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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ

เป็นอย่างดีจาก ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ  

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาแนะน า เสนอแนะ และ

ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้

การช่วยเหลือการท าวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ในการพจิารณาความ

เหมาะสมของร่างรูปแบบและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้วิจัย

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธฉ์บับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา

พระคุณบิดา มารดาของผู้วิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ด้วยส านึกในพระคุณเป็นอย่างสูง

ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

กิ่งกนก กิณเรศ 
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ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา  
    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ผู้วิจัย    กิ่งกนก กิณเรศ 

กรรมการท่ีปรึกษา ดร.อภิสทิธิ์ สมศรีสุข  

    ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารและพฒันาการศึกษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีทีพ่ิมพ ์    2565 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองคป์ระกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา และ 3) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร การวิจยัแบ่งออกเป็น 

3 ระยะ คอื ระยะที ่1 การศกึษาองค์ประกอบการบรหิารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 

ดำเนินการโดยศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และสังเคราะห์เอกสารงานวจิัยและการยืนยัน

องค์ประกอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบรหิาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ดำเนินการโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสงัเคราะห์

เอกสารงานวิจัยและการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และระยะที่ 3 

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ดำเนินการโดยการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 350 คน กำหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan การไดม้าของกลุ่มตัวอยา่งใช้

วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ระหว่าง 0.50-1.00 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.30-0.73 และค่าความเชื่อมั่น 0.97 สถิติ

ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 



III 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการจัด 

การเรียนการสอน 3) ด้านการบริหารจดัการ และ 4) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล  

  2. รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 2) องคป์ระกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 3) กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา และ 4) ผลของการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 3. รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงลำดับคา่เฉลี่ยขององค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจยัที่ส่งผล

ต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา องค์ประกอบและกระบวนการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ:  การพัฒนารูปแบบ,  การบริหารจัดการ,  สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) identify the components of 

environmental administration of schools, 2) develop an environmental administration 

model of schools, and 3) examine the suitability of the environmental administration 

model of schools under the Secondary Educational Service Area Sakon Nakhon. The 

study was conducted into three phases. The first phase was the review of the 

components of environmental administration of schools by studying concepts, theories 

and synthesizing research papers and confirm the components by the five experts. The 

second phase was the development the environmental administration model of schools 

by studying relevant concepts and theories as well as synthesizing related research 

articles, and querying five experts' opinions. The third phase was to examine the 

suitability of the environmental administration model of schools by exploring the 

opinions of 350 administrators and teachers in schools under the Secondary 

Educational Service Area Sakon Nakhon in the academic year 2021. The sample size 

was determined using Krejcie and Morgan Table. The participants were selected by 

using Multi-Stage Random Sampling. The instrument used in data collection was a 5-

rating scale questionnaire, which obtained content validity index between 0.50-1.00, 

discrimination power index between 0.30-0.73 and reliability index at 0.97. Statistics 

used in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.   

 



V 

 The findings were as follows. 

  1. The environmental administration of schools under the Secondary 

Educational Service Area Sakon Nakhon comprised four components, namely 1) 

Infrastructure, 2) Leaning management, 3) Adminidstration and 4) personal interaction.

  

 2.  The environmental administration model of schools under the Secondary 

Educational Service Area Sakon Nakhon comprised of four components, namely 1) 

Factors affecting environmental administration of schools, 2) components of 

environmental administration of schools, 3) process of environmental administration of 

schools and 4) effects of environmental administration of schools. 

  3. The environmental administration model of schools under the 

Secondary Educational Service Area Sakon Nakhon in overall and each element were 

appropriate at high level. Each element could be ranked from the highest to the lowest 

mean value as: Factors affecting environmental administration of schools, components 

and process of environmental administration of schools, and effects of environmental 

administration of schools, respectively. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 กระทรวงศกึษาธกิารไดก้ำหนดหลักการจัดกระบวนการเรยีนรู ้โดยให้

สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดด้ำเนนิการส่งเสรมิสนับสนุน ให้ครูผู้สอนจัด

บรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีน ตลอดจนสิง่ทีเ่อื้ออำนวยความสะดวก เพือ่สนับสนุน

ต่อการเรียนรูข้องผู้เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกับ สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ

(2553, หน้า 9) ทีไ่ดร้ะบุสาระสำคัญของมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานดา้น

คุณภาพผูเ้รยีน มาตรฐานที ่2 ผูเ้รยีนมีจติสำนกึในการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม และ

มาตรฐานดา้นการบรหิารและการจัดการศกึษามาตราที ่16 สถานศกึษา มกีารจัด

สภาพแวดลอ้มและบรกิารที่สง่เสรมิให้ผูเ้รยีนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ การพฒันา

คุณภาพของคนจงึเป็นสิง่สำคัญที่สุด การเตรียมคนใหส้ามารถเผชิญสถานการณ์ ทีเ่กิดขึน้

และมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว จำเป็นจะตอ้งใชก้ารศกึษาทีม่ีคณุภาพ  

 ปัจจัยที่สำคญัคือองค์ประกอบในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  

แต่การที่จะทำให้ครูมีความตั้งใจและเต็มใจในการปฏบิัติงานมากนอ้ยเพียงใดนั้น 

สภาพแวดล้อมในการทำงานย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากร ซึง่ช่วยเสริมสร้าง

ความพึงพอใจในการทำงานและความรู้สึกประทับใจของบุคลากรในการทำงาน มีผู้ให้

ความหมายไวห้ลายแนว อาทิ สภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง พฤติกรรมเหตุการณ์

บรรยากาศทางวิชาการ ซึ่งได้แก่ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านการเรียนการสอน ด้านการช่วย

ให้การบริหารบุคลากรประสบความสำเร็จ สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสำคัญต่อ

การทำงาน จะเห็นได้จากองค์การใดท่ีมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานดี  

ย่อมส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากร ดังนั้นองค์การสมควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน

การทำงานให้เอื้ออำนวยตอ่การทำงาน สภาพแวดล้อมที่ดีและสวยงาม มีผลต่อจิตใจของ

ผู้ปฏิบตัิงานทำให้มีเจตคตทิี่ดตี่อการทำงาน สำหรบัสภาพแวดล้อมบริหารและดา้นอาคาร

สถานที่ และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะช่วยทำให้งานประสบความสำเร็จ  

(วิบูลย์ เปี่ยมอุดมสุข, 2556, หน้า 2) 
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 การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง    

ที่มีอทิธิพลต่อการจัดการศึกษา ที่จะทำให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ นอกจาก

จะสามารถให้ความรู้ความคิดเกีย่วกับทกุคนที่อยูใ่นสถานศึกษาแลว้ ยังสามารถส่งเสริม 

ให้คนรู้สึกกระตือรือร้นใคร่รู้ใคร่เรียน ช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนอย่างมีความสขุ ส่งเสริม

ความมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างครูและนักเรยีน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด 

การเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะนักเรียนไดร้ับการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติและ 

ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้นสภาพแวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีความสำคัญและ   

มีอิทธิพลต่อผู้เรียนและช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ 

มีความรบัผิดชอบและประสบความสำเร็จในการศึกษา (ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ, 2555,  

หน้า 3) นักเรยีนรู้จักวิธกีารดำรงชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและต่อสภาพแวดล้อมอย่าง

ถูกต้องด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีจะเปน็แบบอย่างที่ดใีนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชมุชน 

กลายเป็นสถานที่ที่มีคุณคา่ของชุมชน สง่ผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ เพิ่มความสนใจ

ในการศึกษาและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาของสถานศึกษามากขึ้น จึงกล่าว

ได้ว่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเปน็แบบอย่างที่ดทีั้งแก่ผู้เรียน ผูป้กครอง

และชุมชนด้วย (อมรพงศ์ พันธโ์ภชน์, 2558, หน้า 35)  

 จากการศึกษาพบว่า สถานศึกษาสามารถยกระดับความเชื่อมั่นและศรัทธาได้

ด้วยการปรับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมรปูธรรมหรือทางกายภาพ จากการมี

อาคารที่สง่างาม มีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม สะอาดเรียบร้อย มีระบบสื่อสารและแสดงถึง 

การทำงานอย่างเป็นระบบ และมเีว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งสถานศกึษาปัจจุบันมีการปรับตัว

เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เปิดโอกาสใหค้รู และผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร 

ตั้งแตก่ารร่วมวางแผน ร่วมตัดสนิใจ ร่วมปฏิบตัิ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบในผล

ที่เกิดขึ้น แต่ยังมีสถานศึกษาจำนวนมากที่มีสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการที่ให้มี

ส่วนร่วมแบบการสร้างความหวาดกลัวและการใช้อำนาจทั้งในระบบและนอกระบบ มีกลุม่

ผลประโยชนแ์ละกลุ่มครองอำนาจครอบงำการบริหารจัดการของสถานศึกษา บรรยากาศ

แบบนี้จึงเปน็อุปสรรคของการพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้าน (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 

2558, ออนไลน์)  โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพ

ของผู้เรียน อกีทั้ง ปัญหาด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอในการดำเนินการ การขาดทักษะ

ความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ

สถานศึกษาด้วย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, หน้า 5) เช่น การศกึษาของ 
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อภิบาล สุวรรณโคตร ์(2563, หน้า 78) ได้สรุปปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาว่า สภาพสถานศึกษาทีเ่ป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในบางแห่งยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งเป็น

สาเหตุหนึ่งท่ีทำให้สถานศึกษาต้องแบกรับภาระเหล่านี้ ทำให้การบริหารจัดการศึกษาไม่ดี

เท่าที่ควร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน การบริหารสภาพแวดล้อมของแต่ละ

สถานศึกษาย่อมมีความแตกต่างกัน แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาการเรียนรู้อย่างเตม็ศักยภาพ จึงสมควรได้รับการปรบัปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน 

 ดังนั้น การบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความสำคญัต่อ 

การจัดการเรยีนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงเป็นผูท้ีม่ีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งตอ่การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษา ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางให้

สถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ไปประยุกต์ใชใ้นโอกาสต่อไป 

คำถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยผู้วิจัยได้ตั้งคำถามในการวิจัย ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นอย่างไร 

