติในโรงงานของทุก
แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม  
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2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการบริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งแสดงว่าสภาพโดยรวมต่อผลการปฏิบัติงานได้ค่อนข้างมาก แต่ส าหรับในส่วนของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานยังไม่มีความเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณของนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือยังไม่ถึง
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอาชีวศึกษา  

3. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ อยู่ในระดับมาก แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กับนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นเห็นว่าผล
การปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสูงกว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง และเกือบทุกข้อรายการแสดงว่าผลการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมทางกายภาพยังไม่เกิด
ประสิทธิผลเพียงพอเท่าท่ีควร  

4. การบริหารด้านทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นั่นคือครู อาจารย์ กับนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นเห็นว่าผลการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม
ทางวิชาการมีระดับสูงกว่านักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
และเกือบทุกข้อรายการแสดงว่าผลการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมทางวิชาการยังไม่เกิดประสิทธิผล
เพียงพอเท่าท่ีควร 
  สุรัตน์ หาญพลาชัย (อ้างถึงใน วัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันท์,  2559) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  พบว่า  

1. นักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง   

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบว่า นักเรียน/นักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมมากกว่าเพศชาย   

3. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นของต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ าแนกตามระดับชั้น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05     

4. กลุ่มตัวอย่างที่เรียนคณะวิชาต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

สมพงษ์  บริพัฒน์ (อ้างถึงใน วัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันท์,  2559)  ศึกษาความพึงพอใจ
และความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พบว่า 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   
ด้านกายภาพ ด้านบรรยากาศด้านวิชาการและด้านบรรยากาศด้านการบริหารและจัดการในระดับ
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ปานกลาง ส่วนความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   
ด้านกายภาพ ด้านบรรยากาศด้านวิชาการ และด้านบรรยากาศด้านการบริหารและจัดการในระดับ
มาก 

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จ าแนกตามระดับการศึกษาและแผนกช่าง พบว่า ความพึงพอใจและความคาดหวังของ
นักศึกษาต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในด้านบรรยากาศด้านวิชาการและด้านบรรยากาศด้าน
การบริหารและจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  สุนทรหงษ์ วรนุช (2556) ศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตละหานทราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
พบว่า 

1. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ละหานทราย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ครูและนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า  
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
จ าแนกตามเพศ พบว่า มีความพึงพอใจทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา  
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามเพศ เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า มี
ความพึงพอใจทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
บริหารจัดการและด้านวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านกายภาพไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 
2.5.2 งำนวิจัยต่ำงประเทศ 

 Karen Malone (2003 อ้างถึงใน ภัทรานิษฐ สงประชา, 2562) ศึกษาเรื่องบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อ การจัดการและการออกแบบของบริเวณโรงเรียน พบว่า 
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ความแตกต่างที่มีความหลากหลาย ระหว่างโรงเรียนโดยเฉพาะประเภทของการเล่นและสภาพแวดล้อมมี
ผลต่อการเรียนรู้และการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพทางกายภาพของโรงเรียน และยังพบว่าเกี่ยวข้อง
กับการใช้และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียนเช่นเดียวกน 
 Cleveland, B.  (2015) ศึกษาการพัฒนาแนวทางในการประเมินสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้ทางกายภาพ พบว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางกายภาพเป็นช่องว่างของการเรียนรู้ทั้งด้าน
การเรียนรู้และสอน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและเป็นผลส าเร็จของการ
ประเมินสภาพแวดล้อมในศตวรรษท่ี 21 ควรมีการย้อนกลับไปท าการประเมินด้านจิตวิทยาและด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือที่จะสนับสนุนการพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอน 
 Jo-Anne (2014 อ้างถึงในสาริกา ราชบุญทอง, 2564) ศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ผู้บริหารควรมีการวางแผนกับครูผู้สอนเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์การท างานร่วมกันที่วัฒนธรรมองค์กร 
ค่านิยม ค่านิยมและความเชื่อของชุมชน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่จะเชื่อมโยงกับวัสดุ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอนที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
การเปิดโลกกว้างของการเรียนการสอนที่เกิดจากการเปลี่ยมแปลงของครูน าไปปฏิบัติจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างครูและนักเรียน
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 Anne Cloonan (2010 อ้างถึงในศราวุธ บุญปลอด, 2562) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนระดับประถมเบลแลร์ พบว่า โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในการเป็นโรงเรียนชั้นน าในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดการเรียนรู้ส าหรบัผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็น
แรงผลักดันที่ให้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เป็นนวัตกรรมใหม่ของโรงเรียนเบลแลร์ เพ่ือดึงดูดนักเรียนมาเรียนรู้และชุมชนให้การยอมรับในการ
จัดการเรียนการสอน 
 จากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนในสถานศึกษา สามารถสรุปไดวา การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอันส าคัญที่จะช่วยให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและมีความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความคิด การพัฒนาจิตใจ ตลอดจนการ
พัฒนาคุณธรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่การจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนในด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านวิชาการ  ด้านการบริหาร ด้านกายภาพ  ด้านภูมิทัศน์ ด้านอาคารสถานที่  ด้าน
การปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับผู้บริหาร ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้าน
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สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกห้องเรียน จะเห็นได้ว่าการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในสถานศึกษา
นั้นจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และพัฒนานักเรียนนักศึกษาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุข ดังนั้น  
ผู้วิจัยจึงสนใจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัย
การอาชีพละงู จังหวัดสตูล โดยเลือกศึกษาในด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ  
เพ่ือจะน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง  พัฒนา  แก้ปัญหาการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้  
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา
ต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจต่อจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู ของนักเรียน นักศึกษา
จ าแนกประเภทวิชาที่แตกต่างกัน  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1  ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
จ านวน 920 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)    
 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
จ านวน 279 คน มีข้ันตอนการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973 : 285) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05  มีสูตรดังนี้   

   n = 2Ne1
N


 

 เมื่อ  n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
   N  แทน ขนาดของประชากร 
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   e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
 

 แทนค่าในสูตร n = 2(.05) 9201
 920


 

     = 
3.3

 920  

    n = 279  
 

 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นชนิดสัดส่วน (Proportional stratified sampling) 
ตามระดับการศึกษาและประเภทวิชา แล้วใช้วิธีใช้วิธีการเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยการจับฉลาก ดังตารางที่ 1  

 
 การเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง  =   
 
  จ านวนประชากรตามระดับการศึกษา/ประเภทวิชา × จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

         จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

    เช่น        
920

690x279    =   209 

       

     
690

223x209    =  68  
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ตำรำงท่ี 1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1  
       ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพละง ู
 

ระดับกำรศึกษำ/
สำขำวิชำ 

ประเภทวิชำ จ ำนวน 
ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง(คน) 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
1. ช่างยนต์ อุตสาหกรรม 223 68 
2. ช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม 71 21 
3. อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 74 22 
4. ช่างเชื่อม อุตสาหกรรม 32 10 
5. การบัญชี พาณิชยกรรม 105 32 
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณชิยกรรม 108 33 
7. การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 69 21 
8. การโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8 2 
รวมระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 690 209 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)  
1. ช่างยนต์ อุตสาหกรรม 62 19 
2. ช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม 46 14 
3. อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 21 6 
4. การบัญชี บริหารธุรกิจ 48 15 
5. ธุรกิจดิจิทัล บริหารธุรกิจ 30 9 
6. การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 23 7 
รวมระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)  230 70 

 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.2.1  ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นจากกรอบแนวคิดที่ได้
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมมาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นลักษณะค าถามปลายปิด
และเปิด  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถามปลายปิด (Closed questionnaire)  
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ค าถามใช้มาตรวัดแบบ Nominal Scale ชนิดเลือกตอบ (Check–list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
และประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้าน
การบริหารจัดการ แบบสอบถามปลายปิด (Closed questionnaire) ชนิดเลือกตอบ (Check – list) 
โดยค าถามใช้แบบมาตราประเมินค่า (Likert Scale Questions) แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก
ตามล าดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน  ดังนี้    
  ระดับควำมพึงพอใจ 

5 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
3 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened questionnaire) 

 
3.2.2  กำรสร้ำงและกำรหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มีรายละเอียด
การสร้างและหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.2.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ตลอดจน
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการเลือกตัวแปรออกมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ก าหนดนิยาม และก าหนดประเด็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)   
3.2.2.3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียงและสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมตาม

แนวคิด  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทาง    
การเรียน โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละง ู จังหวัดสตูล จ านวน  3  ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 4  ข้อ 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ  ด้านวิชาการและ
ด้านการบริหารจัดการ จ านวน 34 ข้อ 
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 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ จ านวน 3 ข้อ 
3.2.2.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  (ภาคผนวก ข) 

ก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ คือ มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์
บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item–objective congruence Index : IOC) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
คือ (ไพศาล วรค า, 2556 : 268) 

  ให้คะแนน +1   เมื่อแน่ใจว่าตรงตามนิยามศัพท์  
  ให้คะแนน   0   เมื่อไม่แน่ใจว่าตรงตามนิยามศัพท์  
  ให้คะแนน  -1   เมื่อแน่ใจว่าไม่ตรงตามนิยามศัพท์  
       ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป 

แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดเนื้อหาตรงตามที่ต้องการวัด  แต่ถ้าค่า IOC < 0.60 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัด
เนื้อหาไม่ตรงตามที่ต้องการวัดถือว่าใช้ไม่ได้ให้สร้างข้อค าถามขึ้นมาทดแทนใหม่ให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค ์แบบสอบถามทุกข้อมีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 (ภาคผนวก ข) 

3.2.2.5 น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) จ านวน 
30  คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990 อ้างใน ไพศาล วรค า, 2559 : 288) 
โดยรวมได้ค่าความเชื่อม่ัน .963  (ภาคผนวก ค) 

3.2.2.6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขข้องบกพร่อง และจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  (ภาคผนวก ง) เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล    
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง  คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 279 คน  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.3.1 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  
เพ่ือขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 279 คน   

3.3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 279 ชุด โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนด้วยตนเองและ
ขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
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3.3.3 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด  
คิดเป็น ร้อยละ 100  และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนทางสถิติต่อไป 
 

3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

3.4.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบ 
3.4.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   
3.4.3 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการการวิจัย ดังนี้ 

