
126 
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ดร.ชรินดา พิมพบุตร*** 

บทคดัย่อ 

 การวจิัยคร้ังนีม้คีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1)สภาพและปัญหาเกีย่วกับสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน

ในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา 2)หาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน 3) ตดิตามและ

ประเมินผลการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 15 คน และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 

จำนวน 31 คน  กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา ปกีารศึกษา 2560 ที่เข้า

ร่วมวิจัย โดยใชก้ระบวนการวชิยัเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมดำเนินการ 2 วงรอบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่  

ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏบัิตกิาร (Action) ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) และขั้นการสะทอ้นกลับ

(Reflection)  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก ่แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกตการณ์ 

การวเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาคา่ เฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละความก้าวหน้าและการวเิคราะห์เชงิเนื้อหา 

 ผลการวจิัย พบว่า 

  1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 

บงใตโ้นนรังพัฒนา ปรากฏดังนี ้ด้านสภาพเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า การจัด

สิ่งแวดลอ้มท่ีปลอดภัยถูกสุขลักษณะและจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช ้รวมท้ังการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขจุดเสียต่างๆ 

ยังน้อยโดยภาพรวมดา้นบริเวณโรงเรียน ยังตอ้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกหลายด้าน  

   ส่วนด้านปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรัง

พัฒนา พบว่า ครูผู้รับผิดชอบสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน ยังขาดการมอบหมายงานท่ีเป็นขัน้ตอน รวมถึงการ

กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลหรือของเสียยังไม่เป็นระบบ ขาดการวางแผนดา้นความปลอดภัยและมาตรการ 

การป้องกันความปลอดภัยทำให้ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

  2. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 

1)การอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 5 ส 2) การดำเนนิการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 4 บริเวณ คือจุดพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบโรงเรียน จุดพัฒนาหอ้งเรียน 

และอาคารเรียน จุดพัฒนาหอ้งสุขา และจุดบริการน้ำดื่ม 3) ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจากโรงเรียนต้นแบบ  

และ 4) การมอบหมายงานและการนเิทศติดตาม  

  3. ผลการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า จุดพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบโรงเรียน มีการจัด

สิ่งแวดลอ้มท่ีสะอาด น่าอยู่ ทำให้รู้สกึปลอดภัย มีการกำจัดสิ่งปฏกิูล  ขยะมูลฝอยและของเสียท่ีถูกวิธี มีการจัดการ

ขยะในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

คำสำคัญ : สภาพแวดล้อมการเรียนรู้, การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

* ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

** อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

*** ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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   3.2 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน จุดพัฒนาห้องเรียนและอาคารเรียน  

มกีารจัดห้องเรียนและอาคารเรียนได้ดมีาก มกีารจัดทำความสะอาด 5ส และการจัดทำความสะอาด Big Cleaning 

Day ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือ ดีมากทำใหส้ภาพแวดลอ้มในชัน้เรียนและอาคารเรียนสะอาดดีมากทำให้มคีวาม

เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  

   3.3 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน จุดพัฒนาห้องสุขา โรงเรียนมหี้องสุขาที่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการควบคุมกำกับดูแลรักษาความสะอาดของส้วมและบริเวณโดยรอบ มีการกำจัดกลิ่น

ภายในหอ้งสุขาและบริเวณโดยรอบ รวมถึงวธีิการปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มพีฤตกิรรมการใช้สว้มอย่างถูกต้อง 

   3.4 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน จุดการบริการน้ำดื่ม มีการจัดหานำ้ดืม่  

นำ้ใชท่ี้สะอาดและเพียงพอ การจัดเก็บภาชนะเก็บนำ้และภาชนะดื่มนำ้ที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันการปนเปือ้นฝุ่น

ละออง แมลง พาหนะนำโรค มกีารจัดหาที่เก็บสำรองน้ำ และมกีารรักษาสภาพมาตรฐานคณุภาพน้ำดื่ม 

ABSTRACT 

 The purpose of this research were 1) to investigate states and problems of the learning environment of 

students at Bongtainonrungpattana School under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 

2, 2) to find out guidelines for developing learning environment, 3) to monitor the results of developing learning 

environment of students. The target group consisted of 15 research participants and 31 informants. The 

participatory action research of two-spirals comprising 4 stages; planning, action, observation, and reflection was 

applied. The instruments were a form of interview, a questionnaire, a pre-test a post-test, a form of meeting 

recorded and a form of supervision. Quantitative data were analyzed by mean, standard deviation and 

percentage of progress.  