  2. รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร มีลกัษณะอยา่งไร 

  3. รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้   

  1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบการบริหารจัดการ 

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ความสำคญัของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ได้รูปแบบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สำหรับ 

การวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตาม

จุดมุ่งหมาย 

  2. ได้สารสนเทศในการวางแผนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร สามารถนำรูปแบบที่พฒันาขึน้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ 

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้วิจัยได้กำหนด

ขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี ้

  1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา  

   1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ศึกษาโดยยึด

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
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    1.1.1 ภาวะผู้นำ 

    1.1.2 โครงสรา้งองค์การ 

    1.1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

    1.1.4 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

   1.2 องค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ศึกษาโดยยึด

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

    1.2.1 ด้านกายภาพ 

    1.2.2 ด้านการบริหารจัดการ 

    1.2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    1.2.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

   1.3 กระบวนการบริหารจดัการสภาพแวดล้อม ศึกษาโดยยึดแนวคิด 

ทฤษฎี และเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

    1.3.1 การวางแผน 

    1.3.2 การจัดองค์การ 

    1.3.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

    1.3.4 การดำเนินงาน 

    1.3.5 การติดตามและประเมินผล 

   1.4 ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ศึกษาโดย

ยึดแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 

    1.4.1 คุณภาพผู้เรียน 

    1.4.2 ประสทิธิภาพในการทำงาน 

    1.4.3 ความพงึพอใจในการทำงาน 

    1.4.4 การมีสว่นร่วมของผูป้กครอง 

  2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

สกลนคร ซึ่งแบ่งการดำเนินการวิจัย ออกเปน็ 3 ระยะ ดังน้ี 
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   ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา โดยการแจกแจงความถี่และสรุปผลการคัดเลือก

องค์ประกอบ จากนั้นนำองค์ประกอบไปให้ผู้ทรงคุณวฒุิ เพื่อยนืยันองค์ประกอบ 

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร โดยผู้ทรงคุณวฒุิ จำนวน 5 คน 

   ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยศกึษาแนวคิด 

ทฤษฎีและเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง และนำมาร่างรูปแบบการบรหิารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จากนั้นนำรูปแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จำนวน 5 คน  

   ระยะที่ 3 การตรวจสอบรปูแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   2.1 ประชากร  

    ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 45 

โรงเรียนจำนวน 2,333 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารและรองผู้บริหาร 120 คน และครู 

2,213 คน (กลุ่มบริหารงานบุคคล, สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร, 

2564) 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง  

     กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 327 

คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,  

อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 191) ในการวิจยัครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง  

จำนวน 350 คน จาก 32 โรงเรียน โดยจาํแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 32 คน 

และครูผู้สอน จำนวน 318 คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multistage Stage sampling) 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ดังนี ้

  1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยของ ทรรศนกร สงครินทร์ (2555); ยุทธศักด์ิ ไชยสีหา (2556);  

กรุณา ภู่มะลิ (2557); ราตรี สอนดี (2559); กิตติ วงษชวลติกุล (2559); ทิพวรรณ  

สำเภาแก้ว (2560); วริศรา อรุณกิตติพร (2561); จามร จังหวัดกลาง (2561); อิฐ แย้มยิ้ม 

(2563); ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563) ประกอบด้วย 

   1.1 ภาวะผู้นำ 

   1.2 โครงสร้างองค์การ 

   1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

   1.4 บรรยากาศและวัฒนธรรมองคก์าร 

  2. องค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยของ พจนา เลีย่มทอง (2554); รัฐสภา พงษ์ภิญโญ (2556); อมรพงศ์  

พันธ์โภชน์ (2556); อารียา สตารตัน์ (2556); ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558); สาคร มหาหิงค์ 

(2559); ปวีณา โภควณิช (2559); ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่ (2561); กิตติยา โพธิสาเกต ุ

(2561); Astin (1985) ประกอบด้วย 

   2.1 ด้านกายภาพ 

   2.2 ด้านการบริหารจัดการ 

   2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

   2.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

  3. กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยของ ธเนศ ขำเกิด (2553); ปริญญา อังศุสิงห์ (2553); สุวรรณี โภชากรณ์ (2553); 

อรพันธุ์ ประสิทธิรตัน์ (2555); พรรณี ชทูัย เจนจิต (2555); อรจรีย ์ณ ตะกั่วทุ่ง (2556); 

วิชิต เทพประสิทธิ์ (2558); สุรพล ศุภรตรีทิเพศ (2558); สุทิน พรมสี (2558);  

วนิดา ปุณปิตตา (2561) ประกอบด้วย  

   3.1 การวางแผน 

   3.2 การจัดองค์การ 

   3.3 การจัดบคุคลเข้าทำงาน 
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   3.4 การดำเนินงาน    

   3.5 การติดตามและประเมินผล 

  4. ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยของวฒุิชัย ดานะ (2553); สมพงษ์ ฤทธิแผลง (2553); จักรพันธ์ ลิงห์ลอ (2553); 

อรพันธ์ ประสิทธีรตัน์ (2555); อินทิรา บริบูรณ์ (2556); เกรียงศกัด์ิ บุญขวาง (2556); 

อารียา สตารัตน์ (2556); สุวพร ตั้งสมวรพงษ ์(2556); วิชิต เทพประสิทธิ์ (2558);  

ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558); เกศรา อะสะนิธิ (2561); ธเนศ ขำเกิด (2563); Mcvey (2009); 

Jo-Anne, Bisset (2014) ประกอบด้วย 

   4.1 คุณภาพผู้เรียน 

   4.2 ประสิทธิภาพในการทำงาน 

   4.3 ความพงึพอใจในการทำงาน 

   4.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

  กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

แสดงดังภาพประกอบ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บริหารจัดการ

สภาพแวดล้อม 

1. ภาวะผู้นำ 

2. โครงสร้างองคก์าร 

3. การบริหาร 

    ทรัพยากรบุคคล 

4. บรรยากาศและ 

    วัฒนธรรมองค์การ 

องค์ประกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อม 

1. ด้านกายภาพ 

2. ด้านการบริหารจัดการ 

3. ด้านการจดัการเรียนการสอน 

4. ด้านปฏิสัมพันธข์องบุคคล 

ผลของการบรหิารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

1. คุณภาพผู้เรียน 

2. ประสิทธิภาพในการทำงาน 

3. ความพงึพอใจในการทำงาน 

4. การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง 

กระบวนการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อม  

 1. การวางแผน 

 2. การจัดองค์การ 

 3. การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

 4. การดำเนินงาน    

 5. การติดตามและประเมนิผล  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 ในการวิจัยเพื่อพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้

ดังต่อไปนี ้

  1. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การสร้างรูปแบบที่สัมพันธ์กันจากกรอบ

แนวคิดพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลจากการใช้รปูแบบสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 1) การพัฒนารูปแบบ คือ การสร้างรูปแบบจำลองขึ้นมาโดยอาศัย

ข้อมูลจากการศึกษา หรือจากบุคคล 2) ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ คือ นำรปู

แบบจำลองท่ีสร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบหรือทดลองใช้ต่อไป  

  2. รูปแบบ หมายถึง แนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธร์ะหว่างชุดของปัจจัย

หรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่สำคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกัน

เพื่อช่วยให้เขา้ใจข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน

กิจกรรมให้บรรลตุามวัตถปุระสงคท์ีก่ำหนดไว้ 

  3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม หมายถึง 

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย 

   3.1 ภาวะผู้นำ หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ำที่แสดงออกถึงการมี 

ความรู้ ความสามารถในการบริหาร สามารถนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีวิสยัทัศน์กวา้งไกล สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน สามารถ

ประสานงานกับบุคคลหรอืหน่วยงานต่าง ๆ สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ต่าง ๆ และ

ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ด ี

   3.2 โครงสร้างองค์การ หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การให้มีความ

ยืดหยุ่น เน้นการกระจายอำนาจลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน มีระบบการติดต่อประสานงาน

ทั้งในหน่วยงานและนอกหนว่ยงาน เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั สนบัสนุนให้มีการประสานงานอย่างทัว่ถึง จัดบุคลากรสอดคล้องกับ

ความรู้ความสามารถและจัดกระบวนการดำเนินงานที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการมีส่วนร่วม

ของชุมชนผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
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   3.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การสรรหา คัดเลือก และ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหนง่ของงาน เพื่อเป็นกำลัง

สำคัญขององค์การ รวมถึงผลงานที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ทั้งน้ีก็เพื่อที่จะใช้ทรัพยากร

บุคคลให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุตามวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมี

ประสทิธิภาพด้วยความพึงพอใจและมีความสุขกับการปฏบิัติงาน 

   3.4 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง การจัดบรรยากาศที่

เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร

และบุคลากรให้ความไว้วางใจต่อกนั เคารพและยอมรับในความเหน็ที่แตกต่างของกันและ

กัน และการมปีฏิสมัพันธ์กันอย่างจริงใจ ร่วมแรงร่วมใจทำงานเปน็ทีมเพื่อเพิม่

ประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน 

  4. องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง 

สภาวะที่เอื้อให้การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาบรรลุตามเปา้หมาย  

ซึง่ประกอบด้วย 

   4.1 ด้านกายภาพ หมายถงึ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นวัตถุเปน็รปูธรรม

ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศกึษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนการ

สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน โดยคำนึงถงึความเหมาะสมและความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา คือ ด้านภูมิทัศน์ ด้านอาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณก์าร

สอนและด้านความปลอดภยั ซึ่งทุกส่วนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผลพลอยได้คือนักเรียนและบุคลากรมีเจตคติที่ดี

ต่อสถานศึกษา 

    4.2 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การจัดสิ่งต่าง ๆ ภายใน

สถานศึกษา ที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ทางการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริง 

อย่างมีระบบแบบแผน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรคแ์ละวางแผนพัฒนางานที่

เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ  

   4.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การสร้างบรรยากาศท่ี

เอื้ออำนวยต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบตัิจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม

ศักยภาพ ผู้เรียนสืบคน้ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง โดยมคีรูผู้สอนเปน็ผู้อำนวยความสะดวก

ให้โดยใช้หลกัคุณธรรมนำความรู้ให้เกิดกบัผู้เรียนอย่างแท้จริง 



11 

   4.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล หมายถึง การแสดงออกของบุคคล ที่มีผล

หรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกนัไดท้ั้งทางบวกหรือทางลบ อนัจะนำมาซึ่งการมีความสมัพันธ์ที่ดีกับ

คนอื่น ซึ่งได้แก่ การติดต่อสื่อสารกัน การร่วมมือกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

การยอมรบัซึ่งกันและกัน รวมถึงการแก้ปัญหาและสามารถปฏิบัติงานร่วมกบับุคคลอ่ืนได้ 

  5. กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการที่

เป็นระเบียบแบบแผน มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานที่ชดัเจน โดยมี

องค์ประกอบ ดังนี ้

   5.1 การวางแผน หมายถึง การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 

แผนงานโครงการกลยุทธ์สำหรับการปฏบิัติงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

   5.2 การจัดองค์การ หมายถึง การจัดระบบของหน่วยงานให้มีความสอด

คลองกับนโยบายและวตัถุประสงค์ โดยแบ่งหน่วยงาน กำหนดงาน และความรับผิดชอบ

ของบุคคลในหน่วยงานให้เหมาะสม กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบของ

บุคคลทุกคนในหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อเป็นการป้องกันความสับสนและซ้ำซ้อนในการ

ทำงาน   

   5.3 การจัดบคุคลเข้าทำงาน หมายถึง การจัดบุคคลลงตำแหน่งของงาน

ให้สอดคลองกันกบัการจัดแบ่งหน่วยงาน เพื่อให้ได้คนที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงาน

ด้วยความเตม็ใจและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อการทำงานบรรลผุลสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ 

   5.4 การดำเนินงาน หมายถงึ การทำกิจกรรมตามที่กำหนดไวในแผนงาน

หรือโครงการเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ปฏิบัตติามทีร่ะบุไวในโครงการ 

ส่วนผู้บริหารมีหน้าทีใ่นการควบคุม ติดตาม นิเทศ กำกับ เพ่ือให้การดำเนินการตามแผน

หรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมปีระสทิธิภาพสูงสุด 

   5.5 การติดตามและประเมินผล หมายถงึ วิธีการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ

การทำงาน การปฏิบัติงานในหน้าที่ของบคุลากร ตลอดจนสมรรถภาพของบุคลากร นำไป

วิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ต้องการ แล้วตัดสินว่าดีหรือไม่เพยีงใด  

การประเมินผลงานควรมีวตัถุประสงค์ทีแ่น่นอนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชนมากที่สุด 

  6. ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง 

ความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การทีไ่ด้กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยอาศยักระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผล
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สำเร็จของงานคือ ผู้เรียนมีคุณภาพ และได้รบัความพึงพอใจจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีการ

บริหารด้วยวธิีการที่เหมาะสมและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด 

   6.1 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลจากการ

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดไว้ 

โดยส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะที่จำเป็นตามหลกัสูตร มีคุณธรรม

จริยธรรม คณุลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชพี โดยไดร้ับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ

สติปัญญา เพือ่พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

   6.2 ประสทิธิภาพในการทำงาน หมายถึง ความสามารถในการบริหาร

จัดการและการดำเนินงานในสถานศึกษา ทีเ่กิดจากการทำงานที่ทุ่มเทอย่างเตม็ใจเต็ม

ความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการใช้กลวธิีเทคนิคที่สามารถสร้างผลงานให้ดีขึน้ 

รวดเร็วขึน้ สะดวกมากขึ้น และช่วยลดขั้นตอนการทำงานลง เป็นผลงานที่มีคุณภาพน่า

พอใจ มีการใช้ทรัพยากรทั้งงบประมาณ คนและวัสดุอุปกรณ์ได้อยา่งเหมาะสม คุ้มค่าและ

เกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวตัถุประสงค์ของสถานศึกษา 

   6.3 ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถงึ ความรู้สึกหรือทัศนคติของ

บุคลากรที่มตี่อการทำงานในทางบวก เป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบตัิงานและได้รับ

ผลตอบแทนคือ ผลที่เปน็ความพึงพอใจ ที่ทำให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่

จะทำงาน มีขวัญและกำลังใจ มีความมัน่คงและมีความก้าวหน้าท้าทายความสามารถ  

มีเกียรติและศักดิ์ศรีและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ดี พึงพอใจกับผูบ้ังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงานและการจัดระบบบริหารของสถานศึกษา สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการทำงาน รวมทั้งการส่งผลต่อความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย

ของสถานศึกษา 

   6.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การร่วมมือกันระหว่าง

สถานศึกษากับผู้ปกครอง ในการพิจารณาปัญหา ความต้องการและการตัดสินใจร่วมกัน

โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยร่วมตั้งแต่การระบุปัญหา การวางแผน

การตัดสินใจ การดำเนินงานและการประเมินผล ตลอดจนรบัรู้ผลด ีผลเสีย จนเกดิความ

ภาคภูมิใจร่วมกันในการจัดการศึกษา 
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  7. ผู้บริหาร หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา

ของรัฐประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รกัษาการผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 

ในปีการศึกษา 2564 

  8. ครู หมายถึง ครูผู้สอนในกลุ่มสาระใดสาระหนึ่งหรือหลายกลุม่สาระใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ในปีการศึกษา 2564 

  9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร หมายถึง หน่วยงาน

หรือองค์กรทีท่ำหน้าที่กำกับดูแล จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลายของภาครัฐ ซึ่งอยูใ่นเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีดงันี้ 

  1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 

   1.1 ความหมายของสภาพแวดล้อม 

   1.2 ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   1.3 ความสำคัญของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   1.4 ความหมายของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   1.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   1.6 องค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 

   1.7 กระบวนการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   1.8 ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   1.9 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน  

สถานศึกษา 

     1.9.1 งานวิจัยในประเทศ 

     1.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

  2. แนวคิดเกีย่วกับการพฒันารูปแบบ 

   2.1 ความหมายของรูปแบบ 

   2.2 ประเภทของรูปแบบ 

   2.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 

   2.4 การพัฒนารูปแบบ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

 1.1 ความหมายของสภาพแวดล้อม 

 นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของสภาพแวดล้อมไว้ ดงันี้ 

  มนุษย์ได้ชื่อวา่อาศัยอยู่ในโลก 2 โลก โลกหนึ่งเปน็โลกธรรมชาติ 

ประกอบด้วยพืช สัตว์ ดิน อากาศ น้ำ ซึง่ดำรงอยูม่าเป็นเวลานับล้านปี โดยมีมนษุย์เข้ามา

เป็นส่วนร่วมด้วย โลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกทางสังคม ซึง่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และองค์กรทางการเมือง โลกทั้งสองนี้เปน็สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเราและอยู่กับ

เราตลอดมา แต่การจะรวมทั้งสองโลกเข้าด้วยกันให้กลมกลนืกับเกิดเป็นความตึงเครียดที่

ไม่รู้จบ การเรยีนรู้โลกทั้งสองให้เข้าใจถอ่งแท้จะทำใหเ้รามีชีวิตอยู่อย่างมีความสขุ เราเรียก

โลกที่เราอาศยัอยู่ทั้งสองโลกนี้ว่า environment คำ ๆ นี้มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส 

environ แปลว่า อยู่รอบ ๆ (Cunningham, Cunningham, & Saigo, 2005)   

  กรมสง่เสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม (2564, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุก

อย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งทีเ่ป็นรูปธรรม สามารถจับต้องและ

มองเห็นได้และนามธรรม เช่น วัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ มีอิทธิพลเกี่ยวโยง

ถึงกัน เปน็ปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึง่จะมีส่วนเสริมสร้าง

หรือทำลายอีกส่วนหนึง่ อย่างหลีกเลีย่งมิได้ สิ่งแวดล้อมเปน็วงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้อง

กันไปทั้งระบบ   

  จิรพฒัน์ ศลศิลป์ชัย (2551, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม 

หมายถึง สิ่งตา่ง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิง่ทีม่นุษย์สร้างขึ้น 

  ฉัตรชัย ศรีสุข (2554, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมว่า 

หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ทีม่ีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ ที่อยูร่อบตวัมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างข้ึน 

  ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมว่า 

หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมคือ สิ่งหรือสภาพต่าง ๆ ทีม่ีอยู่รอบตัวเราและ

ชุมชน ซึ่งมีผลต่อการดำรงอยู่และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนหรือสมาชิกของ

ชุมชน สิ่งและสภาพต่าง ๆ นั้นมีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและทีม่นุษย์สร้างขึ้นทั้งมีชีวิต

และไม่มีชีวิตทั้งเปน็รปูธรรมและนามธรรม 
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 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง สิง่ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตวัมนุษย์ ทั้งท่ี

เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทีม่นุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มองเห็นได้ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เป็น

รูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 

 1.2 ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ 

ดังนี ้  

  นรา สมประสงค์, และเสรี ลาชโรจน์ (2550, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา หมายถึง สภาพที่เกิดจากผลกระทบหรือปฏิสัมพนัธ์ของ

สิ่งแวดล้อมทกุสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในสถานศึกษานั่นเอง 

  วิชาญ สุวรรณวงษ์ (2550, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา หมายถึง สภาวะหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยูโ่ดยรอบ เป็นรูปธรรมที่มองเห็น

ได้หรือเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเหน็ได ้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ซึง่มี

ผลกระทบต่อประสทิธิภาพและประสิทธิภาพต่อคุณภาพของผู้เรียน  

  นิพนธ ์วรรณเวช (2554, หน้า 65) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา หมายถึง องคป์ระกอบทั้งที่เป็นรปูธรรมและนามธรรม ได้แก่ บริเวณอาคาร

สถานที่ แนวความคิดความรู้สึกและบรรยากาศในสถานศึกษา ทีม่ีอิทธิพลต่อการส่งเสริม

สนับสนุนการศึกษาและพฒันาการด้านสติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ของ