3.4.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistic) ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา สถิติที่ใช้คือ ความถี่ และค่า
ร้อยละ  

3.4.3.2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  ด้านกายภาพ  ด้านวิชาการ  
และด้านการบริหารจัดการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) แสดงผลการวิเคราะห์ในรูป

ตารางประกอบ ค าอธิบายเชิงเหตุผลเป็นรายด้านและรายข้อ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (X )  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดไว้แบ่งเป็น 5 ระดับ  โดยใช้จุดกึ่งกลาง
จากระดับเป็นจุดแบ่ง ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,  2560 : 121) 

4.49 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

3.4.3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา
ต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  จ าแนกตามประเภทวิชา
ที่ก าลังศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน     
ทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 
2 กลุ่ม หากพบความแตกต่างทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ซึ่งน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง และค าบรรยายใต้ตาราง 
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3.4.3.4 สังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง  และค าบรรยายใต้ตาราง 
 

3.5  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Description statistics) ประกอบด้วย    

3.5.1.1 ค่าร้อยละ ใช้สูตรดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560 : 40)  

P  =  100
N
f
  

เมื่อ  P  แทน ร้อยละ 
  f แทน ความถ่ีที่ต้องการแปลง 
  N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 

3.5.1.2 ค่าเฉลี่ย (X ) โดยใช้สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด (2560: 109) ดังนี้ 

X   =  
N

x  

เมื่อ     แทน ค่าเฉลี่ย 

X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
N แทน คะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
 

3.5.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตรของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553: 60) 
ดังนี้ 
                                          S.D. =                                       
 
   เมื่อ   S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
     X แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
    ( X)2 แทน ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 

3.5.2 สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ   
3.5.2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรของ ศิริชัย พงษ์วิชัย (2558: 141) ดังนี้ 

 
 1nn

2X2Xn
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IOC = 
n

R
 

   เมื่อ IOC แทน    ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

     R  แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
    n แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

3.5.2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ  
ครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้สูตรของบุญชม ศรีสะอาด (2560 : 119) ดังนี้ 

  = 






 


 2
t

2
i

s

s
1

1n

n
 

 
  เมื่อ      แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

   n แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
 2

i
s  แทน คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

                     2

t
s      แทน คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 
3.5.3 สถิติเชิงอนุมำน (Inferential statistics) 

3.5.3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variances) แบบจ าแนกทางเดียว 
(One-way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม 
ใช้สูตรของ กัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา (2561 : 213) ดังนี้ 

F =   
2

w

2

b

s

s
 

   เมื่อ F แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้พิจารณา 

     2

b
s  แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

             2

w
s       แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

 
3.5.3.2 การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple  comparisons) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  เมื่อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s  method)  ใช้สูตรของกัลยา วานิชย์บัญชา, ฐิตา วานิชย์บัญชา (2561 : 213) ดังนี้ 
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    S =       w
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   เมื่อ S แทน     ค่าวิกฤติแบบเชฟเฟ่ 

      k      แทน     กลุ่มจ านวนประชากร 

     แทน ค่าสถิติจากการแจกแจงแบบ F (F-test) 

                      ni และ nj        แทน จ านวนคนในประชากรคู่ท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
                                         MSw แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลังสองภายในกลุ่ม 
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บทท่ี  4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการ
จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ใน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ  
ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอผลการวิเคราะห์
และแปลความหมายของข้อมูล ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของ
ข้อมูล ดังนี้ 

  X  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
  S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   n แทน ค่าจ านวนประชากร 
  SS แทน ค่าผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  MS  แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมก าลังสองของคะแนน (Mean Square) 
  df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
  F แทน ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
    มากกว่า 2 กลุ่ม 
  sig. แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significances) 
  *      แทน    นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ** แทน    นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

4.2  กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 
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วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  ผู้วิจัยขอน าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย  โดยน าเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูล จ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล โดยรวม รายด้าน และรายข้อ 

ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทวิชา    

ตอนที่ 4  ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ    
 

4.3  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม   
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage)  แสดงในตารางที ่2 
 
ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  (n = 279) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ   
ชาย 165 59.14 
หญิง 114 40.86 

รวม 279 100.00 
2.  อำย ุ   

 ต่ ากว่า 16 ปี  19 6.81 
     16-20 ปี 234 83.87 

 สูงกว่า  20 ปีขึ้นไป 26 9.32 
รวม 279 100.00 

3.  ระดับกำรศึกษำ   
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 209 74.91 
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 70 25.09 

รวม 279 100.00 
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ตำรำงท่ี  2  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
4.  ประเภทวิชำที่ก ำลังศึกษำ   
     พาณิชยกรรม 65 23.30 
     อุตสาหกรรม 160 57.35 
     อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 30 10.75 
     บริหารธุรกิจ 24 8.60 

รวม 279 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.14  อายุ 16-20 ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 74.91 และศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 160 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.35   
 

ตอนที่ 2  ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อม
ทำงกำรเรียนวิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล โดยรวม รำยด้ำน และรำยข้อ 

วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  ใน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ  ด้านวิชาการ  และด้านการบริหารจัดการ 

วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายด้าน และรายข้อ 
แสดงในตารางที ่3 – 6 
 

ตำรำงท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักเรียน 
     นักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล   
     โดยรวมและรายด้าน  (n = 279) 

  

ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อ 
กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ แปลผล 

X  S.D.  
1. ด้านกายภาพ   3.61 0.65 มาก 
2. ด้านวิชาการ   3.62 0.70 มาก 
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ตำรำงท่ี 3  (ต่อ) 
 

ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อ 
กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ แปลผล 

X  S.D.  
3. ด้านการบริหารจัดการ 3.64 0.72 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.62 0.64 มำก 

  
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62 S.D. 

= 0.64) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ เป็นอันดับแรก ( X = 3.64 

S.D. = 0.72) รองลงมา คือ ด้านวิชาการ ( X = 3.62 S.D. = 0.70) และด้านกายภาพ ( X = 3.61 S.D. 
= 0.65) เป็นอันดับสุดท้าย  
 

 ตำรำงท่ี 4   แสดงค่าเฉลี่ย (X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักเรียน 
       นักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล   
       ด้านกายภาพ  โดยรวมและราข้อ  (n = 279) 

  

ด้ำนกำยภำพ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

แปลผล 
X  S.D.  

1. วิทยาลัยมีความเหมาะสม ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวน
ภายนอก เช่น แหล่งบันเทิง ที่ท้ิงขยะ แหล่งน้ าเสีย 

4.02 0.88 มาก 

2. อาคารเรียน โรงฝึกงาน และอาคารประกอบ 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

3.84 0.91 มาก 

3. หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ภายในและภายนอก
อาคารมีความเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
นักศึกษา 

3.43 0.99 มาก 

4. ที่จอดรถส าหรับนักเรียนนักศึกษา เพียงพอ สะดวก
และปลอดภัย 

 
3.36 1.05 มาก 

5. ห้องน้ า ห้องส้วม เพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัย
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเหมาะสม 

 
2.86 0.94 ปานกลาง 
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ตำรำงท่ี 4  (ต่อ) 
 

ด้ำนกำยภำพ 
 ระดับควำมพึงพอใจ 

แปลผล 
 X  S.D.  

6. มีการจัดการขยะอย่างถูกหลักอนามัย มีถั งขยะ
เพียงพอ 

 
3.54 1.01 มาก 

7. มีการจัดบริเวณที่สวยงาม สถานที่พักผ่อนเพียงพอ 
สะอาดและร่มรื่น 

 
3.84 0.96 มาก 

8. มีพ้ืนที่ออกก าลังกายเหมาะสมและเพียงพอ  3.46 1.03 มาก 
9. การจัดระบบน้ าอุปโภคและบริโภคเหมาะสมและเพียงพอ  3.44 1.01 มาก 
10. การจัดระบบไฟแสงสว่างภายใน ภายนอกอาคาร

เหมาะสมและเพียงพอ 
 

3.87 0.97 มาก 

11. มีโรงอาหารสะอาด มีที่นั่งเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
นักศึกษาและถูกสุขลักษณะ 

 
3.61 1.00 มาก 

12. ถนนในบริเวณวิทยาลัยมีความสะอาดเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

 
4.03 0.96 มาก 

เฉลี่ยรวม  3.61 0.65 มำก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ด้านกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.61 
S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากข้อถนนในบริเวณวิทยาลัยมีความ

สะอาดเหมาะสมและปลอดภัย เป็นอันดับแรก ( X = 4.03 S.D. = 0.96) รองลงมา คือ วิทยาลัยมี

ความเหมาะสม ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนภายนอก เช่น แหล่งบันเทิง ที่ทิ้งขยะ แหล่งน้ าเสีย (X = 

4.02 S.D. = 0.88) การจัดระบบไฟแสงสว่างภายใน ภายนอกอาคารเหมาะสมและเพียงพอ (X = 

3.87 S.D. = 0.97) อาคารเรียน โรงฝึกงาน และอาคารประกอบมีความเหมาะสมและเพียงพอ (X = 

3.84 S.D. = 0.91) มีการจัดบริเวณที่สวยงาม สถานที่พักผ่อนเพียงพอ สะอาดและร่มรื่น ( X = 3.84 

S.D. = 0.96) มีโรงอาหารสะอาด มีที่นั่งเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน นักศึกษาและถูกสุขลักษณะ (X = 

3.61 S.D. = 1.00) มีการจัดการขยะอย่างถูกหลักอนามัย มีถังขยะเพียงพอ ( X = 3.54 S.D. = 1.01) 

มีพ้ืนที่ออกก าลังกายเหมาะสมและเพียงพอ ( X = 3.46 S.D. = 1.03) การจัดระบบน้ าอุปโภคและ

บริโภคเหมาะสมและเพียงพอ ( X = 3.44 S.D. = 1.01) หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ภายในและ
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ภายนอกอาคารมีความเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน นักศึกษา ( X = 3.43 S.D. = 0.99) ที่

จอดรถส าหรับนักเรียนนักศึกษา เพียงพอ สะดวกและปลอดภัย ( X = 3.36 S.D. = 1.05)  และมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางในข้อห้องน้ า ห้องส้วม เพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่

เหมาะสม ( X = 2.86 S.D. = 0.94) เป็นอันดับสุดท้าย  
 

ตำรำงท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ย (X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักเรียน 
     นักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล   
     ด้านวิชาการ โดยรวมและรายข้อ  (n = 279) 
 

ด้ำนวิชำกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

แปลผล 
X  S.D.  

