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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 6 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านการให้บริการผู้เรียน 4) ด้านการจัดการศึกษา 

เพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน 5) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียนและ 6) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา จำนวน 331 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือม่ัน .98 สถิติท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

(t-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา  โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ด้านการจัด

กิจกรรมผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน  ด้านการ

ให้บริการผู้เรียนและด้านอาคารสถานท่ี และ 2) การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบัวเชดวิทยา จำแนกตามเพศโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคาร

สถานท่ีและด้านการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือจำแนกตามระดับ 

ช่วงช้ัน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมทางการเรียน, โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine and compare the learning 

environment of students in Buachetwittaya School under the Secondary Educational 

Service Area 33 in 6 aspects including building management, instruction, student service, 

management of education responding to students’ expectation, organizing student activities 

and peers. The study sample were comprised of 331 students of Buachetwittaya School, 

selected by using stratified random sampling.  The instrument used for collecting the data 

was a 5-point rating scale questionnaire with the reliability of .98. The statistics used for 

analyzing the collected data were frequency, percentage, mean, standard deviation  

and t-test. 

 The research findings revealed that: 1) the learning environment of the students in 

Buachetwittaya School under the Secondary Educational Service Area 33 was at high level 

in whole and in parts.  The mean scores listed in order from the highest to the lowest 

included peers, organizing student activities, instruction, management of education 

responding to students’ expectation, providing services for students and building 

management and 2) the comparison, classified by student’s gender, showed that the 

students’ opinion towards the state of school’s learning environment was not different.  

After item analysis, it was found that their opinion towards building management and 

instruction was different at the .05 level of significance, classified by student’s grade level, 

found that the opinion was significantly different in whole and in parts at the .05 level. 

 

Keywords: The Learning Environment, Secondary Schools 

 

บทนำ 

 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์  มีความเจริญก้าวหน้า  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมี 

การเปล่ียนแปลง เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท่ัวโลก จึงจำเป็นท่ีแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัย

สำคัญท่ีจะเผชิญความเปล่ียนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคนซ่ึงเป็นประชากรของ

ประเทศ การท่ีบุคคลจะเรียนรู้และปรับตัวได้ดีอันเน่ืองมาจากการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพจำเป็นต้องมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบท่ีดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ในทุก ๆ ด้าน ท้ังทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาส่ือ  

และแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา 
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ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน, 2557) ดังท่ีแอสติน (Astin, 1971: 64) กล่าวว่า หน้าท่ีสำคัญของสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ซ่ึงจะเห็นได้จากนักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อสถานศึกษาและช่ือเสียงของสถานศึกษา

น้ัน ๆ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้าน  โดยเฉพาะทัศนคติ  

บุคลิกภาพ และคุณธรรม ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีเอ้ืออำนวยต่อการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

และทางวิชาชีพในโอกาสต่อไป ซ่ึงเฟเธอร์สโตน (Featherstone, 1965 อ้างถึงในธนพร ศรีอนันต์, 2557: 

2) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนท่ีดีจะช่วยส่งเสริมและปลูกฝังให้

นักเรียนนักศึกษาได้เป็นบุคคลท่ีพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ความเจริญท้ังทางร่างกายและจิตใจ   

อันจะเป็นการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีงามแก่นักเรียนนักศึกษา  ทางด้านส่ือการเรียนการสอนน้ันเป็นปัจจัยหน่ึง

ท่ีสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนซ่ึงประกอบด้วยพฤติกรรมการสอน

ของครูพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เพ่ือนร่วมช้ัน อาคารสถานท่ี ตลอดจนส่ือการเรียนการสอนเหล่าน้ี 

มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน การบริหารงานโรงเรียน สภาพแวดล้อมมีความสำคัญต่อการส่งเสริม

คุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของบุคคลท้ังทางตรงและทางอ้อมในการจัด

สภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานศึกษาช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามความสามารถ ความสนใจ  

ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้อย่างมีความสุขจากสภาพแวดล้อมท่ีดี       

 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านการให้บริการผู้เรียน 4) ด้านการจัด

การศึกษา 5) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน และ 6) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ซ่ึงผลวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ได้นำไปวิเคราะห์การวางแผนการจัด

การศึกษา  กำหนดนโยบาย และเป็นแนวทางในการปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ี ด้านการบริหาร และเป็น

ประโยชน์ต่อครูและนักเรียน ในด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้  และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรใน

โรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในกลุ่มเพ่ือนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
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     2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ จำแนกตามระดับช่วงช้ัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามแนวคิดของแอสติน (Astin, 1971: 308-316) ท่ีได้

อธิบายว่า สภาพแวดล้อมในการเรียนเป็นส่ิงเร้าท่ีกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ  

ออกมาตามสภาพแวดล้อมท่ีสำคัญ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านการเรียน 

การสอน  3) ด้านการให้บริการผู้เรียน  4) ด้านการจัดการศึกษา 5) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน  

และ 6) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาศึกษาและเปรียบเทียบจำแนกตามเพศ 

และระดับช่วงช้ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามแนวคิดของแอสติน (Astin, 1971) ใน 6 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านอาคารสถานท่ี 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านการให้บริการผู้เรียน 4) ด้านการจัดการศึกษา 

เพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน 5) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน และ 6) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน  

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ระดับช่วงช้ันท่ี 3 และระดับช่วงช้ันท่ี 4 รวม 2,400 คน  

   ตัวแปรต้น                            ตัวแปรตาม 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน 

บัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 

 1. ด้านอาคารสถานที่  

2. ด้านการเรียนการสอน  

3. ด้านการให้บริการผูเ้รียน  

4. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน  

5. ด้านการจัดกจิกรรมผู้เรียน  

6. ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน 

1. เพศ 
   1.1 เพศชาย 

   1.2 เพศหญิง 

2. ระดับช่วงชั้น  ได้แก่ 

    2.1 ระดับช่วงช้ันที่ 3 

    2.2 ระดับช่วงช้ันที่ 4 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนในโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ระดับช่วงช้ันท่ี 3 จำนวน 194 คน และช่วงช้ันท่ี 4 จำนวน 137 คน  

รวม 331 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) และกำหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเปิดตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
 

 เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า  

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

     ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศของนักเรียน 

และช่วงช้ันท่ีศึกษา ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

     ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทาง 

การเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

เป็นแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating scale) 5 ระดับ  ตามแบบของลิเคิ ร์ท  

(Likert, 1987 อ้างถึงใน ศิรประภา วงศ์ษา, 2556: 53) 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

           1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพ หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Validity) ใช้ดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of congruence: IOC) ของข้อคำถามในแต่ละข้อเพ่ือเลือกข้อคำถามท่ีมีค่า  IOC  

           2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนบัวเชดวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามความคิดเห็นของ

นักเรียน โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตาฐาน 

           3. สถิติท่ีใช้ในทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

บัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ และจำแนกตามระดับ 

ช่วงช้ัน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษา สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกำหนดสัญลักษณ์ 

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและลำดับข้ันการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
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 1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 1  ค่าร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ) 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ จำนวน (ราย) ร้อยละ 

นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา เพศหญิง 178 53.77 

นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา เพศชาย 153 46.22 

รวม 331 100 

             

 จากตารางท่ี 1 พบว่า สถานภาพของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา  เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  

53.77 และสถานภาพของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา เพศชาย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 คิดเป็นร้อยละ 46.22 

 

ตารางท่ี 2  ค่าร้อยละสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (ช่วงช้ัน) 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับช้ัน จำนวน (ราย) ร้อยละ 

นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา ระดับช่วงช้ันท่ี 3 194 58.61 

นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา ระดับช่วงช้ันท่ี 4 137 41.39 

รวม 331 100 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า สถานภาพของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา 

ระดับช่วงช้ันท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 58.61 และสถานภาพของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา ระดับช่วงช้ันท่ี 4  

คิดเป็นร้อยละ 41.39 

 

 2. การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา   

 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท้ังรายด้านและรายข้อ  

นำไปเทียบกับเกณฑ์เพ่ือกำหนดระดับและจัดอันดับ ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังตารางท่ี 3 -9 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน 

                 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้าน  
  

          (n=331) 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน %& S.D. ระดับความเหมาะสม อันดับ 

1. ด้านอาคารสถานท่ี 3.70 0.60 มาก 6 

2. ด้านการเรียนการสอน 3.88 0.67 มาก 3 

3. ด้านการให้บริการผู้เรียน 3.72 0.67 มาก 5 

4. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนอง      

    ความมุ่งหวังของผู้เรียน 
3.87 0.69 มาก 4 

5. ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 3.91 0.70 มาก 2 

6. ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 4.13 0.66 มาก 1 

รวม 3.87 0.56 มาก - 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x#= 3.87) และเม่ือพิจารณาราย

ด้าน โดยเรียงลำดับสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน ในแต่ละด้าน จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน (x#= 4.13) ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน (x#= 3.91) ด้านการเรียนการสอน  

(x#= 3.88) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน (x#= 3.87) ด้านการให้บริการผู้เรียน 

(x#= 3.72) และด้านอาคารสถานท่ี (x#= 3.70) ตามลำดับ 

  

 3. เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขต 

               พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ 
 

 

   ข้อ 

 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง  
t 

 
p n = 153 n = 178 

%& S.D. %& S.D. 