นักศึกษาใหไ้ปสู่จุดหมายทีพ่ึงประสงคไ์ด้ 

  ปฏิคม พงษป์ระเสริฐ (2555, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษา หมายถึง องค์ประกอบตา่ง ๆ ภายในสถานศึกษาท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน 

   มยุรี สิงห์โทราช (2556, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา หมายถึง บรรยากาศหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาที่เป็นวตัถุสิง่ของ

หรือตวับุคคล ตลอดจนกจิกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียนทุก ๆ ด้าน 

   Harold (1964, p. 233 อ้างถึงใน นันท์นภสั หัตถะปะนิตย์, 2558, หน้า 

24) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาระบบ

การปกครองและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติและความสนใจ 
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   Mcvey (1999, p. 124) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา หมายถึง สภาพแวดล้อมในการเรียนทางด้านกายภาพ ซึ่งประกอบด้วยแสง

สว่าง สี เสียง บริเวณที่ว่าง เฟอร์นิเจอร์ และลักษณะของสถานที่ท่ีใช้เรียนรู้ ส่วน

สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นนามธรรมหรือสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวทิยาก็คือบรรยากาศของ

ชั้นเรียน  

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน

สถานศึกษา ทั้งที่เปน็รปูธรรมหรือนามธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสนับสนุน

การศึกษา ให้นักเรียนได้เกดิการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกด้าน 

 1.3 ความสำคัญของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาดังนี้ 

  นรา สมประสงค์ และเสรี ลาชโรจน์ (2550, หน้า 25) กล่าวถึงความสำคัญ

ของการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า เนื่องจากสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน สถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมท่ีดีจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ชุมชนกลายเป็นสถานที่มีคา่ของชุมชน สง่ผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจเพิ่มความสนใจ

ในการศึกษาและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาของสถานศึกษามากขึ้น  

มีหน่วยงานสถานศึกษาจำนวนมากเป็นที่ยอมรับในฐานะหน่วยนำ หน่วยนำสังคมในชุมชน

สามารถเปน็แกนนำในการพัฒนาและเปน็กำลังหลักของชุมชน สภาพแวดล้อมภายใน

สถานศึกษาทีไ่ด้รบัการพัฒนาอย่างมีคุณภาพจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ 

ตามไปด้วย เช่นการอนุรกัษ์พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนซึ่งเท่ากับการยกระดับ

มาตรฐานการดำรงชีวิตและการยกระดบัจิตใจของคนทั้งชุมชนและพัฒนาไปพรอ้มกัน  

จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน

ผู้ปกครองและชุมชน 

  อรุณชัย กณัฑภา (2551, หน้า 21) กล่าวถึงความสำคัญของการจัด

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมในทกุ ๆ ด้าน ที่ส่งผลต่อ 

การเรียนรู้ของผู้เรียนสภาพแวดล้อมท่ีดีหมายถึงส่วนประกอบสำคญัส่วนหนึ่งทีจ่ะส่งผลให้

ผู้เรียนมีพัฒนาการมีความปลอดภัย มีแรงจงูใจและเกิดความสุขความเต็มใจในการ

แสวงหาความรู้ ตรงกันข้ามโรงเรียนที่ขาดการเอาใจใส่ในด้านสภาพแวดล้อมไมเ่ห็น

ความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อม จะทำใหบุ้คลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาขาด
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ปฏิสมัพันธท์ีด่ี มีบรรยากาศทีน่่าเบื่อ ขาดความอบอุ่นและบรรยากาศทีเ่ป็นมิตรและ

ศรัทธาต่อโรงเรียน ทำให้สว่นประกอบของคำว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ขาดความสมบูรณ์

ตามมาในที่สุด 

  ธเนศ ขำเกิด (2555, ออนไลน์) กล่าวถึงความสำคัญของการจัด

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ว่า โรงเรียนทุกแห่งย่อมปรารถนาให้นักเรียนของตนมี

ความสุขทั้งอยู่ทีบ่้านและทีโ่รงเรียนทุกข์หรือสุขที่บ้านบางครั้งโรงเรียนก็ไม่สามารถเข้าไป

ช่วยผ่อนคลายได้แต่ทุกข์หรือสุขที่โรงเรียนน่าจะเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายใน

โรงเรียนการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนจะมีสว่นในการเสรมิสร้าง

ความคิด จติใจและคุณธรรมต่างๆ อันพึงประสงคไ์ด้โรงเรียนที่สะอาดสดชื่น ร่มรืน่ 

เรียบง่าย สงบ แจ่มใส มีชวีิตชีวา วัสดุอาคารสถานทีท่ีไ่ด้รบัการดแูลมีความเปน็ปัจจุบนั

พร้อมที่จะใหค้รูและนักเรียนไดใ้ช้ตลอดเวลา ย่อมจะทำให้ครูและนกัเรียนได้รบัอิทธิพล 

ทำให้เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาดและความสงบ 

เรียบง่ายทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นไปด้วยจึงเป็นการสมควรท่ีโรงเรียนจะต้องพยายาม 

จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนเพื่อประโยชน์และความสุขของนักเรียนโดย

ถ้วนหน้า 

  อารียา สตารตัน ์(2556, หน้า 11) กล่าวถึงความสำคัญของการจัด

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสว่นหนึ่งที่จะสง่ผลให้

ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจทำให้เกิดความสุขและประสบผลสำเร็จ

เนื่องจากสถานศึกษาเปน็แหล่งเรียนรู้ที่วดัมวลประสบการณ์แกน่ักเรียนทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม ผู้เรียนได้รบัการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ ได้ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น

สภาพแวดล้อมและสถานศกึษาจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อ

ผู้เรียน ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ มีความรบัผิดชอบ

และประสบผลสำเร็จในอนาคต 

  ขวัญเรือน ภาคบุบผา (2559, หน้า 22) กล่าวถึงความสำคัญของการจัด

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความสำคัญต่อ

การจัดการศกึษาทกุระดับ เพราะสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชมุชนสถานศึกษาที่มี

สภาพแวดล้อมที่ดีจะเปน็แบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนกลายเป็นสถานที่
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มีค่าของชุมชน ส่งผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจ เพิม่ความสนใจในการศึกษาและการเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น 

 จากความสำคัญของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า 

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา เป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีม่ีความสำคญัและมีอิทธิพลต่อ

ผู้เรียน สถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ชุมชน กลายเป็นสถานที่มีคา่ของชุมชน สง่ผลให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจเพิ่มความสนใจ

ในการศึกษาและการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา ส่งผลใหค้รูมีแรงจูงใจจนทำให้

เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ 

ความคิด มีความรับผิดชอบ มีความสุขในการมาเรียนและประสบผลสำเร็จในการศึกษา  

 1.4 ความหมายของการบริหารจัดการ 

 นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของการบรหิารจัดการไว้ดังนี้  

  สมคิด บางโม (2546, หน้า 60 อ้างถึงใน นติย์รดี ใจอาษา, 2555, หน้า 11) 

กล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ว่า การบริหารส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการบริหารราชการ

คำศัพท์ที่ใช้ม ี2 คำ คือ การบริหาร (Administration) นิยมใช้กับการบริหารราชการหรือ

การจัดการเกีย่วกับนโยบาย ศัพท์อีกคำหนึ่ง คือ การจัดการ (Management) นิยมใช้กับ

การบริหารธรุกิจเอกชนหรือการดำเนินการตามนโยบายทีก่ำหนดไว้ อย่างไรก็ตามคำว่า 

การบริหารกบัคำว่าการจดัการใช้แทนกันได้ มีความหมายเหมือนกัน 

  นิพนธ ์กินาวงศ์ (2557, หน้า 15-16) กล่าวถึงการบรหิารจัดการไว้ว่า 

การบริหารจดัการ หมายถึง การร่วมมือกันทำงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมี

วัตถปุระสงคข์องการทำงานร่วมกันในการร่วมมือกนัทำงานนั้น จะต้องมีบุคคลท่ีเป็น 

หัวหน้าที่เรียกว่า ผู้บริหาร และการร่วมมือกันนั้นจะจดัในรูปขององค์การประเภทต่าง ๆ

แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่มีขององค์การนั้น ๆ   

  เกรียงศักดิ์ เขยีวยิ่ง (2558, หน้า 10) กลา่วถึงการบริหารจัดการไว้ว่าการ

บริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการประสานงานและบูรณาการกิจกรรมในงานเพื่อให้

บรรลุความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หรืออาศยับุคคลต่าง ๆ ปฏบิัต ิ

  จันทรานี สงวนนาม (2559, หน้า 11) กลา่วถึงการบริหารจัดการไว้ว่า 

มีความสัมพันธ์กับการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององคก์าร ทรัพยากรทางการ

บริหาร ซึ่งรวมถึงกลุ่มบุคคลในองค์การ กลไกการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมของ

องค์การและกล่าวว่าการบริหารเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมและสมาชิกในองค์การเพื่อให้
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บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ     

  สมศักดิ์ คงเทีย่ง (2561, หน้า 1) กล่าวถึงการบริหารจดัการไว้ว่าการบริหาร

จัดการ หมายถึง กิจกรรมตา่ง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย ๆ อยา่ง ที่บุคคลร่วมกันกำหนดโดยใช้

กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

  Henri Fayol (1916, ออนไลน์) กล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ว่าการบริหาร

จัดการ หมายถึง ศิลปะในการทำสิง่ต่าง ๆ ให้สำเร็จด้วยคน 

  Peter F. Drucker (1954, p. 6) กล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ว่าการบริหาร

จัดการ หมายถึง ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อืน่ การทำงาน 

ต่าง ๆ ให้ลุลว่งไปโดยอาศยัคนอื่นเป็นผูท้ำ ภายในสภาพองค์การทีก่ล่าวนั้นทรัพยากรด้าน

บุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทำงานในองค์การ ซ่ึงคนเหล่านี้จะ

เป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถอุื่นๆเครื่องจักร อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูล

สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลติสินค้าหรือบริการออกจำหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับ

สังคม 

  Harold Koontz (1976, p. 6) กล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ว่าการบริหาร