1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกและมี  
แสงสว่างเพียงพอ 

3.95 0.94 มาก 

2. โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีสภาพเหมาะสมและ
เพียงพอ  

3.71 0.99 มาก 

3. มีห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสม
และเพียงพอ 

3.62 0.95 มาก 

4. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึกทักษะที่ทันสมัย เหมาะสม
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา 

3.55 0.98 มาก 

5. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ขนาดและจ านวน
ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งานและสามารถใช้งานได้ดี 

3.59 0.96 มาก 

6. มีตารางการใช้ห้องเรียน การใช้ห้องบริการต่าง ๆ และมี
การใช้งานตามตารางที่ก าหนดไว้ 

3.66 0.98 มาก 

7. มีห้องสมุด และหนังสือที่หลากหลายทันสมัย เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน มีบรรยากาศเงียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวก 

3.78 1.00 มาก 

8. มีการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้
เพียงพอต่อการใช้งานและใช้งานได้ด ี

3.48 1.00 มาก 

9. มีสถานที่ พ้ืนที่แหล่งส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริม ดนตรี ศิลปะและกีฬา ที่เหมาะสม 

3.41 0.97 มาก 
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ตำรำงที่ 5   (ต่อ) 
 

ด้ำนวิชำกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

แปลผล 
X  S.D.  

10. มีการจัดแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนา 
     การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาอย่างเหมาะสม  
     เช่น ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ   

3.58 0.95 มาก 

11. มีสถานที่  จัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม-กลางแจ้ง 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบที่
เหมาะสมบรรยากาศร่มรื่น 

3.43 1.00 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.62 0.70 มำก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จงัหวัดสตูล ด้านวิชาการ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  (X
= 3.62 S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยในข้อห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมี
บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนการสอน สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอ เป็น

อันดับแรก ( X = 3.95 S.D. = 0.94) รองลงมา คือ มีห้องสมุด และหนังสือที่หลากหลายทันสมัย 

เพียงพอและได้มาตรฐาน มีบรรยากาศเงียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวก ( X = 3.78 S.D. = 1.00) โต๊ะ 

เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีสภาพเหมาะสมและเพียงพอ ( X = 3.71 S.D. = 0.99) มีตารางการ

ใช้ห้องเรียน การใช้ห้องบริการต่าง ๆ และมีการใช้งานตามตารางที่ก าหนดไว้  ( X = 3.66 S.D. = 

0.98)  มีห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ ( X = 3.62 S.D. = 0.95) 
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ขนาดและจ านวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งานและ

สามารถใช้งานได้ดี (X = 3.59 S.D. = 0.92) มีการจัดแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียนนักศึกษาอย่างเหมาะสม เช่น ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ ( X = 3.58 S.D. = 0.95) มีวัสดุ 

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึกทักษะที่ทันสมัย เหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา  ( X = 3.55 
S.D. = 0.98) มีการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้เพียงพอต่อการใช้งานและใช้งานได้

ดี ( X = 3.48 S.D. = 1.00) มีสถานที่ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม-กลางแจ้ง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 

ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบที่เหมาะสมบรรยากาศร่มรื่น ( X = 3.43 S.D. = 1.00) และมีสถานที่ 

พ้ืนที่แหล่งส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม ดนตรี ศิลปะและกีฬาที่เหมาะสม ( X = 3.41 
S.D. = 0.97) เป็นอันดับสุดท้าย  
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ตำรำงท่ี  6  แสดงค่าเฉลี่ย (X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักเรียน 
      นักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล   
      ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมและรายข้อ  (n = 279) 

  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

แปลผล 
X  S.D.  

1. มีการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ อย่างต่อเนื่อง 3.67 0.94 มาก 
2. มีการพัฒนาจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การระดม

ทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
3.68 0.95 มาก 

3. มีการวางแผนการใช้ การซ่อมแซม ปรับปรุง  
การบ ารุงรักษา อาคารเรียน ห้องเรียน โรงฝึกงาน     อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

3.69 0.94 มาก 

4. มีการบริหารจัดการจัดระบบรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินของวิทยาลัย ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา 

3.71 0.98 มาก 

5. มีการบรับปรุง พัฒนาการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

3.65 0.92 มาก 

6. นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และได้รับการต้อนรับที่ดีในการใช้บริการ   ด้านต่าง ๆ 
ของวิทยาลัย 

3.58 0.98 มาก 

7. มีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ตระหนักรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยอยู่เสมอ 

3.60 0.99 มาก 

8. มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง เพียงพอและ
พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

3.70 0.99 มาก 

9. มีการบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าภายในวิทยาลัย        ให้
เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกต้นไม้มีค่า  

3.63 1.00 มาก 

10. วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ สามารถมา
ใช้พ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม 

3.56 0.97 มาก 

11. วิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย 

3.57 0.97 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.64 0.72 มาก 
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จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ

มาก  ( X = 3.64 S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยในข้อมีการบริหารจัดการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของวิทยาลัย ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เป็นอันดับ

แรก ( X = 3.71 S.D. = 0.98) รองลงมา คือ มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง เพียงพอและ

พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ ( X = 3.70 S.D. = 0.99) มีการวางแผนการใช้ การซ่อมแซม ปรับปรุง 

การบ ารุงรักษา อาคารเรียน ห้องเรียน โรงฝึกงาน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  ( X = 3.69 S.D. = 
0.94)  มีการพัฒนาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน

อย่างเพียงพอ ( X = 3.68 S.D. = 0.95) มีการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ อย่างต่อเนื่อง (X = 

3.67 S.D. = 0.94) มีการบรับปรุง พัฒนาการให้บริการด้านระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ( X = 3.65 
S.D. = 0.92) มีการบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าภายในวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกต้นไม้มี

ค่า ( X = 3.63 S.D. = 1.00) มีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ตระหนักรักษาสภาพ

สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยอยู่เสมอ ( X = 3.60 S.D. = 0.99) นักเรียน นักศึกษาได้รับ
บริการ ด้วยความสะดวกรวดเร็วและได้รับการต้อนรับที่ดีในการใช้บริการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย      

( X = 3.58 S.D. = 0.98) วิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมใน

การเสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย  ( X = 3.57 S.D. = 0.97) 

และวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ สามารถมาใช้พ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม (X = 
3.56 S.D. = 0.97) เป็นอันดับสุดท้าย 

 
ตอนที่ 3 ผลกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อกำรจัดสภำพ

สิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียนวิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล จ ำแนกตำมประเภทวิชำ    
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทวิชา ใน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ  
และด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม หากพบความแตกต่างทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  (Post 
Hoc Multiple Comparisons) ใช้วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe)  แสดงในตารางที่ 7 – 8 
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ตำรำงท่ี 7   แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัด 

      สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  
       จ าแนกตามประเภทวิชา  โดยรวมและรายด้าน  (n = 279) 
 

ควำมพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษำต่อกำรจัดสภำพ
สิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F sig. 

1. ด้านกายภาพ  ระหว่างกลุ่ม 4.376 3 1.459 3.563 .000 
ภายในกลุ่ม 112.568 275 .409   
โดยรวม 116.944 278    

2. ด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่ม 11.974 3 3.991 8.938 .000 
ภายในกลุ่ม 122.802 275 .447   
โดยรวม 134.776 278    

3. ด้านบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม 10.556 3 3.519 7.323 .000 
ภายในกลุ่ม 132.145 275 .481   
โดยรวม 142.701 278    

โดยรวม ระหว่ำงกลุ่ม 8.509 3 2.836 7.289 .000 
ภำยในกลุ่ม 107.004 275 .389   
โดยรวม 115.512 278    

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทวิชา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc 
Multiple Comparisons) แบบ Scheffe  ดังตารางที ่ 8 
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ตำรำงที่  8  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา 
       ต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  
       ที่มปีระเภทวิชาต่างกัน (n = 279) 

 

ควำมพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษำต่อกำรจัดสภำพ
ส่ิงแวดล้อมทำงกำรเรียน 

 ประเภทวิชำ 

X  พำณิชยกรรม 

 
(n = 65) 

อุตสำหกรรม 
 
(n = 160) 

อุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว

(n = 30) 

บริหำรธุรกิจ 
 
(n = 24) 

ด้ำนกำยภำพ      
  พาณิชยกรรม 3.52 - -0.18* 0.17 0.05 
  อุตสาหกรรม 3.71 - - 0.35* 0.23 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3.36 - - - -0.12 
  บริหารธุรกิจ 3.48 - - - - 
ด้ำนวิชำกำร      
  พาณิชยกรรม 3.39 - -0.39* 0.13 -0.10 
  อุตสาหกรรม 3.79 - - 0.52* 0.29 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3.26 - - - -0.23 
  บริหารธุรกิจ 3.49 - - - - 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร      
  พาณิชยกรรม 3.47 - -0.33* 0.18 0.03 
  อุตสาหกรรม 3.80 - - 0.51* 0.36 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3.29 - - - -0.15 
  บริหารธุรกิจ 3.44 - - - - 
โดยรวม      
  พาณิชยกรรม 3.46 - -0.30* 0.16 -0.01 
  อุตสาหกรรม 3.77 - - 0.46* 0.29 
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3.30 - - - -0.167 
  บริหารธุรกิจ 3.47 - - - - 
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ตารางที่ 8 พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างคือ นักเรียน นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีความ
พึงพอใจต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน แตกต่างกับนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชา    
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน  โดยนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 
  ตอนที่ 4 ผลกำรสังเครำะห์ข้อเสนอแนะ       

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)  
ดังตารางที่  9 
 
ตำรำงท่ี 9  แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม 

     ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  
 

ข้อเสนอแนะ ควำมถี ่
ด้านกายภาพ  

1. ควรปรับปรุงห้องน้ า  โดยเฉพาะห้องน้ าท่ีโรงอาหาร 24 
2. ควรท าหลังคาระหว่างอาคารเรียนทุกอาคาร   10 
3. ควรมีอาคารอเนกประสงค์เพ่ือใช้งาน เช่น  เข้าแถวเมื่อฝนตก   7 
4. ควรเพิ่มจ านวนพัดลมในโรงอาหาร และขยายที่นั่งในโรงอาหาร 8 
5. ควรปรับปรุงห้องประชุมให้เพียงพอส าหรับการใช้งาน 5 
6. ควรมีถังขยะแบบแยกประเภทขยะ  และควรมีถังขยะในทุกห้องเรียน 4 
7. ควรปรับปรุงระบบน้ าอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ และใช้งานได้ 4 
8. ควรจัดสนานเล่นตระกร้อ  สนามฟุตบอล 3 