 The findings of this research were as follows: 

  1. The states and problems states and problems of the learning environment of students as shown 

that: 

   1.1 The condition regarding the development of the learning environment of the students in 

Bongtainonrungpattana School found that the environment was safe. Hygienic and organized items. Including 

improvements and repairs. Little by little the school grounds. There are many changes to be made. 

   1.2 The Problems related to the development of the learning environment of students in 

Bongtainonrungpattana School revealed that the teachers were responsible for the various places in the school 

area. Still, the assignment is a step. Including disposal of solid waste and sewage or waste is not systematic. 

Lack of safety planning and safety precautions are not conducive to teaching and learning. 

  2. The guidelines for developing student learning environment at Bongtainonrungpattana School 

comprised of: 1) Participatory workshop 2) Implementation of Activities to Improve Student Learning Environment 

3) Study of field trips from the prototype schools and 4) assignment and supervision 

  3. The effects of developing students learning environment at Bongtainonrungpattana School 

   3.1 The development of the learning environment of students at Bongtainonrungpattana School 

Development of the area around the school. The environment is clean and pleasant to feel safe. There is 
Sewage disposal. Solid waste and waste. School-based waste management is systematic and comprehensive. 
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   3.2 The results of the development of learning environment of students in ongtainonrungpattana 

School. Development of classroom and school buildings. The classroom and the school building are very good. 

There are 5S and cleaning and Big Cleaning Day The students also cooperate. Very good environment in 

classrooms and school buildings is very good for learning. 

   3.3 The results of the development of learning environment of students in ongtainonrungpattana 

School WC Development Point The school has standard toilets. Supervise the cleanliness of the toilet and the 

surrounding area. Removal of odors in the toilet and surrounding areas. Include how to cultivate and encourage 

students to have proper toilet habits. 

   3.4 The development of learning environment of students in Bongtainonrungpattana School. 

Drinking water service Supply of drinking water Clean and sufficient water. How to care for water containers and 

hygienic drinking water containers Storage of water containers and drinking water containers to prevent 

contamination of dust, insecticides, transport vehicles, provision of water storage tanks. The school has an 

excellent standard of drinking water. 

Keywords: Learning Environment, Developing Student Learning Environment 

ภูมหิลงั 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ การปฏรูิปการเรียนรู้ท่ีเนน้

นักเรียนเป็นสำคัญนัน้ ได้เนน้ให้มกีารจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายให้นักเรียนเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ อนัเป็นคุณลักษณะ 

ท่ีสำคัญของนักเรียนประการหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ไดแ้ข่งขันความสามารถ

ทางด้านวชิาการและจดักิจกรรมดา้นวชิาการท่ีหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม อันจะกระตุน้ให้เกิด

บรรยากาศการใฝ่เรียนใฝ่รู้ใหก้บันักเรียนและจัดสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมอันจะสง่ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ท่ีสูงขึ้น ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนท่ีพงึประสงค์จะต้องมกีารจัด

บรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มท้ังภายในและภายนอก สนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพ มีการจัดการเรียน

การสอนท่ีหลากหลายจากปัญหาจริงประสบการณ์จริงตามธรรมชาติเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ ที่ได้ศึกษาการจรงิในชีวิต

ท่ีต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญ ได้ศึกษาแสวงหาความรู้จริงดว้ยตนเอง ได้ตัดสนิใจและแก้ปัญหาอย่าง

ฉลาดได้ร่วมทำงานกับผู้อ่ืนอย่างมคีวามสุข และพร้อมท่ีจะทำประโยชน์ให้สังคม นอกจากนีส้ื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์

ท่ีเหมาะสมกับบทเรียน สถานที่ตัง้ในหอ้งเรียน และนอกห้องเรียน ตลอดจนบุคลากรทุกคนในโรงเรียนลว้นมี

ความสำคัญและอทิธิพลต่อการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ศรัทธา เชื่อม่ัน 

จำเป็นต้องประสานให้ร่วมมือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะ บูรณาการเชื่อมโยงสู่ปฏิบัตใินชีวิตประจำวัน โดยมุ่งเนน้

นโยบายการปฏรูิปการศึกษาทัง้ 4 คือ การปฏรูิปโรงเรียนและสถานศึกษา การปฏรูิประบบการศกึษา ประกาศจุดยืน

ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนตามอุดมคต ิ(กรมวชิาการ, 2556, หนา้ 3) 

 การจัดสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการศกึษาเพราะจะทำให้

โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ท่ีน่าไปเรียน ไปเล่น และไปทำงาน นำมาซึ่งความรู้และประสบการณต์่างๆ การดำเนนิการ

จัดสภาพแวดลอ้มเป็นหน้าท่ีโดยตรงของโรงเรียน ตอ้งกำหนดให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะตรงกับ

ความตอ้งการของสังคม ซึ่งตลอดในระยะที่อยู่ในโรงเรียนสภาพแวดลอ้มต่างๆ ย่อมมผีลกระทบต่อสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตของผู้เรียน รวมท้ังอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน สถานการณ์ดา้นสิ่งแวดลอ้มของโลก 
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ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ด้วยเหตุน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญคือ การน้อมนำและประยุกต์ใชห้ลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด

การปฏรูิปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยนื สงัคมอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558, หนา้ 1) 

 ปัญหาสิ่งแวดลอ้มกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และเป็นหน้าท่ีของทุกคนที่จะตอ้งร่วมมือกันปรับปรุง 

แก้ไขให้ดขีึน้ จึงกำหนดนโยบายการประกันความปลอดภัย ซึ่งเนน้การจัดสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้สะอาด 

ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย โดยดำเนินงานดา้นการจัดสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด  

เพราะนักเรียนใชเ้วลาเรียนรู้ และอยู่ในสภาพสิ่งแวดลอ้มของโรงเรียนมากกว่าครึ่งของเวลากลางวัน ดังนัน้จึง

จำเป็นต้องจัดสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ มีจตินาการ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ัง

มผีลต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้านร่างกายอารมณ์ และสังคม การจัดสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ครูควร

ปรับเปลี่ยนตนเองให้เนน้สภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีดขีองนักเรียน ด้วยใบหน้าท่ีย้ิมแย้มแจ่มใสเป็นมติรพร้อมท่ีจะให้อภัย  

มบุีคลิกภาพท่ีด ีเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียน (ธเนศ ขำเกิด, 2553, หนา้ 1-3) 

 แนวทางการปฏรูิปโรงเรียนและสถานศกึษาตามนโยบายการปฏรูิปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร  

ซึ่งได้จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนท้ังประเทศว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพท่ีทรุดโทรม ได้เคยมกีารบำรุงรักษา 

เพราะเคยได้รับงบประมาณรวมท้ังอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ท่ีเป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลน 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2556, หนา้ 9-10) จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏรูิปสถานศกึษา กลา่วคือ ให้สถานศกึษา 

ทุกแห่งได้พัฒนาองคก์ร โดยยึดกระบวนการท่ีจัดการศึกษาให้สอดคลอ้งกับระบบประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่ (พ.ศ. 2559–2563) ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชีท่ี้ 2 กล่าวว่า ผู้เรียน

มคีวามรู้ความสามารถตามหลกัสูตร และตัวบ่งชีท่ี้ 3 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิ (สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน, 2559, หนา้ 3–4) โดยการจัดสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน ทัง้ในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตัง้แต่ปี

การศึกษา 2557 ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี ้ซึ่งโรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน

และพัฒนาการศกึษาควบคูก่ันไป โดยเฉพาะใน 3 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ ตัวช้ีวัดท่ี 12 น้ำบริโภคปลอดภัยและเพยีงพอ ตัวช้ีวัดท่ี 

13 ส้วมผา่นเกณฑ์มาตรฐาน HAS และตัวช้ีวัดท่ี 19 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภบิาลสิง่แวดลอ้มในโรงเรียน  

(สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558, หนา้ 23–25) 

 โรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร เปิดสอนตัง้แต่ระดับช้ันอนุบาลจนถึงชัน้มัธยมศกึษา

ตอนต้น จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา มนีักเรียนจำนวน 321 คน และ มขี้าราชการครูจำนวน 17 คน ซึ่งจาก 

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา (SAR) ประจำปกีารศึกษา 2559 ได้ทำการศกึษา และวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ปัจจุบันปัญหาและความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนและการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ SWOT พบว่าคณะครู 

นักเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการท่ีจะพัฒนาสภาพแวดลอ้มท้ังภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน

เพื่อให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งขณะนีโ้รงเรียนได้สร้างจิตสำนกึที่ดีใหก้ับนักเรียนดา้นการจัดการขยะแลรักษา

สิ่งแวดลอ้มภายในโรงเรียน ชุมชน โดยการจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยมีกิจกรรมสง่เสริมให้นักเรียนมี

ความรู้ในเร่ืองประเภทของขยะ การจัดการขยะ การคัดแยกขยะและนำขยะมาขายทำให้มีรายไดเ้พิ่มในห้องเรียน 

และสถานศกึษา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่สภาพแวดลอ้ม ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น 
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ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร อาคารเรียนส่วนใหญ่ ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร สิ่งอำนวยความสะดวกไม่พอเพยีง อยู่ในสภาพ

ชำรุด สภาพแวดล้อมยังไม่ร่มร่ืนเท่าที่ควร ขาดแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ห้องสุขายังไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานการบริการน้ำในการบริโภคยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรและไม่เพยีงพอ (โรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา, 2559, 

หนา้ 45) ฉะนั้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา  

เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในโรงเรียน และให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเกดิผลดีและได้พัฒนา

ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

 จากการศกึษาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มปัจจุบันปัญหาและความตอ้งการของบุคลากรในโรงเรียน จึงได้

ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเร่ืองการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนบงใต้

โนนรังพัฒนา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดและมีความสนใจที่จะ

พัฒนาสภาพแวดลอ้มท้ังภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดย การมสี่วนร่วมท่ีผู้ร่วม

ศกึษาค้นคว้ากำหนดขึ้นซึ่งได้คำนงึถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนให้สามารถ

พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

คำถามการวิจัย 

 1. สภาพและปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นอย่างไร 

 2. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน บงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัดสำนักงาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 3. ผลการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต ้โนนรังพัฒนา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 3. เพื่อติดตามผลการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 ผู้วิจัยไดก้ำหนดกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใชห้ลักการวจิัยเชงิ

ปฏบัิตกิาร (Action Research) ตามแนวคดิของ Kemmis and McTaggart (1988, p. 11, อา้งถึงใน องอาจ นัยพัฒน์, 

2554, หนา้ 301-303) ประกอบด้วย การวางแผน การปฏบัิตกิาร การสังเกตการณ ์และการสะท้อนกลับ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิัย 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  การวจิัยคร้ังนี ้ใชรู้ปแบบของการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารเป็นการทำงานระหว่างผู้วจิัยกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ

การพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ซึง่มกีลุ่มเป้าหมายและวิธีการไดม้า ดังนี ้

   1. กลุ่มผู้วจิัย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย 1.1 ผู้วิจัย จำนวน 1 คน 1.2 ผู้บริหารสถานศกึษา  

จำนวน 1 คน 1.3 ครูประจำชัน้อนุบาลปท่ีี 1–ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 จำนวน 13 คน 

   2. กลุ่มผู้ให้ขอ้มูล จำนวน 31 คน ประกอบด้วย 2.1 ตัวแทนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3– 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ระดับชัน้ละ 2 คน รวม 14 คน เน่ืองจากเป็นระดับช้ันท่ีมีวุฒภิาวะพอท่ีจะร่วมกิจกรรมได้ 

2.2 คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 8 คน 2.3 ตัวแทนชุมชนคัดเลอืกจากบุคคลที่เป็นผู้นำชุมชน จำนวน 6 คน 

2.4 วิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

จำนวน 1 คน 2.5 ผู้นิเทศ จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นหัวหนา้ฝ่ายวชิาการและหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป โรงเรียนบงใต้ 

โนนรังพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. แบบสอบถาม สภาพและปัญหาการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต้ 

โนนรังพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 1 ชุด 

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ร่วมประชุมวางแผน  

3. ร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนา 

ขั้นที่ 2 การปฏิบตัิการ (Action) 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2. การดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 4 จุดพัฒนา ตามหลักกิจกรรม 5 ส 

3. การศึกษาดงูาน 

4. การมอบหมายงานและนิเทศติดตาม 

ขั้นที่ 3 การสงัเกตการณ์ (observation) 

สังเกตการณ์ดำเนินกิจกรรมตามแผนและเกบ็ข้อมูล

อย่างเป็นระบบ เพื่อตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึน้ โดยอาศัยเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflection) 

ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง เพื่อหา

แนวทางพฒันางานได้ดีขึ้น 

1. ทราบสภาพและปัญหา 

2. ได้แนวทางการพัฒนา  

ปฏิบัติการพัฒนาสภาพ แวดล้อม

การเรียนรู้ของนักเรียนตาม

แผนปฏิบัติการ 

ไดท้ราบผลการดำเนินกิจกรรมตาม

แผนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงแก้ไขการพัฒนา

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ไดต้รวจสอบติดตามและวเิคราะห์

ปัญหาทีเ่กิดขึน้ แล้วทำการปรับปรุง

แก้ไข จนได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์

สามารถนำเผยแพร่ในหน่วยงานอื่นๆ  

   
วง
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 2
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  2. แบบทดสอบก่อน – หลังการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2แบบเลอืกตอบถูก – ผิด จำนวน 20 ข้อ 

  3. แบบสังเกตพฤตกิรรมครูในการอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน

ในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  4. แบบสัมภาษณ์ครู ในการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  5. แบบสังเกตการณ์ดำเนนิการปฏบัิตติามจุดพัฒนาท้ัง 4 ด้าน โดยยึดหลัก 5ส ของโรงเรียนบงใต้ 

โนนรังพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

  6. แบบนเิทศติดตามการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  7. แบบประเมินผลการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  8. แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นของครูในการศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ของนักเรียน ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จัดเตรียมการจดบันทึก เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

สัมภาษณ์ความคดิเห็นจากผูใ้หข้้อมูล เป็นเครื่องมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลแสดงผลสำเร็จของการดำเนนิงาน 

  9. แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับผลการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. สอบถามกลุ่มผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มผู้ใหข้้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการพัฒนาสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัด สำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  2. ทดสอบ สังเกต และสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ร่วมวจิัย ในการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  3. สังเกตการณ์ดำเนินการปฏบัิตติามจุดพัฒนาท้ัง 4 เขตพื้นท่ี โดยยึดหลัก 5ส ของโรงเรียนบงใตโ้นนรัง

พัฒนา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

  4. นิเทศติดตาม การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยนักวิชาการศกึษา 

  5. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูในการศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม 

การเรียนรู้ของนักเรียน โดยนำข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์บันทึกการศึกษาดูงาน การสัมภาษณ์ และการสำรวจ

พฤตกิรรมมาตรวจสอบความถกูต้อง สมบูรณ์และความเชื่อถอื ตรวจและจัดหมวดหมู่แยกประเภทเพื่อนำไปวเิคราะห์ 

  6. ประเมินผลการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน

และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 
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  7. สัมภาษณ์ความคดิเห็นของนกัเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศกึษาเกี่ยวกับผลการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  ผู้วิจัยดำเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิตพิื้นฐาน โดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป คือ 

สถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต้

โนนรังพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปรากฏดังนี ้

  1.1 ดา้นสภาพการพัฒนาเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า การจัดบริเวณโรงเรียน 

ห้องเรียนและอาคารเรียนยังไม่ดพีอ รวมถึงการจัดทำความสะอาด เช่น การจัดทำความสะอาด 5ส การจัดทำความ

สะอาด Big Cleaning Day ยังน้อย ทำให้สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

  1.2 ด้านปัญหา ครูผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานท่ีควรปรับปรุงด้านความสะอาดบริเวณอาคารเรียนและ

ห้องต่างๆ ให้สะอาดมากกวา่นีร้วมถึงการจัดบริการน้ำดื่มไม่เพยีงพอต่อความต้องการของนักเรียน การกำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏกิูลหรือของเสียยังไม่เป็นระบบ ขาดการวางแผนด้านความปลอดภัยและมาตรการการป้องกัน 

ความปลอดภัยทำให้ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

 2. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัด สำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สรุปได้ดังนี ้

  2.1 การอบรมเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใต้โนนรัง

พัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานดา้นสถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งผลใหผู้้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และการให้

ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 5ส แก่ครูผู้รับผิดชอบทุกคน เป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคญัของการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนเกิด

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2.2 การดำเนนิการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 4 บริเวณ คือ 

จุดพัฒนาพืน้ท่ีโดยรอบโรงเรียน จุดพัฒนาห้องเรียนและอาคารเรียน จุดพัฒนาหอ้งสุขา และจดุพัฒนาบริการน้ำดื่ม 