1 ด้านอาคารสถานท่ี 3.80 0.54 3.61 0.63 2.81* 0.01 

2 ด้านการเรียนการสอน 4.01 0.64 3.78 0.69 3.15* 0.00 

3 ด้านการให้บริการผู้เรียน 3.79 0.67 3.66 0.66 1.88 0.06 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

 

   ข้อ 

 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 

t p n = 153 n = 178 

%& S.D. %& S.D. 

4 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวัง

ของผู้เรียน 
3.90 0.72 3.84 0.65 0.87 0.38 

5 ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 3.91 0.73 3.91 0.67 -0.00 1.00 

6 ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 4.18 0.61 4.09 0.70 1.18 0.24 

รวม 3.93 0.55 3.81 0.57 1.90 0.06 

*p<.05 

 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกันเม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านอาคารสถานท่ีและ 

ด้านการเรียนการสอน  ส่วนด้านท่ีเหลือมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

 4. เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามระดับช่วงช้ัน  
 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขต 

               พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 จำแนกตามระดับช้ัน 
 

 

ข้อ 

 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 
 

ระดับช้ันท่ี 3 ระดับช้ันท่ี 4  
t 

 
p n = 194 n = 137 

%& S.D. %& S.D. 

1 ด้านอาคารสถานท่ี 3.85 0.63 3.49 0.48 5.98* 0.00 

2 ด้านการเรียนการสอน 4.10 0.69 3.58 0.52 7.74* 0.00 

3 ด้านการให้บริการผู้เรียน 3.88 0.67 3.49 0.59 5.40* 0.00 

4 
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความ

มุ่งหวังของผู้เรียน 
4.08 0.67 3.56 0.59 7.20* 0.00 

5 ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 4.09 0.71 3.66 0.60 5.86* 0.00 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 
 

 

ข้อ 

 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

 

ระดับช้ันท่ี 3 ระดับช้ันท่ี 4  
t 

 
p n = 194 n = 137 

%& S.D. %& S.D. 

6 ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 4.20 0.66 4.04 0.65 2.09* 0.04 

รวม 4.03 0.59 3.64 0.43 7.04* 0.00 

*p<.05 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามระดับช้ันท่ี 3 และระดับช้ันท่ี 4 โดยรวม 

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อภิปรายผลได้ ดังน้ี 

1. สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับสภาพแวดล้อมทางการ

เรียนของนักเรียนในแต่ละด้าน จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ด้านการจัดกิจกรรม

ผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน ด้านการให้บริการ

ผู้เรียน และด้านอาคารสถานท่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

งบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ อีกท้ัง นโยบายการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนท่ีให้

ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน มีการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์

กับการจัดการศึกษา ทำให้นักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีดีซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของนิชานันท์ ชูดวงแก้ว (2550: 43) ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพนม

สารคาม “พนมอดุลวิทยา” เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าท้ังโดยรวมและรายด้านมี 

ความเหมาะสมอยู่ระดับมาก โดยมีสภาพแวดล้อมทางการเรียนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี คือ ด้าน

พฤติกรรมของครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมของนักเรียน ด้านจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการบริการของนักเรียน 

ด้านพฤติกรรมเพ่ือนร่วมช้ัน และด้านอาคารสถานท่ีเป็นอันดับสุดท้าย 

       เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
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     1.1 ด้านอาคารสถานท่ี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมได้ร่มร่ืน 

สวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางระหว่างอาคารในบริเวณโรงเรียน 

และท่ีน่ังพักผ่อนภายในโรงเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ท้ังน้ีเป็นเพราะโรงเรียนให้ความสำคัญกับการ

จัดบรรยากาศภายในและนอกโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม ปลอดโปร่ง มีต้นไม้ยืนต้นท่ีให้

ความร่มร่ืนหลายชนิด สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดให้มี

โต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือเป็นท่ีน่ังพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ในบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีทางเดินเช่ือมต่อ

ระหว่างอาคารท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยและมีร่มเงา โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด

ปราศจากมลพิษฝุ่นละออง จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีหลากหลาย เช่น ห้องสมุดและหนังสือ