ด้านวิชาการ   
1. ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ให้ดีขึ้น 
14 

2. ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  นันทนาการ  กีฬาสี กิจกรรมรับน้อง 
เป็นต้น 

9 

3. ควรน านักเรียนนักศึกษาไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกวิทยาลัย 6 



99 

ตำรำงท่ี 9  (ต่อ) 
 

 

ข้อเสนอแนะ ควำมถี ่
4. ควรเปลี่ยนรูปแบบของโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การใช้งาน  5 
5. ควรจัดโต๊ะ เก้าอ้ีในแต่ละห้องให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4 
6. ควรมีครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษโดยตรง 3 
7. ควรจัดหาหนังสือรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย 1 

ด้านการบริหารจัดการ   
1. ควรซ่อมบ ารุงและขยายลานจอดรถ  พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 15 
2. ควรมีเพิ่มจ านวนแม่บ้านท าความสะอาดอาคารเรียน 10 
3. ควรปรับปรุงลานหน้าเสาธงให้สวยงาม ร่มรื่น และกว้างมากขึ้น 9 
4. ควรให้สิทธิในเรื่องของทรงผม 3 
5. ควรท าบัตรมาสายให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ต้องท างานในช่วงเช้า ไม่ควร

เกิน 08.30 นาฬิกา  และให้ผู้ปกครองมาลงนามรับรอง 
3 

6. ควรมีล็อกเกอร์เพื่อเก็บของใช้ส่วนตัว 2 
 
  จากตารางที่ 9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล จ านวน 34 ฉบับ สามารถสังเคราะห์และ
แยกประเด็นของข้อเสนอแนะเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

ด้านกายภาพ ควรปรับปรุงห้องน้ า โดยเฉพาะห้องน้ าที่โรงอาหาร ควรท าหลังคาระหว่าง
อาคารเรียนทุกอาคาร ควรมีอาคารอเนกประสงค์เพ่ือใช้งาน เช่น เข้าแถวเมื่อฝนตก  ควรเพ่ิมจ านวน
พัดลมในโรงอาหาร และขยายที่นั่งในโรงอาหาร ควรปรับปรุงห้องประชุมให้เพียงพอส าหรับการใช้งาน  
ควรมีถังขยะแบบแยกประเภทขยะ  และควรมีถังขยะในทุกห้องเรียน ควรปรับปรุงระบบน้ าอุปโภค
และบริโภคให้เพียงพอ และใช้งานได้ และควรจัดสนามเล่นตระกร้อ สนามฟุตบอล 

ด้านวิชาการ ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  
ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นันทนาการ กีฬาสี กิจกรรมรับน้อง เป็นต้น ควรน านักเรียน
นักศึกษาไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกวิทยาลัย ควรเปลี่ยนรูปแบบของโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
การใช้งาน ควรจัดโต๊ะ เก้าอ้ีในแต่ละห้องให้เพียงพอต่อการใช้งาน ควรมีครูชาวต่างชาติเพ่ือสอน
ภาษาอังกฤษโดยตรง และควรจัดหาหนังสือรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย 
 ด้านการบริหารจัดการ ควรซ่อมบ ารุงและขยายลานจอดรถ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ควรมี
เพ่ิมจ านวนแม่บ้านท าความสะอาดอาคารเรียน ควรปรับปรุงลานหน้าเสาธงให้สวยงามร่มรื่นและกว้าง
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มากขึ้น ควรให้สิทธิในเรื่องของทรงผม ควรท าบัตรมาสายให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ต้องท างานในช่วง
เช้า ไม่ควรเกิน 08.30 นาฬิกา และให้ผู้ปกครองมาลงนามรับรอง และควรมีล็อกเกอร์เพ่ือเก็บของใช้
ส่วนตัว 
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บทที่  5 
สรุป  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ผู้วิจัยขอน าเสนอสาระส าคัญของการสรุปผล การอภิปรายผล  
ข้อเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดตามล าดับ ต่อไปนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล  จ าแนกตามประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา    
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
จ านวน 920 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)    

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน  
279 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นชนิดสัดส่วน (Proportional stratified sampling) ตามระดับ
การศึกษาและประเภทวิชา และการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ปลายเปิด
และปลายปิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้าน
การบริหารจัดการ โดยค าถามใช้แบบมาตราประมาณค่า (Likert Scale Questions) แต่ละค าถามมี
ค าตอบให้เลือกตามล าดับความคิดเห็น 5 ระดับ     
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวตนเอง โดยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง  คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 279 คน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการวิทยาลัย  
เพ่ือขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 279 คน   

3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 279 ชุด โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนด้วยตนเองและ
ขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3.3 น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด  
คิดเป็น ร้อยละ 100 และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนทางสถิติต่อไป 
 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

4.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบ 
4.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   
4.3 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการการวิจัย ดังนี้ 

4.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistic) สถิติที่ใช้คือ ความถี่ และค่าร้อยละ  

4.3.2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ  

และด้านการบริหารจัดการ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4.3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา

ต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทวิชา
ที่ก าลังศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน     
ทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 
2 กลุ่ม หากพบความแตกต่างทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe)   

4.3.4 สังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) 
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5.1  สรุปผล   
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ผู้วิจัยขอสรุปผล ดังนี้ 
5.1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 59.14  อายุ 16-

20 ปี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 209 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.91  และศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 57.35 

5.1.2 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัย

การอาชีพละงู จังหวัดสตูล  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62 S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณา

แต่ละด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการ เป็นอันดับแรก ( X = 3.64 S.D. = 0.72) รองลงมา 

คือ ด้านวิชาการ ( X = 3.62 S.D. = 0.70) และด้านกายภาพ ( X = 3.61 S.D. = 0.65) เป็นอันดับ
สุดท้าย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  และสามารถสรุปผลในแต่ละด้านดังนี้ 

5.1.2.1 ด้านกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.61 S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณา
แต่ละข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากข้อถนนในบริเวณวิทยาลัยมีความสะอาดเหมาะสมและปลอดภัย 

เป็นอันดับแรก ( X = 4.03 S.D. = 0.96) รองลงมา คือ วิทยาลัยมีความเหมาะสม ตั้งอยู่ห่างไกลจาก

สิ่งรบกวนภายนอก เช่น แหล่งบันเทิง ที่ทิ้งขยะ แหล่งน้ าเสีย (X = 4.02 S.D. = 0.88) การจัดระบบไฟแสง

สว่างภายใน ภายนอกอาคารเหมาะสมและเพียงพอ (X = 3.87 S.D. = 0.97) อาคารเรียน โรงฝึกงานและ

อาคารประกอบมีความเหมาะสมและเพียงพอ ( X = 3.84 S.D. = 0.91) มีการจัดบริเวณที่สวยงาม 

สถานที่พักผ่อนเพียงพอสะอาดและร่มรื่น ( X = 3.84 S.D. = 0.96) มีโรงอาหารสะอาด มีที่นั่งเพียงพอ

ต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษาและถูกสุขลักษณะ ( X = 3.61 S.D. = 1.00) มีการจัดการขยะอย่างถูก

หลักอนามัย มีถังขยะเพียงพอ ( X = 3.54 S.D. = 1.01) มีพ้ืนที่ออกก าลังกายเหมาะสมและเพียงพอ  

( X = 3.46 S.D. = 1.03) การจัดระบบน้ าอุปโภคและบริโภคเหมาะสมและเพียงพอ ( X = 3.44 S.D. = 
1.01) หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสมเพียงพอต่อ

จ านวนนักเรียน นักศึกษา ( X = 3.43 S.D. = 0.99) ที่จอดรถส าหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอ 

สะดวกและปลอดภัย ( X = 3.36 S.D. = 1.05) และมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางในข้อห้องน้ าห้องส้วม 

เพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัยตั้งอยู่ในพื้นท่ีเหมาะสม ( X = 2.86 S.D. = 0.94) เป็นอันดับสุดท้าย  

5.1.2.2 ด้านวิชาการ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  ( X = 3.62 S.D. = 0.70) 
เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยในข้อห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศเหมาะสมกับการ

เรียนการสอน สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอ เป็นอันดับแรก ( X = 3.95 S.D. = 
0.94) รองลงมา คือ มีห้องสมุด และหนังสือที่หลากหลายทันสมัย เพียงพอและได้มาตรฐาน              

มีบรรยากาศเงียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวก (X = 3.78 S.D. = 1.00) โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 



104 

มีสภาพเหมาะสมและเพียงพอ (X = 3.71 S.D. = 0.99) มีตารางการใช้ห้องเรียน การใช้ห้องบริการต่าง ๆ 

และมีการใช้งานตามตารางที่ก าหนดไว้ ( X = 3.66 S.D. = 0.98) มีห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ที่

ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ ( X = 3.62 S.D. = 0.95) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 

ขนาดและจ านวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งานและสามารถใช้งานได้ดี (X = 3.59 S.D. = 0.92)    
มีการจัดแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาอย่างเหมาะสม เช่น 

ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ ( X = 3.58 S.D. = 0.95) มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึกทักษะที่ทันสมัย 

เหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา ( X = 3.55 S.D. = 0.98) มีการบริหารจัดการระบบ

อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้เพียงพอต่อการใช้งานและใช้งานได้ดี  ( X = 3.48 S.D. = 1.00) มีสถานที่ 
จัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม-กลางแจ้ง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบที่

เหมาะสมบรรยากาศร่มรื่น ( X = 3.43 S.D. = 1.00) และมีสถานที่ พื้นที่แหล่งส่งเสริมพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้ ส่งเสริม ดนตรี ศิลปะและกีฬาที่เหมาะสม ( X = 3.41 S.D. = 0.97) เป็นอันดับสุดท้าย 

5.1.2.3 ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  ( X = 3.64 S.D. = 
0.72) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยในข้อมีการบริหารจัดการจัดระบบรักษาความปลอดภัย

ทรัพย์สินของวิทยาลัย ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เป็นอันดับแรก ( X = 3.71 S.D. = 0.98) 