ตามหลักกิจกรรม 5ส ได้แก ่สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนสิัย 

  2.3 การมอบหมายงานและการนเิทศติดตามเป็นการแบ่งหนา้ที่ความรับผิดชอบ รวมถึงกำกับ ตดิตาม 

ประเมินผลการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลอื หาทางพัฒนาการดำเนนิงาน 

และตรวจสอบการดำเนนิการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน 

  2.4 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจากโรงเรียนต้นแบบ โดยไปศกึษาดูงานท่ีโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็น

โรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน 
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 3. ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนนคร เขต 2 

  3.1 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนาฯ ด้านบริเวณ

โรงเรียน มีการจัดสิ่งแวดลอ้มท่ีสะอาด น่าอยู่ ทำให้รู้สกึปลอดภัย มีการกำจัดสิง่ปฏกิูล ขยะมลูฝอยและของเสีย 

ท่ีถูกวิธี มีการจัดการขยะใน 

  3.2 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนาฯ ด้านหอ้งเรียน

และอาคารเรียน มีการจัดห้องเรียนและอาคารเรียนได้ดมีาก มกีารจัดทำความสะอาด 5ส และการจัดทำความสะอาด 

Big Cleaning Day ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือดีมากทำให้สภาพแวดล้อมในชัน้เรียนและอาคารเรียนสะอาดดีมาก 

ทำให้มีความเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้  

  3.3 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนาฯ ด้านหอ้งสุขา 

โรงเรียนมหี้องสุขาท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการควบคุมกำกับดูแลรักษาความสะอาดของส้วมและบริเวณ

โดยรอบ มีการกำจัดกลิ่นภายในหอ้งสุขาและบริเวณโดยรอบ รวมถึงวธีิการปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มี

พฤตกิรรมการใชส้้วมอย่างถูกตอ้ง 

  3.4 ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน บงใตโ้นนรังพัฒนาฯ ด้านการบริการ

นำ้ดื่ม มีการจัดหาน้ำดื่ม นำ้ใชท่ี้สะอาดและเพยีงพอ วธีิการดูแลภาชนะเก็บน้ำใช้และภาชนะดืม่นำ้ประจำตัวท่ีถูก

สุขอนามัย การจัดเก็บภาชนะเกบ็นำ้และภาชนะดื่มนำ้ที่ถูกสุขลกัษณะเพื่อป้องกันการปนเปือ้นฝุ่นละออง แมลง 

พาหนะนำโรค มีการจัดหาที่เก็บสำรองน้ำ และมีการรักษาสภาพมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. สภาพและปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า การจัดสิ่งแวดลอ้มท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ

จัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช ้รวมท้ังการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขจดุเสียต่างๆ ยังน้อยโดยภาพรวมดา้นบริเวณโรงเรียน 

ยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกหลายดา้น เช่น การกำจัดขยะมลูฝอยสิ่งปฏกิูลและการจัดการขยะในห้องเรียนยังขาด

คนดูแล ส่วนห้องเรียนและอาคารเรียน ต้องมีการจัดทำความสะอาด 5ส และการจัดทำความสะอาด Big Cleaning 

Day เพื่อรวมพลกันทำความสะอาดอาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทางโรงเรียนควรเชญิวิทยากรมาให้

ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 5ส เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียน จะไดน้ำไปปฏบัิตใิห้ถูกตอ้ง 

ไม่ว่าจะเป็นท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน ด้านกิจกรรมบริการน้ำดื่ม พบว่า การจัดหานำ้ดื่มนำ้ใชอ้ยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  

ส่วนการดูแลภาชนะเก็บนำ้และภาชนะดื่มนำ้ประจำตัวยังมนีอ้ยอยู่ตอ้งได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน นักเรียนยังขาด

ความรับผิดชอบในการนำอุปกรณ์ดื่มนำ้ส่วนตัวมา ทำให้การใหบ้ริการในการดื่มนำ้ไม่เพยีงพอ ด้านการบริการ 

ห้องสุขา จำนวนหอ้งสุขายังอยู่ในเกณฑ์นอ้ย รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานสว้มสาธารณะระดับประเทศ (HAS) และการ

มอบหมายผู้รับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์นอ้ยเช่นเดียวกัน โรงเรียนต้องเร่งปรับปรุงเร่ืองระบบสุขาเพื่อเป็นการสร้าง

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนมากยิ่งขึน้ ซึ่งการสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีดใีห้กับ