จัดการ หมายถึง การดำเนินงานให้บรรลุวัตถปุระสงคท์ีต่ั้งไว ้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย 

ได้แก่ คน เงิน วัสดุ สิ่งของ เป็นอปุกรณ์การจัดการนั้น 

  Bartol & Martin (1991, p. 6) กล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ว่าการบริหาร

จัดการ หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เป้าหมายขององค์การประสบความสำเร็จโดยผ่าน

หน้าทีห่ลัก 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การใช้ภาวะผู้นำและการควบคุม 

  Bovee & Others (1993, p. 5) กล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ว่าการบริหาร

จัดการ หมายถึง กระบวนการที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายโดยประสิทธิผลและ

ประสทิธิภาพของการวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้นำและการควบคุมองคก์ารในด้าน

บุคลากร กายภาพ งบประมาณและแหลง่ข้อมูล  

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการ 

เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ การใช้ความรู้ที่เป็นทั้งศาสตรแ์ละศิลป์ รวมถึงทักษะทีใ่ช้ในการ

ดำเนินงานในองค์การ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทีต่ั้งไว้ การดำเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงคโ์ดยการใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยอาศัยปัจจัยทาง 
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การบริหารในการชักจูงให้คนหนัมาช่วยเหลืองานขององค์การ เพื่อให้เกิดความรว่มมือ 

ร่วมใจกันในการทำงานใหไ้ด้รับผลสำเร็จตามจุดหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ โดยที่ผู้บริหารต้องทำหน้าที่ เปน็ทั้งหัวหน้า ผู้นำและผูป้ระสานงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ  

 1.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว ้ดังนี้ 

  ทรรศกร สงครินทร์ (2555, หน้า 55) กลา่วถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา มี 7 ด้านประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ 2) การสร้างวิสัยทัศน์

ร่วม 3) โครงสร้างการบริหารสถานศกึษา 4) การจูงใจ 5) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 

6) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร 7) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

  ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2556, หน้า 144) กลา่วถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้นำ 2) ดา้นโครงสร้างองค์การ 

3) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์การ 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร    

  กรุณา ภู่มะลิ (2557, หน้า 5) กล่าวถึงปจัจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย ปจัจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ปัจจัยด้าน

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และปัจจัย

ด้านการปฏบิัติตามนโยบาย 

  ราตรี สอนดี (2559, หน้า 8) กล่าวถึงปจัจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษามี 5 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านผู้บริหาร 2)ด้านโครงสร้าง   

3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านทรัพยากร 5) ด้านบุคลากร 

  กิตติ วงษ์ชวลติกุล (2559, หน้า 133) กลา่วถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ
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สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นำ ด้านโครงสร้างระบบบริหาร 

ด้านการมอบหมายงาน ด้านการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ดา้นการสร้างความ 

พึงพอใจในการปฏบิัติงาน ด้านการสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน   

  ทิพวรรณ สำเภาแก้ว (2560, หน้า 6) กล่าวถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า ปัจจัยท่ีสำคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลขององค์การ จำแนกเป็น 4 ด้าน คือ ปัจจยัลักษณะขององค์การ ปัจจัยลักษณะ

ของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองคก์าร และปัจจัยลักษณะของนโยบาย

การบริหารและการปฏิบัติ 

  วริศรา อรุณกิตติพร (2561, หน้า 6) กลา่วถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านลักษณะขององคก์าร ด้านลักษณะ

สภาพแวดล้อม ด้านลักษณะของบุคคล ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ   

  จามร จังหวัดกลาง และเขม็ทอง ศิริแสงเลิศ (2561, หน้า 40) กล่าวถึง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า ปจัจัยที่สง่ผล 

ต่อระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านองคก์าร  

ด้านทรัพยากร ด้านการบริหารงานวิชาการ     

  อิฐ แย้มยิ้ม (2563, หน้า 65) กล่าวถึงปัจจัยที่สง่ผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย ด้านผู้บริหาร ด้านกระบวนการนิเทศ  

ด้านบุคลากรและด้านแรงจงูใจ 

  ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563, หน้า 98) กล่าวถึงปัจจัยที่สง่ผลต่อการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ภาวะผู้นำ 4) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์การ 

5) โครงสร้างองคก์ร และ 6) การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 จากทัศนะของนักวิชาการและผลการวิจยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น สามารถสังเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สรุปได้ 

ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะหป์ัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

นักวิชาการ 

 

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 
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คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

ปัจ
จัย

ที่ม
ุ่งศ

ึกษ
า 

1. ภาวะผูน้ำ           7 70 √ 

- ภาวะผูน้ำ √         √    

- ด้านภาวะผู้นำ  √   √         

- ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ   √           

- ด้านผูบ้ริหาร    √     √     

2. โครงสรา้งองค์การ           5 50 √ 

- โครงสร้างการบรหิาร

สถานศกึษา 

√             

- โครงสร้างองค์การ  √            

- ด้านโครงสร้าง    √          

- ด้านโครงสร้างระบบบรหิาร     √         

- โครงสร้างองค์กร          √    

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล           7 70 √ 

    - การพัฒนาบุคลากรและ

ทมีงาน 

√             

    - ด้านบุคลากร    √     √     

    - ด้านบุคคล        √      

    - การบรหิารทรัพยากรบุคคล          √    

    - ลักษณะของบุคคลใน

องค์การ 

     √        

    - ด้านลักษณะของบุคคล       √       
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นักวิชาการ 
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จัย

ที่ม
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ึกษ
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4. บรรยากาศและวัฒนธรรม

องค์การ 

          6 60 √ 

     - บรรยากาศและวัฒนธรรมของ

องค์การ 

√ √        √    

- ปัจจัยลักษณะขององค์การ      √ √       

- ด้านองค์การ        √      

5. เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

          3 30  

- เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

√             

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  √        √    

- ด้านการตดิต่อสื่อสาร  √            

6. ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม           3 30  

    - ปัจจัยด้านการจดัสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการเรยีนรู ้

  √           

    - ปัจจยัลักษณะของสภาพแวดล้อม      √        

    - ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม       √       

7. การมสี่วนร่วมของชุมชน           2 20  

    - ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

  √           

    - การมสี่วนร่วมของชุมชน          √    

8. นโยบายและการปฏบิัต ิ           3 30  

    - ปัจจัยด้านการปฏบิัติตามนโยบาย   √           

 
  
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 (ต่อ) 
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นักวิชาการ 
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- ลักษณะของนโยบายการ

บริหารและการปฏิบัต ิ

     √        

- ด้านนโยบายการบริหาร

และการปฏิบตัิ 

      √       

9. ด้านกระบวนการ    √       1 10  

10. ด้านกระบวนการนิเทศ         √  1 10  

11. ด้านแรงจูงใจ √    √    √  2 20  

12. ด้านการมอบหมายงาน     √      1 10  

13.ด้านการสรา้งความพึงพอใจใน

การปฏบิัติงาน 

    √      1 10  

14. ด้านการสร้างความสุขในการ

ปฏิบัติงาน 

    √      1 10  

15. ด้านทรัพยากร    √    √   2 20  

16. ด้านการบริหารงานวิชาการ        √   1 10  

17. การสรา้งวิสัยทัศน์ร่วม √             

   รวม 7 5 4 5 6 4 4 4 4 6 - -  

 

 จากตาราง 1 การสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษา ผู้วิจยัได้รวบรวมปัจจัยทีม่ีลักษณะสอดคล้องกันเข้าเป็นปัจจัยเดียวกัน  

ได้จำนวน 17 ปัจจัย จากนัน้ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ความถีร่้อยละ 50 ขึ้นไป ในการเลือกปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีมุ่งศึกษา แบ่งออกเป็น 4 

ปัจจัย ดังนี ้

 

ตาราง 1 (ต่อ) 
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  ปัจจัยที่ 1 ภาวะผู้นำ ไดร้วบรวมปัจจัยสนับสนุนที่นักวชิาการและนักวิจัยได้

กล่าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นปัจจัยเดียวกัน ได้แก ่ด้านภาวะผู้นำ ปัจจัย

ด้านภาวะผู้นำ ด้านผู้บริหาร โดยใช้ชื่อปจัจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษา ว่า “ภาวะผูน้ำ” 

  ปัจจัยที่ 2 โครงสร้างองคก์าร ได้รวบรวมปัจจัยสนับสนุนที่นักวิชาการและ

นักวิจัยได้กลา่วถึง ซ่ึงมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นปัจจัยเดยีวกัน ได้แก่ โครงสร้าง

การบริหารสถานศึกษา ดา้นโครงสร้าง ด้านโครงสร้างระบบบริหาร โครงสร้างองค์กร  

โดยใช้ชื่อปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ว่า “โครงสร้าง

องค์การ” 

  ปัจจัยที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รวบรวมปัจจัยสนับสนนุที่

นักวิชาการและนักวิจัยได้กล่าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นปัจจัยเดียวกัน 

ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน ลักษณะของบุคคลใน

องค์การ ด้านลักษณะของบุคคล โดยใชช้ื่อปัจจัยที่สง่ผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ว่า “การบริหารทรัพยากรบุคคล” 

  ปัจจัยที่ 4 บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร ได้รวบรวมปัจจัยสนับสนุนที่

นักวิชาการและนักวิจัยได้กล่าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นปัจจัยเดียวกัน 

ได้แก่ ปัจจัยลกัษณะขององค์การ ด้านองค์การ โดยใช้ชื่อปัจจัยที่สง่ผลต่อการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ว่า “บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์การ” 

  สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

หมายถึง สิ่งทีท่ำให้การบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 

ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำ 2) โครงสร้างองค์การ 3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 4) บรรยากาศ

และวัฒนธรรมขององค์การ  

  1.5.1 ภาวะผู้นำ 

  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจัยภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมไว้ดงันี้ 

   มานิตย ์มัลลวงค์ (2553, หน้า 301) ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำไว้ดังนี้ภาวะ

ผู้นำเป็นคุณสมบัติเฉพาะสว่นบุคคลของผู้นำที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ความสามารถใน