รองลงมา คือ มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง เพียงพอและพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ (X = 
3.70 S.D. = 0.99) มีการวางแผนการใช้ การซ่อมแซม ปรับปรุง การบ ารุงรักษา อาคารเรียน ห้องเรียน 

โรงฝึกงาน อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง (X = 3.69 S.D. = 0.94)  มีการพัฒนาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

การระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ (X = 3.68 S.D. = 0.95) มีการพัฒนา

สภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ อย่างต่อเนื่อง (X = 3.67 S.D. = 0.94) มีการบรับปรุง พัฒนาการให้บริการ

ด้านระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (X = 3.65 S.D. = 0.92) มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ว่างเปล่าภายใน

วิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกต้นไม้มีค่า ( X = 3.63 S.D. = 1.00) มีการส่งเสริมให้นักเรียน

นักศึกษา มีความรู้ ตระหนักรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยอยู่เสมอ (X = 3.60 
S.D. = 0.99) นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการ ด้วยความสะดวกรวดเร็วและได้รับการต้อนรับที่ดีในการ

ใช้บริการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย ( X = 3.58 S.D. = 0.98) วิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของ

วิทยาลัย ( X = 3.57 S.D. = 0.97) และวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ สามารถมาใช้

พ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม ( X = 3.56 S.D. = 0.97) เป็นอันดับสุดท้าย 
5.1.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทวิชา โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักเรียนนักศึกษาประเภทวิชา
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อุตสาหกรรม มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน แตกต่างกับนักเรียนนักศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมุติฐาน   

5.1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล สามารถสังเคราะห์และแยกประเด็นของ
ข้อเสนอแนะเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

 ด้านกายภาพ ควรปรับปรุงห้องน้ า โดยเฉพาะห้องน้ าที่โรงอาหารควรท าหลังคา
ระหว่างอาคารเรียนทุกอาคาร ควรมีอาคารอเนกประสงค์เพ่ือใช้งาน เช่น เข้าแถวเมื่อฝนตก ควรเพ่ิม
จ านวนพัดลมในโรงอาหาร และขยายที่นั่งในโรงอาหาร ควรปรับปรุงห้องประชุมให้เพียงพอส าหรับ
การใช้งาน  ควรมีถังขยะแบบแยกประเภทขยะ  และควรมีถังขยะในทุกห้องเรียน  ควรปรับปรุงระบบ
น้ าอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ และใช้งานได้  และควรจัดสนามเล่นตระกร้อ สนามฟุตบอล 

 ด้านวิชาการ ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นันทนาการ กีฬาสี กิจกรรมรับน้อง เป็นต้น ควรน า
นักเรียนนักศึกษาไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกวิทยาลัย  ควรเปลี่ยนรูปแบบของโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่การใช้งาน ควรจัดโต๊ะ เก้าอ้ีในแต่ละห้องให้เพียงพอต่อการใช้งาน ควรมีครูชาวต่างชาติเพ่ือ
สอนภาษาอังกฤษโดยตรง และควรจัดหาหนังสือรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลาย 

 ด้านการบริหารจัดการ ควรซ่อมบ ารุงและขยายลานจอดรถ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ควรมีเพ่ิมจ านวนแม่บ้านท าความสะอาดอาคารเรียน ควรปรับปรุงลานหน้าเสาธงให้สวยงาม ร่มรื่น 
และกว้างมากขึ้น ควรให้สิทธิในเรื่องของทรงผม ควรท าบัตรมาสายให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ต้อง
ท างานในช่วงเช้า ไม่ควรเกิน 08.30 นาฬิกา และให้ผู้ปกครองมาลงนามรับรอง และควรมีล็อกเกอร์
เพ่ือเก็บของใช้ส่วนตัว 
 

5.2  อภิปรำยผล 
จากการศึกษา  ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพละงู จงัหวัดสตูล ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
5.2.1 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัย

การอาชีพละงู จังหวัดสตูล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ย

ด้านการบริหารจัดการ เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านวิชาการ ( X = 3.62 S.D. = 0.70) และด้าน
กายภาพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักและให้ความส าคัญเช่นเดียวกับงานด้านอ่ืน ๆ เพราะ
นอกจากจะมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในวิทยาลัยแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงสภาพสิ่งแวดล้อมนอกวิทยาลัย
และการพัฒนาชุมชนด้วย สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ดีช่วยยกระดับคุณภาพการด ารงชีวิต
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ประจ าวันของบุคคลในวิทยาลัยได้ วิทยาลัยสามารถพัฒนาคุณภาพสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน เช่น 
จัดการงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานพัฒนางานอาคารที่ได้อย่างเหมาะสมพร้อม
ใช้งาน มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย ความสะดวก ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในวิทยาลัยทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ท าให้มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย มีความสุขในการด ารงชีวิตประจ าวัน ดังนั้น การบริหารงาน
ด้านการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนจึงนับเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดการและบริหารให้สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรมี
ความรู้สึกเอ้ืออาทรต่อกัน ร่วมมือกันท างาน มีส่วนร่วมในการคิดและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน
ร่วมกันมีการจัดและบริหารสถานที่ให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
นักเรียน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 4 มาตรา 24 (5) ระบุให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ซึ่ง
สอดคล้องตามแนวคิดของอัสมา พารึลทึ (2559 : 18) กล่าวว่า ทั้งผู้บริหารและครูต่างมีบทบาทส าคัญ
ในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาโดยการก าหนดนโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ครูและบุคลากรช่วยกันจัดท าแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาสร้างบรรยากาศของการร่วมคิดร่วมท า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความ
เชื่อมั่น พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด น่าอยู่ สร้างความรัก ความอบอุ่น ความภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่
บุคลากรในสถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน สนับสนุนปัจจัยที่เป็นวัตถุเพ่ือบรรลุ
ความเป็นพื้นฐานในองค์ความรู้ส่งเสริมความภูมิใจในสถาบัน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษาช่วย
ยกระดับคุณภาพการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคคลในสถานศึกษาได้ สอดคล้องกับไกรษร แก้วฝ้าย 
(2556 : 42) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของครูที่มีต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนนับได้ว่ามี
ความจ าเป็นและส าคัญมากเพราะครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สด มีความสัมพันธ์ในด้าน
ต่าง ๆ และผู้บริหารองค์การต้องเสริมสร้างสภาพแวดล้อมองค์การ วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การ 
ต้องเอาใจใสต่อวิถีชีวิตองค์การ เสริมสร้างความเป็นหมู่คณะส่งเสริมบรรยากาศการท างาน ก าหนด
ความคาดหวังหรือเป้าหมายการท างาน  (วิภา รวมโพธิ์รี, 2553 : 16)  ดังนั้น สภาพสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียน เป็นการด าเนินงานและการปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุก ๆ ด้านโดยผู้บริหารร่วมกับครูและผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา (จิราพร 
เครือแวงมน,  2562) ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับนิตยา แก่นพุฒ (2562) ศึกษาการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พบว่า การบริหาร
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับเลิศทิวัส ยอดล้ า และคณะ (2560) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า ระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
โดยรวมและรายด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561) ศึกษา
การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับณัฐพล สุขสมบัติ 
และคณะ (2564) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิตในฟาร์ม
นิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนิสิตในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถ
อภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 5.2.1.1  ด้านกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากถนนในบริเวณ
วิทยาลัยมีความสะอาดเหมาะสมและปลอดภัย วิทยาลัยมีความเหมาะสม ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวน
ภายนอก เช่น แหล่งบันเทิง ที่ทิ้งขยะ แหล่งน้ าเสีย การจัดระบบไฟแสงสว่างภายใน ภายนอกอาคาร
เหมาะสมและเพียงพอ อาคารเรียน โรงฝึกงาน และอาคารประกอบมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีการ
จัดบริเวณที่สวยงาม สถานที่พักผ่อนเพียงพอ สะอาดและร่มรื่น มีโรงอาหารสะอาด มีที่นั่งเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน นักศึกษาและถูกสุขลักษณะ มีการจัดการขยะอย่างถูกหลักอนามัย มีถังขยะเพียงพอ 
มีพ้ืนที่ออกก าลังกายเหมาะสมและเพียงพอ การจัดระบบน้ าอุปโภคและบริโภคเหมาะสมและเพียงพอ  
หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน นักศึกษา ที่จอดรถส าหรับนักเรียนนักศึกษา เพียงพอ สะดวกและปลอดภัย และห้องน้ า ห้อง
ส้วม เพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัยตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสม  ซึ่งการบริหารงานอาคารและสถานที่นั้น
จะต้องกระท าอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ มีหลักการตรงตามแนวนโยบายของรัฐ การด าเนินการในการ
ก่อตั้งสถานศึกษาหรือดูแลสถานศึกษาที่มีอยู่แลว (พอตา บุตรสุทธิวงศ ) นอกจากนี้อาคาร
สถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะและการเรียนรู้ให้แกนักเรียน ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การจัดกิจกรรมทางการศึกษา เป็นแหล่งจูงใจและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การท างานและการมี
ชีวิตที่ดี อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งเสริมภาพลักษณ์ ความประทับใจ แรงบัลดาลใจ 
และการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แกครู นักเรียนบุคลากร และประชาชนผู้ใช้บริการ (ช่วงโชติ พันธุ
เวช, 2552 : 97)  และในการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านกายภาพ ควรมีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทุกพ้ืนที่สามารถเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (วีซานา อับดุลเลาะ,  2563) สอดคล้องกับนิตยา 
แก่นพุฒ (2562)  ศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของโรงเรียนกาญจนา
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นุเคราะห์ พบว่า การบริหารสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
ด้านอาคารสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับเลิศทิวัส ยอดล้ า และคณะ (2560) ศึกษาการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า ระดับสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ด้านอาคารเรียนและห้องเรียนทั่วไป ด้านห้องปฏิบัติการหรือห้องเรียนเฉพาะวิชา อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับศราวุธ  บุญปลอด (2562) ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22 
จังหวัดนครพนม พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้าน
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