สำหรับค้นคว้า ศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สวนดอกไม้แปลงสาธิตการเกษตร เป็นต้น 

ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 ด้านอาคารสถานท่ี โดยรวมและรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ อาคม รุนสีงาม (2550: 65) ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนคลองน้ำ

ใสวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียน 

ของนักเรียนโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ด้านอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

     1.2 ด้านการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดสาม อันดับแรก คือ ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน

ครูผู้สอนมีความความเอาใจใส่ดูแลนักเรียน และความสามารถของครูผู้สอนทำให้นักเรียนเกิด การพัฒนา

ความคิด ท้ังน้ีเป็นเพราะนักเรียนโรงเรียนบัวเชด ได้พัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางและท้องถ่ิน กำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เหมาะสม

กับสาระการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย คำนึงความ

แตกต่างธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

จรรยาบรรณวิชาชีพตามท่ีหน่วยงานกำหนด เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีใน

การส่งเสริมผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน มีการ

หาเร่ืองราวต่าง ๆ  สอดแทรกในการเรียนการสอน มีการปฏิบัติต่อผู้เรียนทุกคนในลักษณะเดียวกัน มีความ

สนใจและเอาใจใส่ต่อผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเอาใจใส่ในการเรียน และเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตัว

ครู เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ อีกท้ัง ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาเก่ียวกับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเช่ือมโยงกัน และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

และเกิดผลกับผู้เรียนตามท่ีคาดหวัง มีการสร้างและนำเคร่ืองมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม มีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนสม่ำเสมอครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้มาสู่ผู้เรียนได้

อย่างน่าสนใจ รู้จักกระตุ้นให้นักเรียนเปิดใจเรียนรู้ อยากรู้ อยากติดตาม อยากศึกษาค้นคว้า กระตุ้นให้
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นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการเรียนการ

สอนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วนิดา หม่ันผดุง (2555: 56) ท่ีได้ศึกษาสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด้านการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้อ มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

     1.3 ด้านการให้บริการผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ การให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี

ปัญหาของครูแนะแนว ความยุติธรรมในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน และความสะดวก 

รวดเร็วในการบริการของเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล เน่ืองมาจากทางโรงเรียนบัวเชดวิทยาได้รับความร่วมมือ

จากผู้บริหารโรงเรียน ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนวและผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดให้มีโครงการเย่ียมบ้านนักเรียนให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีการประชุมผู้ปกครอง

นักเรียนทุกภาคเรียน มีการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้การสนับสนุนในเร่ืองของทุนการศึกษาซ่ึงมี

นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีการระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึงโดยพิจารณาจากการ

เย่ียมบ้านนักเรียนรวมถึงการสัมภาษณ์นักเรียน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม ให้นักเรียนได้รับ

ทุนการศึกษาเท่าเทียมกัน จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจำห้องพยาบาลไว้คอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา มีการจัด

ห้องพยาบาลพร้อมยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความสะอาดพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ให้ความสนใจกับ

การดูแลความสะอาดของน้ำด่ืม ความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยของโรงอาหารภายในโรงเรียนเพ่ือความ

ปลอดภัยของนักเรียนในการบริโภค มีการบริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนให้บริการห้องสมุด มีหนังสือดี ๆ 

หลายหลากไว้ให้บริการผู้เรียนได้สืบค้น หาความรู้ อีกท้ังได้จัดเวรประจาสัปดาห์ของครูดูแลจุดต่าง ๆ  

ของโรงเรียน รวมถึงการดูแลการข้ึนรถรับ-ส่งของนักเรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย 

แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการให้บริการผู้เรียน 

อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิชานันท์ ชูดวงแก้ว (2550: 43) ซ่ึงได้ศึกษา

สภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุล

วิทยา” สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนพนมสารคาม“พนมอดุลวิทยา” สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการให้บริการ

ผู้เรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

     1.4 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความ

คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ นักเรียนได้

ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้รู้จักการทางานเป็นทีม นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ และ

นักเรียนนำความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ท้ังน้ี เป็นเพราะ โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีอิงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนา ให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมี

ความสุข มีคุณธรรม นำความรู้ และครูใช้กระบวนการสอนแบบบูรณาการ ผลิตส่ือการสอนท่ีหลากหลาย  

มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียน ส่งเสริม

ให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม เน้นการปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้รักการทำงาน นักเรียนได้รับ