การบริหารจดัการและความมีอิทธิพลในการนำผู้อื่นได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพือ่มุ่งสู่ความ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน   
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   ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หน้า 16) ได้สรุปว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

กระบวนการทีบุ่คคลที่เป็นผู้นำใช้อำนาจหรืออทิธิพลต่อบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่ม

ยอมรับและปฏิบตัิในสิ่งที่ผู้นำต้องการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีผู้นำหรือกลุ่ม

องค์การกำหนดไว้   

   วุฒิพร ประทุมพงษ ์(2556, หน้า 37) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำ หมายถงึ 

ความสามารถทีจ่ะใช้อิทธิพลของผู้นำในการชักจงูให้บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลมี 

พฤติกรรมคล้อยตามและยอมปฏิบัติหรือดำเนินกิจกรรม ทีน่ำไปสูค่วามสำเร็จตาม 

วัตถุประสงคท์ี่กำหนดไว้ด้วยความเห็นใจ  

   อคีราภ์รัตน์ วรรณรตัน์ (2556, หน้า 27) ได้สรุปว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน เพือ่การโน้มน้าวหรือจงูใจให้ ทุกฝ่ายใน

โรงเรียนปฏิบตัิงานในหน้าทีต่ามความรบัผิดชอบของตนอย่างเตม็ที่ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล 

สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอใช้หลักเหตุผลในการบรหิารงาน สามารถ ประสานงานกับ

บุคลากรหรือหน่วยงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ และปฏิบัตตินเป็น

แบบอย่างที่ดี เพื่อให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนได้ อย่างมี

ประสทิธิผล     

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง พฤติกรรมของผู้นำทีแ่สดงออกถึงการมีความรู้ 

ความสามารถในการบริหาร สามารถนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

มีวิสยัทัศน์กวา้งไกล สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน สามารถ

ประสานงานกับบุคคลหรอืหน่วยงานต่าง ๆ สามารถปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ต่าง ๆ และ

ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ด ี

  1.5.2 โครงสร้างองค์การ 

  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจัยโครงสร้างองคก์ารในการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมไว้ดังนี ้

   ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หน้า 14) กล่าวถึงโครงสร้างองค์การไว้ดงันี้ 

โครงสร้างองค์การ หมายถึง กระบวนการของการกำหนดความสมัพันธ์อย่างเป็นทางการ

ระหว่างบุคคล โดยการจัดสายงาน การแบ่งงาน การกำหนดบุคคลตามความเหมาะสมของ

งาน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวตัถุประสงค์ทีไ่ด้กำหนดไว้ 
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   อัชราภรณ์ มาตรา (2556, หน้า 31) กลา่วถึงโครงสร้างองค์การไว้ดังนี้ 

โครงสร้างองค์การ เป็นการจัดโครงสร้างทีเ่อื้อต่อการมีส่วนร่วมการจัดระบบมอบหมาย

งานและความรบัผิดชอบเป็นระบบ การลดข้ันตอนการปฏบิัติงาน การจัดสายงานการ

บังคับบัญชา และมีกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และมีการจัดบคุลากรให้

ปฏิบัติหน้าทีส่อดคล้องกับความรู้ความสามารถ 

   คำเตียง ก่ำเกลี้ยง (2556, หน้า 31) กล่าวถึงโครงสร้างองค์การไว้ดงันี้ 

โครงสร้างองค์การ หมายถึง การกำหนดการจัดสายงานการบังคบับัญชา การจัดกลุ่มงาน

ตาม จุดประสงค์หรือหน้าที่ของงาน การกำหนดบทบาทและจัดสรรอำนาจหน้าที่ชัดเจน  

มีการจัดบุคลากรให้ปฏิบัตหิน้าที่สอดคลอ้งกับความรู้ความสามารถ มีการควบคุมการ

ปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การใช้กฎระเบียบข้อบังคับในโรงเรียน การจัด 

ระบบงานหรือสายทางเดินของงานใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

   วุฒิพร ประทุมพงษ ์(2556, หน้า 46) กล่าวถึงโครงสร้างองคก์ารไว้ดังนี้ 

โครงสร้างองค์การ หมายถึง การจัดสายงานการบังคับบัญชา การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติ

หน้าที ่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และมีการจัดระบบการติดต่อประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอก 

   อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 46) กล่าวถึงโครงสร้างองค์การไว้ ดงันี้ 

โครงสร้างองค์กร หมายถงึ การกำหนดบทบาทหน้าที่ กลุ่มของงานที่เป็นทางการซ่ึง

มอบหมายใหป้ัจเจกบุคคลหรือฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการดำเนินงาน การจัดกลุ่มงานตาม

จุดประสงค์หรือหน้าที่ของงาน การกำหนดบทบาทและจัดสรรอำนาจหน้าที่ชัดเจน การ

กระจายอำนาจ การควบคุม การปฏิบัตงิาน การวางแผนการปฏิบตัิงาน การใชอ้ำนาจ

หน้าทีใ่นการบริหารงาน การใช้กฎระเบียบข้อบงัคับในองค์การ   

  สรุปได้ว่า โครงสร้างองคก์าร หมายถึง การจัดโครงสร้างองคก์รใหม้ีความ

ยืดหยุ่น เน้นการกระจายอำนาจลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน มีระบบการติดต่อประสานงาน

ทั้งในหน่วยงานและนอกหนว่ยงาน เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั สนบัสนุนให้มีการประสานงานอย่างทัว่ถึง จัดบุคลากรสอดคล้องกับ

ความรู้ความสามารถและจัดกระบวนการดำเนินงานที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการมีส่วนร่วม

ของชุมชนผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ 
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  1.5.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  

  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจัยการบริหารทรัพยากรบุคคลในการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มไว้ดังนี้ 

   สุนันทา เลาหนันท์ (2542, หน้า 5) กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไว้ดังนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิบัติการที่

เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นทรัพยากรบคุคลที่มีประสทิธิภาพ

สูงสุดที่จะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ กระบวนการที่เกีย่วข้อง ได้แก่  

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคกัเลือก การฝึกอบรม 

และการพฒันา การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และ 

ผลประโยชนเ์กื้อกูลสุขภาพและความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์การพัฒนา

องค์การ  

   พยอม วงศ์สารศรี (2544, หน้า 5) กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไว้ดังนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผูบ้ริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ ์

ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏบิัติงานใน

องค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา ธำรงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การเพิ่มพนู 

ความรู้ความสมารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน และยังรวมไปถึงการ

แสวงหาวิธีการ ที่ทำให้สมาชิกในองค์การที่ต้องการพ้นจากการทำงานด้วยเหตุทุพพลภาพ 

เกษียณอายุ หรือเหตุอืน่ใดในงาน ให้สามารถดำรงชวีิตอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข 

   ภัทร พจน์พานิช (2561, หน้า 6) กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้

ดังนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง นโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคลในการ

ทำงานขององค์การ ตั้งแต่การหาคนทีม่ีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ปฏบิัติงานในองค์การ การ

พัฒนาบำรุงรกัษาให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการ 

ทำงานและยังรวมไปถึงการทำให้พนักงานสามารถดำรงชีวิตอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุข

หลังออกจากองค์การ   

 สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การสรรหา คัดเลือก และ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหนง่ของงาน เพื่อเป็นกำลัง

สำคัญขององค์การ รวมถึงผลงานที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ทั้งน้ีก็เพื่อที่จะใช้ทรัพยากร

บุคคลให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุตามวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมี

ประสทิธิภาพด้วยความพึงพอใจและมีความสุขกับการปฏิบัติงาน 
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  1.5.4 บรรยากาศและวัฒนธรรมองคก์าร 

  มีนักวิชาการได้กล่าวถึงปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การไว้ 

ดังนี ้

   สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551, หน้า 118) กล่าวถึงบรรยากาศและวัฒนธรรม

องค์การไว้ดังนี้ บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะหรือ

สภาพแวดล้อมของงานทีร่ับรู้โดยผู้ปฏิบตัิงาน ทีม่ีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมของบุคคลใน

โรงเรียน สามารถสร้างขึ้นและปรับปรุงได้โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัตงิาน เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการ

ทำงาน  

   คำเตียง ก่ำเกลี้ยง (2556, หน้า 34) กล่าวถึงบรรยากาศและวัฒนธรรม

องค์การไว้ดังนี้ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ลกัษณะโดยรวมอย่างเปน็

ระบบตามสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ความรู้สกึที่มตี่อองค์การทั้งเกิดจากคา่นิยม 

ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ในความพยายามที่จะแสดงออกมาถึงจิตวิญญาณของ

การเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร และการปรบัตัวกับระบบความสัมพนัธท์างสังคมภายใต้

สภาพแวดล้อมทีต่่างกัน   

   วิมาลย์ ลีทอง (2563, หน้า 34) กล่าวถึงบรรยากาศและวัฒนธรรม

องค์การไว้ดังนี้ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียน สภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน สภาพการ

ดำเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนที่ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจ

ของบุคลากร บรรยากาศการบริหารจัดการ การเอื้ออำนวยต่อการสร้างบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมในการปฏบิัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  

  สรุปได้ว่า บรรยากาศและวัฒนธรรมองคก์าร หมายถงึ การจัดบรรยากาศที่

เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร

และบุคลากรให้ความไว้วางใจต่อกัน เคารพและยอมรับในความเหน็ที่แตกต่างของกันและ

กัน และการมปีฏิสมัพันธ์กันอย่างจริงใจ ร่วมแรงร่วมใจทำงานเปน็ทีมเพื่อเพิม่

ประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน 
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 1.6 องค์ประกอบการบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

  นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงองคป์ระกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ดงันี้ 

   พจนา เลี่ยมทอง (2554, หน้า 6) กล่าวถึงองค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษามี 4 ด้าน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  

2) ด้านบุคลากร 3) ด้านการเรียนการสอน และ 4) ด้านการบริหารจัดการ 

   รััฐสภา พงษภ์ิญโญ (2556, หน้า 27) กล่าวถึงองคป์ระกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา แบ่งได้เป็น  

2 องค์ประกอบด้วยกัน คือ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ (Physical environment) และ 

สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา (psychological environment) 