   5.2.1.2  ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยมี
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนการสอน สะอาด อากาศถ่ายเท
สะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอ มีห้องสมุด และหนังสือที่หลากหลายทันสมัย เพียงพอและได้มาตรฐาน 
มีบรรยากาศเงียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวก โต๊ะ เก้าอ้ี มีสภาพเหมาะสมและเพียงพอ มีตารางการใช้
ห้องเรียน การใช้ห้องบริการต่าง ๆ และมีการใช้งานตามตารางที่ก าหนดไว้ มีห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ขนาดและจ านวนที่
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งานและสามารถใช้งานได้ดี มีการจัดแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาอย่างเหมาะสม เช่น ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์การฝึกทักษะที่ทันสมัย เหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา มีการบริหารจัดการ
ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้เพียงพอต่อการใช้งานและใช้งานได้ดี มีสถานที่ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรม-กลางแจ้ง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบที่เหมาะสมบรรยากาศร่มรื่น 
และมีสถานที่ พ้ืนที่แหล่งส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม ดนตรี ศิลปะและกีฬาที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สานิลักษณ์ พรหมฮวด (2556 : 6) กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทาง
วิชาการ เป็นการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งใน  และนอกห้องเรียน อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือ ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ โดย
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม เปลี่ยนบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้
จากห้องเรียนไปเรียนในแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผู้เรียน มีโอกาสที่จะแสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความถนัด และความสนใจอย่างต่อเนื่อง และควรจัดกิจกรรมทางวิชาการสม่ าเสมอ สามารถปรับตน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งนี้ ตองมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีบรรยากาศท่ีร่มรื่นสวยงาม การเรียน
รูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาเมื่อบุคคลต้องประเชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ต่าง ๆ บุคคลก็จะน าเอาสิ่ง
เหลานั้นมาเป็นประสบการณและสั่งสมไว้เพ่ือมาใช้ให้เกิดประโยชนและแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม
ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ (จันทรานี สงวนนาม,  2553 : 148) การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมด้านการเรียน
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การสอนมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็น
อย่างมาก ในการจัดการเรียนการสอนจึงควรตระหนักถึงสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนในด้านต่าง ๆ 
และควรให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนเป็นอย่างยิ่ง ไมควรเพิกเฉยละเลยเพราะสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้นถ้าครูและผู้บริหารไดตระหนักถึง
ความส าคัญของสภาพแวดล้อมทางการเรียน ท าความเข้าใจและจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียน
การสอนของนักเรียน ก็จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีการควบคุม
คุณภาพของหลักสูตรโดยการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับหลักสูตรและรายวิชาของ
ทุกหลักสูตร เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน      
(รุ่งนภา คนเล, 2553 : 28)  ซึ่งสอดคล้องกับภัทรานิษฐ สงประชา (2563) ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา พบว่า ด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับเลิศทิวัส ยอดล้ า และคณะ (2560) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบว่า ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับนที หวนนิโรธ (อ้างถึงในสุรวัฒน์ ขจรวิทย์,  2561) ศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน พบว่า  การบริหารด้านทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก แต่ขัดแย้งกับสมพงษ์  
บริพัฒน์ (อ้างถึงใน วัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันท์,  2559) ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของ
นักศึกษาต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พบว่า ด้านบรรยากาศด้านวิชาการ  
อยู่ในระดับปานกลางและขัดแย้งกับ ณัฐพล สุขสมบัติ และคณะ (2564) ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิตในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า 
ด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด 
 5.2.1.3  ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
วิทยาลัยมีการบริหารจัดการจัดระบบรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของวิทยาลัย ครู บุคลากรและ
นักเรียน นักศึกษา มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง เพียงพอและพร้อมในการใช้งานอยู่
เสมอ มีการวางแผนการใช้ การซ่อมแซม ปรับปรุง การบ ารุงรักษา อาคารเรียน ห้องเรียน โรงฝึกงาน 
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการพัฒนาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การระดมทรัพยากร เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ อย่างต่อเนื่อง มีการ
ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการด้านระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ว่างเปล่า
ภายในวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกต้นไม้มีค่า มีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ 
ตระหนักรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยอยู่เสมอ นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการ 
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ด้วยความสะดวกรวดเร็วและได้รับการต้อนรับที่ดีในการใช้บริการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย  วิทยาลัย
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย และวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่สามารถ
มาใช้พ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของ Astin W.A. (1971 อ้างถึงใน สุภาวดี ทอง
ส าฤทธิ์, 2561 : 12) ที่กล่าวว่า สภาพสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ เป็นนโยบายและระเบียบการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารภายในสถานศึกษา  ดังนั้นผู้บริหารต้องบริหารไปในทางที่จะท าให้
สถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของมีความสุขสบาย 
อยากท างาน มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น  โดยมีกระบวนการในการด าเนินการที่ท าให้
ภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ ท าให้บรรลุ
เป้าหมายและประสบผลส าเร็จได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ (อารียา สตารัตน  ซึ่งในการ
บริหารจัดการควรมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ (สุภาวดี ทองส าฤทธิ์,  2561 : 54) สอดคล้องกับนิตยา แก่นพุฒ (2562) ศึกษาการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พบว่า ด้านการบริหาร
อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับสุภาวดี ทองส าฤทธิ์ (2561)  ศึกษาการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรูในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 พบว่า ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการบริหารอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้อง
กับนที หวนนิโรธ (อ้างถึงในสุรวัฒน์ ขจรวิทย์,  2561) ศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย
สารพัดช่างน่าน พบว่า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการบริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
แต่ขัดแย้งกับศรีสุดา ไชยวิจารณ์ (2561) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ด้านการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง และขัดแย้ง
กับสมพงษ์ บริพัฒน์ (อ้างถึงใน วัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันท์,  2559) ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของนักศึกษาต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พบว่าด้านบรรยากาศด้านการ
บริหารและจัดการในระดับปานกลาง  และขัดแย้งกับสุรวัฒน์ ขจรวิทย์ (2561)  ศึกษาการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  พบว่า ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
มากที่สุด  
 5.2.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทวิชา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีความพึง
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พอใจต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน แตกต่างกับนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชย 
กรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนนักศึกษา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีความตระหนักและมีบทบาทต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน   
เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สนับสนุนท าให้นักเรียนนักศึกษามีความรูสึกอยาก
ที่จะเรียนรู้ เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรูและพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา สอดคล้องกับ
แมคคลิลแลนด์ (McClelland, 1978) เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีความต้องการเหมือนกัน  
เพียงแต่มีขนาดมากน้อยต่างกันเท่านั้น จึงท าให้นักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีความพึง
พอใจแตกต่างจากนักเรียนนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่ง
สอดคล้องกับนที หวนนิโรธ (อ้างถึงในสุรวัฒน์ ขจรวิทย์,  2561)  ศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน พบว่า ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กับนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและด้านทางวิชาการโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับสุรัตน์ หาญพลาชัย (อ้างถึงใน วัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันท์,  
2559) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เรียนคณะวิชาต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคล้องกับสมพงษ์  บริพัฒน์ (อ้างถึงใน วัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันท์,  2559) ศึกษาความพึง
พอใจและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  พบว่า   
นักศึกษาที่มีแผนกช่างต่างกันมีความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในด้านบรรยากาศด้านวิชาการ และด้านบรรยากาศด้านการบริหารและจัดการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในแต่
ละด้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

5.3.1.1 ด้านกายภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ห้องน้ า ห้องส้วม เพียงพอ สะอาดถูก
หลักอนามัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม ซึ่งพบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้
ปรับปรุงห้องน้ า โดยเฉพาะห้องน้ าที่โรงอาหาร ดังนั้นในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนด้าน
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กายภาพจึงต้องมีการปรับปรุง แก้ปัญหาเรื่องห้องน้ า  ห้องส้วมโดยเร่งด่วน เนื่องจากนักเรียน 
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นในเรื่องนี้อยู่ในระดับปานกลาง  

5.3.1.2 ด้านวิชาการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีสถานที่ พ้ืนที่แหล่งส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม ดนตรี ศิลปะและกีฬาที่เหมาะสม ซึ่งพบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นันทนาการ กีฬาสี กิจกรรมรับน้อง เป็นต้น  และควร
ปรับปรุงลานหน้าเสาธงให้สวยงาม ร่มรื่น และกว้างมากขึ้น  ดังนั้น ในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนด้านวิชาการ วิทยาลัยจึงควรปรับปรุงสถานที่ พ้ืนที่แหล่งส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่งเสริม ดนตรี ศิลปะและกีฬาที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน 

5.3.1.3 ด้านการบริหารจัดการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ วิทยาลัยเปิดโอกาสให้
ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ สามารถมาใช้พ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น ในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนด้านการบริหารจัดการ วิทยาลัยจึงควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมโดยรอบได้มาใช้
พ้ืนที่ในวิทยาลัยอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพของวิทยาลัย  

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป  

5.3.2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่มีความชัดเจนและแม่นย ามากยิ่งข้ึน 

5.3.2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัย
การอาชีพละงู จังหวัดสตูล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

5.3.2.3 ควรศึกษาความคาดหวังของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 

5.3.2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนกับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้เกิด
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน เพ่ือให้ได้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
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ระหว่ำงข้อค ำถำมตำมวตัถุประสงค์ (IOC) 
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ตำรำงท่ี 10  แสดงการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
        ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

(คน) รวม 
ค่ำ 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. เพศ 
   1.  ชาย    
      2.  หญิง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. อายุ 
   1.  ต่ ากว่า 16 ปี 
   2.  16-20 ปี 
   3.  สูงกว่า  20 ปีขึ้นไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3. ระดับการศึกษา 
   1.  ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) 
      2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
              (ปวส.) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. ประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา 
   1.  พาณิชยกรรม  
      2.  อุตสาหกรรม   
      3.  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
      4.  บริหารธุรกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตำรำงท่ี 11  แสดงการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
       ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม 
                 ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

(คน) รวม 
ค่ำ 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

ด้ำนกำยภำพ         
         
1. วิทยาลัยมีความเหมาะสม ตั้งอยู่

ห่างไกลจากสิ่งรบกวนภายนอก เช่น 
แหล่งบันเทิง ที่ท้ิงขยะ แหล่งน้ าเสีย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2. อาคารเรียน โรงฝึกงาน และอาคาร
ประกอบมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

3. หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ 
ภายในและภายนอกอาคารมีความ
เหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
นักศึกษา 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได ้

4. ที่จอดรถส าหรับนักเรียนนักศึกษา 
เพียงพอ สะดวกและปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