การพัฒนาความรู้และทักษะสามารถนาความรู้ความเข้าใจจากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะ มีการปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการ

เรียนท่ีหลากหลาย จึงส่งผลให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดการศึกษา

เพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ บุญขวาง  

(2556: 93) ท่ีได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนและแนวทางการพัฒนาของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่าง

ชลบุรี พบว่า ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี  มีการจัด

การศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลวิจัยของ สุธาวรินทร์ 

บุญเกิด (2550: 44) ได้ศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

คลองยายอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการจัดการศึกษา

เพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

     1.5 ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนอย่างเต็มท่ี ความมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ของกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้แก่

นักเรียน และความร่วมมือของนักเรียนในการจัดกิจกรรมร่วมกันน่าจะเป็นผลมาจากโรงเรียนให้ความอิสระ

กับนักเรียนท่ีจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มท่ีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน หรือกิจกรรมท่ี

นักเรียนได้จัดข้ึนเองโดยกิจกรรมเหล่าน้ีต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับนักเรียน ความมีคุณค่าและเป็น

ประโยชน์ของกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดให้แก่นักเรียน การสนับสนุนของโรงเรียนให้ผู้เรียนได้จัดกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมโรงเรียนบัวเชดวิทยาได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในแต่ละปีการศึกษา  

ท้ังกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ตลาดนัดวิชาการ

ตลอดจนการรณรงค์ต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียนและร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมงดสูบบุหร่ี การรณรงค์ไปใช้สิทธ์ิ

เลือกต้ัง การต่อต้านยาเสพติด ผลจากกิจกรรมเหล่าน้ีทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

และเกิดทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริง กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้รับความร่วมมือของนักเรียนในการจัด

กิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมท่ีจัดข้ึนทำให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์มากกว่าเดิม จึงส่งผลให้นักเรียน 

มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของนิชานันท์ ชูดวงแก้ว (2550:43) ซ่ึงได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดกิจกรรม



56 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 2 May - August 2021 

ผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 

     1.6 ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรก คือ ความรู้สึกอบอุ่นและสนุกสนานเม่ือได้

รวมกลุ่มกันกับเพ่ือนนักเรียน ความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนในการรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ

โรงเรียน และความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อกลุ่มเพ่ือนนักเรียนท้ังน้ี เน่ืองมาจากโรงเรียน

บัวเชดวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักเรียนเช่น กีฬาสีภายใน กิจกรรมวัน

สำคัญต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันท้ังในห้องเดียวกันและต่างห้อง กิจกรรมท่ีได้ทาร่วมกัน

ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้องทำให้นักเรียนความรู้สึกอบอุ่นและสนุกสนาน เม่ือได้รวมกลุ่มกัน มีความรักความ

สามัคคีต่อกัน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อเพ่ือนร่วมสถาบัน  

มีช่วยเหลือด้านการเรียนมีความช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกันระหว่างเพ่ือนนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมี

ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคมกลุ่มเพ่ือนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ อาภาภรณ์ พายสำโรง (2552: 77) ท่ีได้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์

กุล จังหวัดสระแก้ว พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพรพงษ์กุล ด้านสังคมกลุ่ม

เพ่ือนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ยกเว้น ด้านอาคารสถานท่ีและด้านการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนบัวเชดวิทยามีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการให้บริการผู้เรียน  

ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน และด้านสังคมกลุ่ม

เพ่ือนโดยจัดให้นักเรียนทุกคนมีสิทธ์ิได้รับการบริการทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ 

ทักษะต่าง ๆ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนท้ังชายและหญิงสามารถท่ีจะร่วมกันทำกิจกรรมไม่ว่าจะ

เป็นกีฬาสี กรีฑาจังหวัดวันสำคัญต่าง ๆ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้บริการ มีการ

ส่งเสริมอาชีพประสบการณ์ในการทางาน แม้แต่กิจกรรมแนะแนวท่ีโรงเรียนสามารถบริการให้คำปรึกษาได้

ท้ังชายและหญิง จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชด

วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนพันธ์ แก้วประทีป (2554: 67) ได้ทำ

การวิจัยเร่ือง ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนทัพยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว พบว่า สภาพแวดล้อม

ทางการเรียนโรงเรียนทัพยาพิทยาตามความคิดเห็นของผู้เรียนของเพศชายและเพศหญิง ท้ังโดยรวมแล้ว

รายด้านเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
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 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 จำแนกตามระดับช่วงช้ัน โดยรวมและรายด้านแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้  โดยนักเรียนระดับช่วงช้ัน