นักเรียนเป็นการส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนทางอ้อมอย่างหน่ึงเช่นกัน รวมถึงพัฒนาอาคารสถานท่ีให้สวยงาม 

ร่มร่ืน น่าอยู่ น่าเรียน จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้สวยงาม สะอาดตา สีสัน สวยงาม ดึงดูดให้นักเรียนสนใจและเกิด

การอยากรู้อยากเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมัคร ถิ่นจันดา (2551, บทคัดย่อ) ได้ทำการ ศกึษาการพัฒนา

อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให้มบีรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มท่ีดมีคีวามสะอาดร่มร่ืน สวยงามและปลอดภัยน้ัน 
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ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสดีาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสมีา พบว่า ก่อนการศึกษาค้นควา้

การพัฒนาระบบงานอาคารสถานท่ีของโรงเรียนสดีาวิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสมีา ขาดการวางแผนในการใช้

อาคารสถานท่ี ห้องนำ้ ห้องสุขายังไม่สะอาดและเพียงพอต่อความตอ้งการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  

 2. แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัด สำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกอบไปดว้ย  

  2.1 แนวทางที่ 1 จัดอบรมเชงิปฏบัิตกิารเกี่ยวกับการจัดทำความสะอาด 5ส โดยการเชญิวิทยากรท่ีมี

ความรู้ดา้นการจัดทำความสะอาด 5ส คือ นายสาคร คำเพราะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบงใต ้

ได้บรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพและการ

จัดทำความสะอาด 5ส เพื่อให้คณะครูท่ีเข้าร่วมการอบรมเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอ้มและการ

บริการท่ีสง่ผลให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ การจัดทำความสะอาด 5ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด 

สุขลักษณะและสรา้งนิสัย เป็นการกระตุ้นให้ครูและนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดตี่อการรักษาความสะอาด และมีการ

มอบหมายหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบในการพัฒนางานอาคารสถานท่ีสิง่แวดลอ้ม ตามจุดต่างๆ รวมถึงการรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารสถานท่ีดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรรัีตน์ อ้วนพรหมมา (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการ

วจิัยเร่ือง การพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม โดยใชก้ิจกรรม 5ส โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร ผลการวจิัยพบว่า แนวทางการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม โดยใชก้จิกรรม 5ส 

ประกอบด้วย การอบรมเชงิปฏิบัตกิาร การศกึษาดูงานท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลและโรงเรียนต้นแบบกิจกรรม 5ส 

ประเมินผลการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ส่งผลใหบุ้คลากรทุกคนในโรงเรียนเข้ามามสี่วนร่วมในการ

วางแผน ร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมพัฒนางานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน 

และบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

  2.2 แนวทางที่ 2 การดำเนนิการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน  

จำนวน 4 บริเวณ คือ จุดพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบโรงเรียน จุดพัฒนาห้องเรียนและอาคารเรียน จุดพัฒนาหอ้งสุขา  

และจุดการบริการน้ำดื่ม ตามหลักกิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสางสะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนสิัยซึ่งมีหัวหนา้

ฝ่ายวชิาการและหัวหน้าฝา่ยบริหารท่ัวไป เป็นผู้สังเกต พบว่า ดา้นบริเวณโรงเรียน ด้านหอ้งเรียนและอาคารเรียน 

ด้านห้องสุขา และด้านบริการน้ำดื่ม ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวจิัย ณฐักานต ์เชยีงตุง (2552, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเร่ืองการบริหารจัดการกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน : กรณศีกึษาโรงเรียนบ้าน 

ท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวจิัยพบวา่ 1) สภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และความตอ้งการในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) ทัง้ 5 ด้าน คือ 

การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา ดา้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานศึกษา ด้านการจัด

กิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษา ด้านการบริหารงานสิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษาและดา้นการ

ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนด้านส่ิงแวดลอ้ม พบว่า มกีารดำเนนิงานครอบคลุมงานสิง่แวดลอ้มในโรงเรียน  

การดำเนนิการเป็นระบบ ต่อเนื่อง มสีรุปผลการดำเนนิงาน 2) กระบวนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมรักษา

สิ่งแวดลอ้มในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 โดยใชรู้ปแบบการ

วจิัยปฏบัิตกิารซึ่งกำหนดไว ้4 ขัน้ตอน คือ การเตรียมการ การวางแผนพัฒนาการดำเนนิการพัฒนา การสังเกต 