5. ห้องน้ า ห้องส้วม เพียงพอ สะอาดถูก
หลักอนามัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 0 0 3 0.60 ใช้ได ้

6. มีการจัดการขยะอย่างถูกหลักอนามัย 
มีถังขยะเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 ใช้ได ้

7. มีการจัดบริเวณท่ีสวยงาม สถานที่
พักผ่อนเพียงพอ สะอาดและร่มรื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

8. มีพ้ืนที่ออกก าลังกายเหมาะสมและ
เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

9. การจัดระบบน้ าอุปโภคและบริโภค
เหมาะสมและเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้
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ตำรำงท่ี 11 (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

(คน) รวม 
ค่ำ 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

10. การจัดระบบไฟแสงสว่างภายใน 
ภายนอกอาคารเหมาะสมและ
เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

11. มีโรงอาหารสะอาด มีที่นั่งเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน นักศึกษาและถูก
สุขลักษณะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

12. ถนนในบริเวณวิทยาลัยมีความ
สะอาดเหมาะสมและปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

ด้ำนวิชำกำร         
13. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมี

บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน
การสอน สะอาด อากาศถ่ายเท
สะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

14. โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
มีสภาพเหมาะสมและเพียงพอ  

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

15. มีห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

16. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึก
ทักษะที่ทันสมัย เหมาะสมเพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได ้

17. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์ ขนาดและจ านวนที่
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน
และสามารถใช้งานได้ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตำรำงท่ี 11 (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

(คน) รวม 
ค่ำ 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

18. มีตารางการใช้ห้องเรียน การใช้ห้อง
บริการต่าง ๆ และมีการใช้งานตาม
ตารางที่ก าหนดไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19. มีห้องสมุด และหนังสือที่
หลากหลายทันสมัย เพียงพอและได้
มาตรฐาน มีบรรยากาศเงียบสงบ 
อากาศถ่ายเทสะดวก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

20. มีการบริหารจัดการระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้เพียงพอ
ต่อการใช้งานและใช้งานได้ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

21. มีสถานที่ พ้ืนที่แหล่งส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม ดนตรี 
ศิลปะและกีฬา ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

22. มีการจัดแหล่งการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา
อย่างเหมาะสม  
เช่น ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

23. มีสถานที่ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรม-กลางแจ้ง กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนา ระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ
ที่เหมาะสมบรรยากาศร่มรื่น 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8. ใช้ได้ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร         
24. มีการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม     

ภูมิทัศน์ อย่างต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตำรำงท่ี 11 (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

(คน) รวม 
ค่ำ 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

25. มีการพัฒนาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ การระดมทรัพยากร เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

26. มีการวางแผนการใช้ การซ่อมแซม 
ปรับปรุง การบ ารุงรักษา อาคาร
เรียน ห้องเรียน โรงฝึกงาน อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 

27. มีการบริหารจัดการจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยทรัพย์สินของ
วิทยาลัย ครู บุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

28. มีการบรับปรุง พัฒนาการให้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

29. นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการ ด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและได้รับการ
ต้อนรับที่ดีในการใช้บริการ   ด้าน
ต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

30. มีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มี
ความรู้ ตระหนักรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
วิทยาลัยอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

31. มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถัง
ดับเพลิง เพียงพอและพร้อมในการ
ใช้งานอยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตำรำงท่ี 11 (ต่อ) 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญ 

(คน) รวม 
ค่ำ 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

32. มีการบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่า
ภายในวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์ 
เช่น การปลูกต้นไม้มีค่า  

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 ใช้ได้ 

33. วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ชุมชนในพ้ืนที่ สามารถมาใช้พ้ืนที่ได้
ตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

34. วิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม
ของวิทยาลัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
แบบสอบถามทุกข้อมีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
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ภำคผนวก ค 
เอกสำรกำรขออนุญำตทดลองใช้และแบบสอบถำมกำรวิจัย 
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แบบสอบถำมเพื่อกำรฤวิจัย 
เรื่อง  ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 

วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 
 
ค ำชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 

2. แบบสอบถามนี้มี  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ    
3. ในการตอบแบบสอบถามโปรดตอบทุกข้อตามความเป็นจริง และจะไม่มีผลต่อการเรียนของ

ท่านและวิทยาลัยแต่ประการใด  ผู้วิจัยจะถือว่าค าตอบท่านเป็นความลับและจะสรุปผลออกมาใน
ภาพรวมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู 
จังหวัดสตูล ในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

    อาธิ  ศิริยา   
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพละงู 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √   ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลทั่วไปของท่าน 
 

ข้อมูลทั่วไป ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ 
   1.  ชาย    
           2.  หญิง 

 

2. อายุ 
   1.  ต่ ากว่า 16 ปี 
   2.  16-20 ปี 
   3.  สูงกว่า  20 ปีขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา 
   1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
          2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

4. ประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา 
   1.  พาณิชยกรรม  
          2.  อุตสาหกรรม   
          3.  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          4.  บริหารธุรกิจ 

 

 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 

  วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 
ค ำชี้แจง โปรดพิจารณาการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพละงูแล้วท าเครื่องหมาย √    

 ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเห็นของท่าน  เกณฑ์ในการพิจารณา   
  5  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 

4  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
3  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
1  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 
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ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อ 
กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ส ำหรับ
ผู้วิจัย 

1 2 3 4 5 
ด้ำนกำยภำพ       
1. วิทยาลัยมีความเหมาะสม ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวน  
    ภายนอก เช่น แหล่งบันเทิง ที่ท้ิงขยะ แหล่งน้ าเสีย 

      

2. อาคารเรียน โรงฝึกงาน และอาคารประกอบ 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

      

3. หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ภายในและภายนอก 
    อาคารมีความเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน     
    นักศึกษา 

      

4. ที่จอดรถส าหรับนักเรียนนักศึกษา เพียงพอ สะดวกและ 
    ปลอดภัย 

      

5. ห้องน้ า ห้องส้วม เพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัยตั้งอยู่ 
    ในพ้ืนที่เหมาะสม 

      

6. มีการจัดการขยะอย่างถูกหลักอนามัย มีถังขยะเพียงพอ       
7. มีการจัดบริเวณท่ีสวยงาม สถานที่พักผ่อนเพียงพอ  
    สะอาดและร่มรื่น 

      

8. มีพ้ืนที่ออกก าลังกายเหมาะสมและเพียงพอ       
9. การจัดระบบน้ าอุปโภคและบริโภคเหมาะสมและเพียงพอ       
10. การจัดระบบไฟแสงสว่างภายใน ภายนอกอาคาร 
     เหมาะสมและเพียงพอ 

      

11. มีโรงอาหารสะอาด มีที่นั่งเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  
      นักศึกษาและถูกสุขลักษณะ 

      

12. ถนนในบริเวณวิทยาลัยมีความสะอาดเหมาะสมและ 
     ปลอดภัย 

      

ด้ำนวิชำกำร       
13. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศเหมาะสมกับ

การเรียนการสอน สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกและมี
แสงสว่างเพียงพอ 
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ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อ 
กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ส ำหรับ
ผู้วิจัย 

1 2 3 4 5 
14. โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีสภาพเหมาะสม

และเพียงพอ  
      

15. มีห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เหมาะสม
และเพียงพอ 

      

16. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึกทักษะที่ทันสมัย 
เหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา 

      

17. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ขนาดและ
จ านวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งานและสามารถ
ใช้งานได้ดี 

      

18. มีตารางการใช้ห้องเรียน การใช้ห้องบริการต่าง ๆ และ
มีการใช้งานตามตารางที่ก าหนดไว้ 

      

19. มีห้องสมุด และหนังสือที่หลากหลายทันสมัย เพียงพอ
และได้มาตรฐาน มีบรรยากาศเงียบสงบ อากาศถ่ายเท
สะดวก 

      

20. มีการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้
เพียงพอต่อการใช้งานและใช้งานได้ดี 

      

21. มีสถานที่ พ้ืนที่แหล่งส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริม ดนตรี ศิลปะและกีฬา ที่เหมาะสม 

      

22. มีการจัดแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาอย่างเหมาะสม  
เช่น ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ   

      

23. มีสถานที่ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม-กลางแจ้ง 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบที่
เหมาะสมบรรยากาศร่มรื่น 

      

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร       
24. มีการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์  อย่างต่อเนื่อง       
25. มีการพัฒนาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การระดม

ทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อ 
กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ส ำหรับ
ผู้วิจัย 

1 2 3 4 5 
26. มีการวางแผนการใช้ การซ่อมแซม ปรับปรุง  

การบ ารุงรักษา อาคารเรียน ห้องเรียน โรงฝึกงาน 
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

      

27. มีการบริหารจัดการจัดระบบรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินของวิทยาลัย ครู บุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา 

      

28. มีการบรับปรุง พัฒนาการให้บริการด้านระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

      

29. นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการ ด้วยความสะดวก
รวดเร็วและได้รับการต้อนรับที่ดีในการใช้บริการ   
ด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

      

30. มีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ตระหนัก
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัย
อยู่เสมอ 

      

31. มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง เพียงพอ
และพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

      

32. มีการบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าภายในวิทยาลัย    
ให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกต้นไม้มีค่า  

      

33. วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ 
สามารถมาใช้พ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม 

      

34. วิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.5. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ด้านวิชาการ 
  2.1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.5. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 
  3.1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.5. …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตำรำงที่ 12  แสดงการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู  
 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.963 34 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

a1 3.63 .928 30 
a2 3.40 1.133 30 
a3 3.13 1.137 30 
a4 3.27 1.258 30 
a5 2.37 1.326 30 
a6 3.23 1.104 30 
a7 3.50 1.106 30 
a8 3.07 1.112 30 
a9 3.27 1.172 30 
a10 3.33 1.213 30 
a11 3.30 1.119 30 
a12 3.70 .988 30 
b13 3.73 1.048 30 
b14 3.37 1.098 30 
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 Mean Std. Deviation N 

b15 3.43 1.135 30 
b16 3.00 .983 30 
b17 3.07 1.202 30 
b18 3.23 1.006 30 
b19 3.10 1.269 30 
b20 2.43 1.357 30 
b21 2.80 1.297 30 
b22 3.23 1.135 30 
b23 3.20 1.095 30 
c24 3.43 1.073 30 
c25 3.30 1.055 30 
c26 3.27 1.015 30 
c27 3.33 1.061 30 
c28 3.13 1.042 30 
c29 3.17 1.053 30 
c30 3.10 1.062 30 
c31 3.37 1.245 30 
c32 2.90 .995 30 
c33 3.33 1.061 30 
c34 3.27 1.048 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 105.77 637.426 .405 .964 
a2 106.00 620.483 .629 .962 
a3 106.27 635.030 .366 .964 
a4 106.13 622.464 .530 .963 
a5 107.03 614.930 .617 .963 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a6 106.17 616.006 .731 .962 
a7 105.90 617.334 .704 .962 
a8 106.33 615.678 .731 .962 
a9 106.13 615.775 .690 .962 
a10 106.07 615.306 .673 .962 
a11 106.10 626.438 .528 .963 
a12 105.70 629.528 .540 .963 
b13 105.67 621.471 .664 .962 
b14 106.03 629.413 .484 .963 
b15 105.97 621.413 .611 .963 
b16 106.40 618.179 .781 .962 
b17 106.33 613.126 .718 .962 
b18 106.17 620.282 .718 .962 
b19 106.30 612.217 .692 .962 
b20 106.97 604.930 .757 .962 
b21 106.60 610.455 .704 .962 
b22 106.17 620.213 .633 .962 
b23 106.20 619.407 .673 .962 
c24 105.97 622.102 .636 .962 
c25 106.10 617.610 .735 .962 
c26 106.13 623.982 .637 .962 
c27 106.07 616.892 .745 .962 
c28 106.27 621.651 .665 .962 
c29 106.23 615.909 .770 .962 
c30 106.30 620.700 .670 .962 
c31 106.03 618.930 .594 .963 
c32 106.50 625.500 .619 .963 
c33 106.07 616.754 .747 .962 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

c34 106.13 618.189 .729 .962 

 
 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

109.40 657.283 25.638 34 
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ภำคผนวก ง 
เอกสำรกำรขออนุญำตเก็บข้อมูลกำรวิจัย 
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แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 
เรื่อง  ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 

วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 
 
ค ำชี้แจง 

4. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 

5. แบบสอบถามนี้มี  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะ    
6. ในการตอบแบบสอบถามโปรดตอบทุกข้อตามความเป็นจริง และจะไม่มีผลต่อการเรียนของ

ท่านและวิทยาลัยแต่ประการใด  ผู้วิจัยจะถือว่าค าตอบท่านเป็นความลับและจะสรุปผลออกมาใน
ภาพรวมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียนวิทยาลัยการอาชีพละงู 
จังหวัดสตูล ในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

    อาธิ  ศิริยา   
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

วิทยาลัยการอาชีพละงู 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √   ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลทั่วไปของท่าน 
 

ข้อมูลทั่วไป ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ 
   1.  ชาย    
           2.  หญิง 

 

2. อายุ 
   1.  ต่ ากว่า 16 ปี 
   2.  16-20 ปี 
   3.  สูงกว่า  20 ปีขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา 
   1.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
          2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

4. ประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา 
   1.  พาณิชยกรรม  
          2.  อุตสาหกรรม   
          3.  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
          4.  บริหารธุรกิจ 

 

 
ตอนที ่2  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 

  วิทยาลัยการอาชีพละงู จังหวัดสตูล 
ค ำชี้แจง โปรดพิจารณาการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยการอาชีพละงูแล้วท าเครื่องหมาย √    

 ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเห็นของท่าน  เกณฑ์ในการพิจารณา   
  5  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 

4  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
3  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
2  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
1  คะแนน  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 
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ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อ 
กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ส ำหรับ
ผู้วิจัย 

1 2 3 4 5 
ด้ำนกำยภำพ       
1. วิทยาลัยมีความเหมาะสม ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวน  
    ภายนอก เช่น แหล่งบันเทิง ที่ท้ิงขยะ แหล่งน้ าเสีย 

      

2. อาคารเรียน โรงฝึกงาน และอาคารประกอบ 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

      

3. หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ ภายในและภายนอก 
    อาคารมีความเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน     
    นักศึกษา 

      

4. ที่จอดรถส าหรับนักเรียนนักศึกษา เพียงพอ สะดวกและ 
    ปลอดภัย 

      

5. ห้องน้ า ห้องส้วม เพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัยตั้งอยู่ 
    ในพ้ืนที่เหมาะสม 

      

6. มีการจัดการขยะอย่างถูกหลักอนามัย มีถังขยะเพียงพอ       
7. มีการจัดบริเวณท่ีสวยงาม สถานที่พักผ่อนเพียงพอ  
    สะอาดและร่มรื่น 

      

8. มีพ้ืนที่ออกก าลังกายเหมาะสมและเพียงพอ       
9. การจัดระบบน้ าอุปโภคและบริโภคเหมาะสมและเพียงพอ       
10. การจัดระบบไฟแสงสว่างภายใน ภายนอกอาคาร 
     เหมาะสมและเพียงพอ 

      

11. มีโรงอาหารสะอาด มีที่นั่งเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  
      นักศึกษาและถูกสุขลักษณะ 

      

12. ถนนในบริเวณวิทยาลัยมีความสะอาดเหมาะสมและ 
     ปลอดภัย 

      

ด้ำนวิชำกำร       
13. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศเหมาะสมกับ

การเรียนการสอน สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกและมี
แสงสว่างเพียงพอ 
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ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อ 
กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ส ำหรับ
ผู้วิจัย 

1 2 3 4 5 
14. โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียน นักศึกษา มีสภาพเหมาะสม

และเพียงพอ  
      

15. มีห้องสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เหมาะสม
และเพียงพอ 

      

16. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึกทักษะที่ทันสมัย 
เหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนนักศึกษา 

      

17. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ ขนาดและ
จ านวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งานและสามารถ
ใช้งานได้ดี 

      

18. มีตารางการใช้ห้องเรียน การใช้ห้องบริการต่าง ๆ และ
มีการใช้งานตามตารางที่ก าหนดไว้ 

      

19. มีห้องสมุด และหนังสือที่หลากหลายทันสมัย เพียงพอ
และได้มาตรฐาน มีบรรยากาศเงียบสงบ อากาศถ่ายเท
สะดวก 

      

20. มีการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้
เพียงพอต่อการใช้งานและใช้งานได้ดี 

      

21. มีสถานที่ พ้ืนที่แหล่งส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริม ดนตรี ศิลปะและกีฬา ที่เหมาะสม 

      

22. มีการจัดแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาอย่างเหมาะสม  
เช่น ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ   

      

23. มีสถานที ่จัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม-กลางแจ้ง 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบที่
เหมาะสมบรรยากาศร่มรื่น 

      

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร       
24. มีการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์  อย่างต่อเนื่อง       
25. มีการพัฒนาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การระดม

ทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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ควำมพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษำต่อ 
กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียน 
วิทยำลัยกำรอำชีพละงู จังหวัดสตูล 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ส ำหรับ
ผู้วิจัย 

1 2 3 4 5 
26. มีการวางแผนการใช้ การซ่อมแซม ปรับปรุง  

การบ ารุงรักษา อาคารเรียน ห้องเรียน โรงฝึกงาน 
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

      

27. มีการบริหารจัดการจัดระบบรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินของวิทยาลัย ครู บุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา 

      

28. มีการบรับปรุง พัฒนาการให้บริการด้านระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

      

29. นักเรียน นักศึกษาได้รับบริการ ด้วยความสะดวก
รวดเร็วและได้รับการต้อนรับที่ดีในการใช้บริการ   
ด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัย 

      

30. มีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ตระหนัก
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัย
อยู่เสมอ 

      

31. มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง เพียงพอ
และพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 

      

32. มีการบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าภายในวิทยาลัย    
ให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกต้นไม้มีค่า  

      

33. วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ 
สามารถมาใช้พ้ืนที่ได้ตามความเหมาะสม 

      

34. วิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  1.5. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ด้านวิชาการ 
  2.1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.5. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 
  3.1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.5. …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก จ 
เอกสำรกำรขออนุญำตเผยแพร่งำนวิจัย 
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ภำพที่ 4 แสดงการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพละงู www.lc.ac.th 
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รายชื่อสถานศึกษาที่ขอเผยแพร่งานวิจัย 
 

1. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 31. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี  
2. วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 32. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
3. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 33. วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
4. วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 34. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
5. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ  35. วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 
6. วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธาน 
     ราษฏร์นิกร) 

36. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 

7. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 37. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
8. วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  38. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
9. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 39. วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร 
10. วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 40. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก   
11. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่        สมุทรปราการ 
12. วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก  41. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
13. วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 42. วิทยาลัยการอาชีพเสนา 
14. วิทยาลัยการอาชีพชุมพร 43. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 
15. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 44. วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 
16. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 45. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 
17. วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 46. วิทยาลัยการอาชีพเชียงค า 
18. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 47. วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 
19. วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 48. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 
20. วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 49. วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี 
21. วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 50. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  
22. วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา  
23. วิทยาลัยการอาชีพเบตง  
24. วิทยาลัยการอาชีพรามัน  
25. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  
26. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน  
27. วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  
28. วิทยาลัยเทคนิคบางนรา  
29. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  
30. วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
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ประวัติผูว้ิจัย 
 

ชื่อ  -  สกุล    นายอาธิ  ศิริยา        

วัน  เดือน  ปีเกิด  1  มีนาคม  2518       

สถำนที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านเลขท่ี 109/1  หมู่ที่ 1  ต าบลท่าเรือ  อ าเภอท่าแพ  
    จังหวัดสตูล 91150 

ต ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน   รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพละง ู

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน      วิทยาลัยการอาชีพละงู  
    เลขที่ 43 หมู่ที่ 14  ต าบลละงู  อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 91110   

ประวัติกำรศึกษำ               
 พ.ศ.  2533   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
 พ.ศ.  2536   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เครื่องกลเรือ สถาบัน 
     เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา    
 พ.ศ.  2541   ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏสงขลา 
 พ.ศ.  2543   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 พ.ศ.  2553   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
     กรุงเทพธนบุรี  

ประวัติรับรำชกำร             
 พ.ศ.  2539    ต าแหน่ง ครู 2  ระดับ 2  วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
 พ.ศ.  2556    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
     สมุทรปราการ 
 พ.ศ.  2558   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธาน 
     ราษฎร์นิกร 
 พ.ศ.  2563 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพละงู 

 
 