ท่ี 3 มีความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนทุกด้านความเหมาะสมสูงกว่านักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 

อาจเน่ืองมาจากอายุในแต่ละระดับช่วงช้ันท่ีแตกต่างกันประสบการณ์ วุฒิภาวะท่ีแตกต่างกัน ทำให้

ความรู้สึกนึกคิดต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอาจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันได้ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 

ของโรงเรียนจะเป็นนักเรียนท่ีมาจากช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงนักเรียนเหล่าน้ีจะได้พบสถานท่ีและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากเดิมนักเรียนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศและสถานท่ีใหม่ ส่วนนักเรียน

ระดับช่วงช้ันท่ี 4 มีวัยวุฒิท่ีสูงข้ึนจึงมีความต้องการในด้านการตอบสนองของโรงเรียนตามความต้องการของ

ตนเองมากกว่า การจัดการศึกษาของนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 เป็นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมมีการ

เรียนอย่างหลากหลายวิชา เพ่ือหาความถนัดมุ่งหมายไปสู่สายอาชีพและสายสามัญ นักเรียนระดับช่วงช้ัน 

ท่ี 4 มี 4 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, แผนการเรียนศิลปศาสตร์- 

คณิตศาสตร์, แผนการเรียนศิลปศาสตร์ - ภาษา และแผนการเรียนท่ัวไป ให้เลือกเรียนอย่างเหมาะสมกับ

ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน เพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป อีกท้ังนักเรียนระดับช่วง

ช้ันท่ี 3 เป็นนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนใหม่ในโรงเรียนแห่งน้ีท่ีมีสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านต่าง ๆ แตกต่าง

ไปจากเดิม นักเรียนจะพบกับความแปลกใหม่ของสภาพแวดล้อมในสถานท่ีแห่งใหม่ ทำให้เกิดความ

สนุกสนานกับการเรียน การร่วมกิจกรรมนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากระดับช่วงช้ันท่ี 

3 เดิมของโรงเรียน หลักสูตรท่ีจัดให้กับนักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 จะมีสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน 

นักเรียนจึงมองว่าเน้ือหาสาระวิชาท่ีเรียนมีความยากมากกว่าระดับช่วงช้ันท่ีผ่านมา จึงส่งผลให้ผล 

การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำแนกตามระดับช่วงช้ันโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี ลภะวงศ์ (2553, หน้า 51 - 52) ศึกษาวิจัย เร่ือง 

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลายท่ีมี

ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) โดยความ 

พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเหมาะสมกว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

       จากผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัด  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปปรับปรุงและพัฒนา

สภาพแวดล้อมทางการเรียน ดังน้ี 
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 1. ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียน ควรพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้มี

ความเหมาะสมมากข้ึนทุก ๆ ด้าน ให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการท่ีได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนบัวเชด

วิทยา โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านอาคารสถานท่ี นักเรียนมีความคิดเห็นว่าเป็นอันดับ

สุดท้ายจากทุกด้าน 

 2. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านอาคารสถานท่ี โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองความสะอาดของ

ห้องเรียน ความเพียงพอของโต๊ะ เก้าอ้ี ภายในโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมรักษ์สะอาด โครงการกิจกรรม 5 ส. 

 3. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการเรียนการสอน โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียน ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ควรสร้าง

บรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานน่าเรียน 

 4. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการให้บริการผู้เรียน โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองความสะอาด 

ถูกสุขลักษณะของห้องน้ำสำหรับนักเรียน และความสะดวกปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน 

 5. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความมุ่งหวังของผู้เรียนโรงเรียน 

ควรปรับปรุงในเร่ือง การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนท่ีหลากหลายและจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

นักเรียนรักการเรียน 

 6. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองความ

เหมาะสมของช่วงเวลาการจัดกิจกรรมของนักเรียน และความมีอิสระในการจัดกิจกรรมของนักเรียน 

 7. สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน โรงเรียนควรปรับปรุงในเร่ืองความช่วยเหลือ

ให้คำปรึกษาของรุ่นพ่ีต่อรุ่นน้อง และการยอมรับการตักเตือนระหว่างเพ่ือนนักเรียน 

 8. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน

โดยรวมต่ำกว่านักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 3 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ควรมี 

การประชุม จัดกิจกรรม หรือสัมมนาเพ่ือรับฟังปัญหาหรือความต้องการหาแนวทางในการปรับปรุง 

การบริหารงานในด้านต่าง ๆ 
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