และการสะทอ้นผล 3) ผลสำเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของ

สถานศกึษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมากทีสุ่ดและโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2.3 แนวทางที่ 3 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีจากโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับการ

พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยไปศกึษาดูงานท่ีโรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณ อำเภอโคกสีสุพรรณ 

วา
รส
าร
กา
รบ
รหิ
าร
กา
รศ
กึษ
าแ
ละ
ภา
วะ
ผู้น
ํา 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



136 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้ของนักเรียน การสะทอ้นผล พบว่า การใช้แนวทางการพฒันาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน 

โดยการศกึษาดูงาน ถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ดีแนวทางหนึ่งทำให้ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนา 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน ในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มผีลพัฒนาขึน้ในระดับ มาก  

  2.4 แนวทางที่ 4 การมอบหมายงานและการนเิทศติดตามเป็นการแบ่งหนา้ที่ความรับผิดชอบ รวมถึง

กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลอื หาทางพัฒนาการ

ดำเนนิงานและตรวจสอบการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ผลการนิเทศติดตามผลการดำเนนิงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา 

พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีการดำเนนิการตามหนา้ที่ท่ีได้รับผิดชอบครบทุกคน ดังจะเห็นได้จากตาราง 9 ผลการนเิทศ

ตดิตามการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนาฯ ในวงรอบท่ี 2 จึงกล่าวได้ว่า 

การมอบหมายงานและการนเิทศติดตาม เป็นผลให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความกระตอืรือร้นในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

อย่างเห็นได้ชัด การดำเนนิงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี มกีารพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สอดคลอ้งกับงานวจิัย 

ประยุทธ นาคศิลป์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณภาพการบริหารอาคารสถานท่ีของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม พบว่า การมอบหมายงานและการนิเทศติดตาม เป็นการกำกับ ติดตาม

ประเมินผลการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

 3. ผลการพัฒนาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา สังกัด สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ท้ัง 2 วงรอบ พบว่า การใช้แนวทางอบรมเชงิปฏบัิตกิาร ทำให้คร ู

และนักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส เป็นอย่างด ีสามารถนำไปปฏบัิตไิด้ท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน  

ครูทุกท่านมีหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ทำให้อาคารสถานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม สะอาด นา่อยู่ น่าเรียนมากขึน้  

และเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กร ส่งผลใหโ้รงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา เป็นสถานศึกษาที่น่าดู น่าอยู่  

น่าเรียน อกีทัง้ยังเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้โรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา 

มปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐักานต์ เชยีงตุง (2552, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการวจิัยเร่ือง การบริหารจัดการกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน : กรณศีกึษาโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  

(บ่อศรีรัตนอำนวย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ผลสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับการวจิัยนี้ หลังจากที่ได้รับการอบรมเชงิปฏบัิตงิานและศกึษาดูงานโรงเรียนต้นแบบแลว้ ครูและบุคลากร

ทางการศกึษา มีความรู้ ความเข้าใจและนำเทคนิคใหม่ๆ มาปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องสุขาและการ

บริการน้ำดื่ม รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยท้ังในหอ้งและนอกหอ้งเรียนได้มาตรฐานมากยิ่งขึน้ ทำให้โรงเรียนบงใต้ 

โนนรังพัฒนา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

  1.1 โรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา ควรใชก้ิจกรรม 5ส เขา้มาพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักเรียน 

รวมถึงการจัดบริการด้านสาธารณูปโภคดว้ย 
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  1.2 โรงเรียนบงใตโ้นนรังพัฒนา ควรศึกษาแนวทางพัฒนาอาคารสถานท่ี การจัดระบบดูแลความสวยงาม 

ความปลอดภัย และการปรับปรุงภูมทัิศน์ท้ังในหอ้งและนอกหอ้งเรียนจากโรงเรียนต้นแบบท่ีไปศกึษาดูงาน 

 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัย ครั้งต่อไป 

  2.1 ควรใชก้ารวจิัยปฏบัิตกิาร ในการพัฒนางานด้านอ่ืนๆ เช่น การบริหารหลักสูตร การจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน  

  2.2 ควรมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาแนวทางในการพัฒนางานดา้นต่างๆ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น

ทางเลือกในการดำเนินการพัฒนางานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป 
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