   อมรพงศ์ พันธ์โภชน์ (2556, หน้า 44) กล่าวถึงองคป์ระกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษามี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  

2) ด้านอาคารสถานที ่3) ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 4) ด้านการบริหาร

จัดการ 5) ด้านการเรียนการสอน และ 6) ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน 

   อารียา สตารตัน ์(2556, หน้า 32) กล่าวถึงองคป์ระกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษามี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการบริหาร  

3) ด้านวิชาการ และ 4) สภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุม่เพื่อน 

   ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558, หน้า 14) กลา่วถึงองค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้วา่ องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษามี 6 ด้าน คอื 1) สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  

2) สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที ่3) สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย  

4) สภาพแวดล้อมด้านบริหารจัดการ 5) สภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีนการสอน และ  

 6) สภาพแวดลอ้มดา้นปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

   สาคร มหาหงิค์ (2559, หน้า 353) กล่าวถึงองค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษามี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ และด้านวิชาการ 
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   ปวีณา โภควณิช (2559, หน้า 13) กล่าวถึงองคป์ระกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า ประกอบไปด้วย การจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ดังเช่น บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมทั้งบริเวณสถานศึกษาอาคาร

เรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งที่สามารถมองเห็นและจบัต้องได้ในสถานศึกษาและการจัด

สภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เปน็

ความรู้สึกที่เกิดจากการอยู่และปฏิบัติงานร่วมกนัของบุคลากรในสถานศึกษา 

   ยุทธวีร ์แก้วทองใหญ่ (2561, หน้า 353) กล่าวถึงองคป์ระกอบการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาไว้ว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษามี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ3) ด้านการจัดการเรียนการสอน  

   กิตติยา โพธิสาเกตุ (2561, หน้า 57) กล่าวถึงองคป์ระกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า องค์ประกอบของการบรหิารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษามี 2 องค์ประกอบ คือ ดา้นกายภาพ ประกอบด้วย  

2 ตัวชี้วัดคือสภาพภายนอกห้องเรียนและสภาพภายในห้องเรียน และองค์ประกอบด้าน

สัมพันธภาพ ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัดคือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหารและ

ความสัมพันธ ์ครูกับนักเรียน   

   Astin (1985, pp.147-150, อ้างถึงใน นนัท์นภัส หัตถะปะนิตย์, 2558, 

หน้า 28) กล่าวถึงองคป์ระกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ว่า 

องค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษามี 6 ด้าน ดังนี ้

    1. สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่  

    2. สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

    3.สภาพแวดล้อมด้านการให้บริการผู้เรยีน  

    4. สภาพแวดล้อมด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของ

ผู้เรียน  

    5. สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมผูเ้รียน  

    6. สภาพแวดล้อมด้านสงัคมกลุ่มเพ่ือน 

 จากทัศนะของนักวิชาการและผลการวิจยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น สามารถสังเคราะห์

องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สรุปไดด้ังตาราง 2 
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ตาราง 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

นักวิชาการ 

 

 

องค์ประกอบ 

ของการบริหารจัดการ 

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
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ถี่ 
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ที่มุ่
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1. ดา้นกายภาพ           10 100 √ 

- สภาพแวดล้อมดา้นกายภาพ √ √            

-  ดา้นภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม   √           

-  ดา้นกายภาพ    √  √   √     

-  สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์     √         

-  สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่   √  √     √    

-  ดา้นสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย   √           

-  สภาพแวดลอ้มดา้นความปลอดภัย     √         

-  การจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ       √       

-  สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ        √      

2. ดา้นการบริหารจัดการ           6 60 √ 

   -  ดา้นการบริหารจัดการ √  √   √  √      

   -  ดา้นการบริหาร    √          

   -  สภาพแวดลอ้มด้านการบริหารจัดการ     √         

3. ดา้นการจัดการเรียนการสอน           7 70 √ 

   -  ดา้นการจัดการเรียนการสอน √  √     √      

   -  ดา้นวิชาการ    √  √        

   -  สภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนการสอน     √         

   -  สภาพแวดล้อมดา้นการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

         √    

   -  สภาพแวดล้อมดา้นการใหบ้ริการ

ผู้เรียน 

         √    

   -  สภาพแวดล้อมดา้นการจัดการศึกษา

เพื่อสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน 

         √    
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นักวิชาการ 
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   -  สภาพแวดลอ้มด้านการจัด

กจิกรรมผู้เรียน 

         √    

4. ด้านปฏสิัมพันธ์ของบุคคล           6 60 √ 

   -  สภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพือ่น    √      √    

   -  สภาพแวดล้อมด้านปฏสิัมพันธ์ของ

บุคคล 

    √         

   -  การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม       √       

   -  ด้านสัมพันธภาพ         √     

   -  ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้และ

สัมพันธ์ชุมชน 

  √           

5. ด้านบุคลากร √          1 10  

6. สภาพแวดล้อมด้านจิตวทิยา  √         1 10  

รวม 4 2 6 4 6 3 2 3 2 6 - -  

 

 จากตาราง 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา ผู้วิจัยไดร้วบรวมองค์ประกอบทีม่ีลักษณะสอดคล้องกันเข้าเป็นองคป์ระกอบ

เดียวกัน ได้จำนวน 6 ด้าน จากนั้นผู้วิจยัใช้เกณฑ์ความถีร่้อยละ 50 ขึ้นไป ในการเลือก

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ที่มุง่ศึกษา แบง่ออกเป็น 4 

ด้าน ดังนี้ 

  ด้านที่ 1 ด้านกายภาพ ไดร้วบรวมองค์ประกอบทีน่ักวชิาการและนักวิจัยได้

กล่าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นองค์ประกอบเดียวกนั ได้แก่ สภาพแวดล้อม

ด้านกายภาพ ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม

ด้านอาคารสถานที่ ด้านสขุอนามัยและความปลอดภยั สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยใช้ชื่อองค์ประกอบการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาว่า “ด้านกายภาพ” 

  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจดัการ ไดร้วบรวมองคป์ระกอบที่นักวิชาการและ

นักวิจัยได้กลา่วถึง ซ่ึงมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นองคป์ระกอบเดียวกัน ได้แก่ 

ด้านการบริหาร สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ชื่อองค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาว่า “ด้านการบริหารจัดการ” 

  ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้รวบรวมองค์ประกอบท่ี

นักวิชาการและนักวิจัยได้กล่าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นองค์ประกอบ

เดียวกัน ได้แก่ ด้านวิชาการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการให้บริหารผู้เรียน 

สภาพแวดล้อมด้านการจัดการศึกษาเพือ่สนองความมุ่งหวังของผู้เรียน สภาพแวดล้อมด้าน

การจัดกิจกรรมผู้เรียน โดยใช้ชื่อองคป์ระกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาวา่ “ด้านการจัดการเรียนการสอน” 

  ด้านที่ 4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ได้รวบรวมองค์ประกอบที่นักวิชาการ

และนักวิจัยได้กล่าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นองค์ประกอบเดียวกัน ได้แก่ 

สภาพแวดล้อมด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน สภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพนัธข์องบุคคล การจัด

สภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านสัมพนัธภาพ โดยใช้ชื่อองค์ประกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาว่า “ด้านปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล” 

 สรุปได้ว่าองคป์ระกอบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 

หมายถึง สิ่งทีท่ำให้การบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ 

ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

4) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล  

  1.6.1 ด้านกายภาพ 

  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพไว้ดังนี้  

   อรพันธุ์ ประสิทธิรตัน์ (2555, หน้า 9-10, อ้างถึงใน วนิดา ปุณปิตตา, 

2561, หน้า 21) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อม 

ที่มนษุย์สร้างข้ึน ได้แก ่อาคารสถานที ่โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ รวมทั้ง 

สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ต้นไม้ พืช ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพจะส่งผลต่อการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียน แบ่งออกเปน็สภาพแวดล้อมในห้องเรียน และสภาพแวดล้อม

ภายนอกห้องเรียน 

   รัฐสภา พงษ์ภิญโญ (2556, หน้า 26) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม

ด้านกายภาพ หมายถึง สภาพต่าง ๆ ที่มนุษยไ์ด้ทำขึ้น และสิ่งต่าง ๆ ที่อยูต่ามธรรมชาติ  

มีผลต่อการเรียนรู้ของคน ดังเช่น (1) สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน หมายถึง โต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุ 

อุปกรณ์สื่อตา่ง ๆ ภายในห้องเรียน และ (2) สภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียน หมายถงึ แสง

สว่าง สี เสียง และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษา ทั้งแหล่งเรียนรูต้ลอดจนบริเวณ

เพื่อการจดักิจกรรมและนทิรรศการต่าง ๆ 

   อารียา สตารตัน ์(2556, หน้า 41) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา ด้านกายภาพ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นวตัถุ เป็นรูปธรรม ให้มี

ความเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ  

ความปลอดภยั ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาด้านกายภาพ สามารถจำแนก

ออกเป็น 3 สว่นดังนี้ 1) ด้านภูมิทัศน์ 2) ด้านอาคารสถานที่ และ 3) ด้านความปลอดภัย 

ซึ่ง 3 ส่วนนี้จะอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนและพฒันา

บุคลากรทางการศึกษา โดยผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นคือผู้เรียนและบุคลากรเกิดความรักความ

ภาคภูมิใจและหวงแหนในสถานศึกษา 

 สรุปได้ว่า ด้านกายภาพ หมายถึง การจดัสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุเป็นรูปธรรม

ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศกึษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนการ

สอนและผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน โดยคำนึงถงึความเหมาะสมและความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา คอื ด้านภูมทิัศน์ ด้านอาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณก์าร

สอนต่างๆ และด้านความปลอดภัย ซึ่งทุกส่วนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการ

เรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผลพลอยได้คือนักเรียนและบุคลากร 

มีเจตคติที่ดีตอ่สถานศึกษา 

  1.6.2 ด้านการบริหารจัดการ 

  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจดัการ  

ไว้ดังนี้   

   นิตย์รดี ใจอาษา (2555, หน้า 27) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม

ด้านการบริหารการจัดการ หมายถึง การบริหารงานจดัการใด ๆ ทีอ่งค์กรไดใ้ช้ทรัพยากร 

ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ ์และการจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องคก์รได้
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ตั้งเป้าหมายไว้ หรือศิลปะและกระบวนการการกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ 

อย่างเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว ้โดยใช้คน เงิน วัสดุสิ่งของและการ

จัดการ การกระทำนั้น ๆ จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีการดำเนนิการเพื่อให้คงอยู่มีการ

วางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การควบคุมและการกระทำทีท่ำให้เกิดการเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผน 

   ประวีณา โภควณิช (2559, หน้า 32) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม  

ด้านการบริหารการจัดการ หมายถึง การจัดสิ่งต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  

เช่นวางแผนพฒันางานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การบังคบับัญชาที่มี

ความเป็นกนัเอง บรรยากาศองค์กรและความสำคัญของบุคคลในองค์กร ซึ่งถือวา่มี

ความสำคญัเพราะส่งผลตอ่การปฏิบัติงานของบุคคลในองคก์ร รวมทั้งการจัดสิ่งต่าง ๆ 

ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ การวางแผนพัฒนางานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ

บุคลากร การบังคับบัญชาที่มีความเป็นกันเอง มีความเปน็ประชาธิปไตย บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการบริหารและตัดสินใจ  

   สิรินญา ศิริประโคน (2561, หน้า 8) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม

ด้านการบริหารการจัดการ หมายถึง ศาสตร์แขนงหนึง่ในทางสังคมศาสตร์ที่นำหลักการ

และทฤษฎีต่างๆทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรม์าใช้  

แต่มิได้ใช้ศาสตร์เพียงอย่างเดียว ยังต้องใช้ศิลป์เข้าควบคู่ไปด้วย คือ ต้องสามารถประยุกต์

ความรู้ต่างๆทางการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริง  

 สรุปได้ว่า ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การจัดสิ่งต่างๆ ภายในสถานศึกษา 

ทีต่้องประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ทางการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริง อย่างมี

ระบบแบบแผน โดยใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างสร้างสรรค์และวางแผนพัฒนางานที่เกิดจาก

การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารและตดัสินใจ 

  1.6.3 ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการ

สอนไว้ดังน้ี   

   ราตรี ลภะวงศ์ (2553, หน้า 20) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า 

การจัดการเรยีนการสอน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะที่สำคัญ เช่น 

พฤติกรรมของครู วิธีการสอน โดยการใช้สื่ออุปกรณ์ตลอดจนการสร้างทัศนคตมิี
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ความสัมพันธท์ี่ดตี่อนักเรียน สิง่เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้  

และพัฒนาความคิดสร้างสรรคแ์ละใช้เปน็แบบอย่างในการดำเนินชวีิตต่อไป 

   นฤมล ก้อนขาว (2558, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม

ด้านการเรียนการสอน หมายถึง ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน การสอน 

หลักสูตร วิธีสอน การวัดผลประเมินผล ตำรา เอกสารประกอบการสอน ความสัมพันธ์กับ

ผู้เรียนกับครทูั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการ

สอน การสร้าง บรรยากาศในการเรียนการสอน เอื้ออำนวยต่อการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง มีอิสระในการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นนักเรียนเปน็สำคัญใช้หลกัคณุธรรม

นำความรู้ บรูณาการคุณธรรม 

   นันท์นภัส หตัถะปะนิตย์ (2558, หน้า 34) ได้ให้ความหมายของ

สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน หมายถึง สภาพการที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา 

ของนักศึกษาเพื่อให้บรรลจุุดมุ่งหมายของการศึกษา บรรยากาศในการเรียนการสอน 

คุณลักษณะของอาจารย์ ความสัมพันธร์ะหว่างนักศึกษากับอาจารย์ เนื้อหาสาระใน

หลักสูตร การวัดผลประเมินผล อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนบรรยากาศทั้งภายใน

และภายนอกห้องเรียน 

  สรุปได้ว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การสร้างบรรยากาศที่

เอื้ออำนวยต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบตัิจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม

ศักยภาพ ผู้เรียนสืบคน้ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง โดยมีครูผู้สอนเปน็ผู้อำนวยความสะดวก

ให้โดยใช้หลกัคุณธรรมนำความรู้ให้เกิดกบัผู้เรียนอย่างแท้จริง 

  1.6.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

ไว้ ดงันี้ 

   วิมล หน่องพงษ์ (2538, หน้า 22, อ้างถึงใน สลิลทิพย์ จนัทะยานี, 

2550, หน้า 11) กล่าวถึงด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคลว่า การปฏิสัมพันธ์ของบุคคล หมายถึง 

การแสดงออกของบุคคล อันจะนำมาซ่ึงการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกบัคนอื่น ได้แก่ การเข้าใจ

ตนเองและผู้อืน่ ความเปน็ตวัของตัวเอง การยอมรบัความแตกต่างของบุคคลอ่ืน  

ความไว้วางใจซึ่งกันและกนั การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น และการให้และการรบั 

   มุทิตา คงกระพันธ์ (2554, หน้า 11) กล่าวถึงด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล

ว่า การปฏิสัมพันธ์ของบุคคล หมายถึง ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลกับบุคคล 
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และทำให้เกิดความรู้สึกที่ดตี่อกัน และมีความเกี่ยวข้องผูกพันต่อกนั และพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานร่วมกัน  

   Sullivan (1949, p. 116, อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ วัฒนา, 2557, หน้า 11) 

กล่าวถึงด้านปฏิสมัพันธ์ของบุคคลว่า การปฏิสัมพันธ์ของบุคคล หมายถึง การมี

ปฏิสมัพันธ์กับสังคมของมนุษย ์มีลักษณะไม่คงตัว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้

บุคคลมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ซึ่งการใกล้ชิดระหว่างบุคคลทำใหม้นุษย์มีความ

แข็งแกร่งและมั่นคง 

  สรุปได้ว่า ด้านปฏิสัมพนัธข์องบุคคล หมายถึง การแสดงออกของบุคคล  

ที่มีผลหรือมปีฏิสมัพันธต์่อกันได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ อันจะนำมาซ่ึงการมีความสัมพันธ์

ที่ดกีับคนอื่น ซึ่งได้แก่ การติดต่อสื่อสารกัน การร่วมมือกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และการยอมรับซึง่กันและกัน รวมถึงการแก้ปัญหาและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล

อื่นได้ 

 1.7 กระบวนการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

  นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงกระบวนการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาไว้ดังนี ้

   ธเนศ ขำเกิด (2553, หน้า 81) กล่าวว่า กระบวนการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ควรประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผน (Planning) 

เป็นงานหน้าที่แรกของทางการจัดการที่มีความสำคญั สำหรับผูบ้ริหารทุกคนที่ต้องศึกษา 

วิเคราะห์ และตัดสินใจกำหนดเป้าหมายทีต่้องการหาแนวทางและสร้างวิธีการที่จะปฏิบตัิ

ให้งานสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระยะเวลา และข้อจำกัดของ

แต่ละงาน 2. การจัดองคก์าร (Organizing) เป็นการจัดโครงสร้าง การจัดระบบงาน  

การรวมกลุ่มกิจกรรม การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรบัผิดชอบ และ 

การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้สอดคลองกัน และ

บรรลุเป้าหมายทีก่ำหนด 3. การจัดบุคคลข้าทำงาน (Staffing) เป็นการกำหนดความ

ต้องการ สรรหา คัดเลือก บรรจุฝึกอบรม พัฒนา ธำรงรักษาและจงูใจบุคลากรภายใต้ 

การบงัคับบญัชาให้ปฏิบตัิงานคำสั่ง 4. การนำ (Leading) คือการทีผู่้บริหารหรือผู้นำใช้

ความสามารถและอิทธิพลในการชักจูงให้ผู้ตามแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานอย่างเตม็

ความสามารถและเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานที่กำหนด 5. การควบคมุ 

(Controlling) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่
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วางไวตามเกณฑ์และมาตรฐานที่มีตลอดจนการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น นำไปสู

การปรับปรุงแกไขและพัฒนาการปฏบิัติงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอง

กับจุดประสงค์และสถานการณ์  

   ปริญญา อังศสุิงห์ (2553, หน้า 25) กลา่วถึงกระบวนการบริหารจดัการ

สภาพแวดล้อมไว้ว่า กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ผูบ้ริหารมี

การกำหนดนโยบายแนวปฏิบตัิงานที่ชัดเจน จัดบุคคลเข้าทำงาน ดแูลและควบคมุ กำกับ 

ติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

   สุวรรณี โภชากรณ์ (2553, หน้า 34) กลา่วถึงกระบวนการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมไว้ 6 ขั้นตอน ดงันี้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินสภาพปัจจุบนั 

วางแผนพัฒนา ดำเนินการพัฒนา ประเมินผลการพฒันา ขอรับรองมาตรฐาน 

   อรพันธุ์ ประสิทธิรตัน์ (2555, หน้า 77) กล่าวถึงกระบวนการในการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มไว้ว่า กระบวนการในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมมี

ขั้นตอนและวิธีการที่เป็นระเบียบแบบแผน มีการวางแผนงาน การจัดองค์การ การจัดการ

เกี่ยวกับบุคลากร การดำเนินงาน งานการเงิน สั่งการ การประสานงาน การรายงาน และ

การประชาสมัพันธ ์

   พรรณี ชูทัย เจนจิต (2555, หน้า 38) กล่าวถึงกระบวนการในการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มไว้ว่า มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ขั้น คือ 1. ขั้นการวางนโยบาย 

2. ขั้นการวางแผน 3. ขัน้การปฏบิัติตามแผน 4. ขัน้การควบคมุการปฏิบัติงาน 5. ขั้นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2556, หน้า 13) กลา่วถึงกระบวนการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมว่า มี 7 ขัน้ตอน ดังนี้ 1. การวางแผน 2. การจัดองค์การ 3. การจัด

บุคคลเข้าทำงาน 4. การสั่งการ 5. การประสานงาน 6. การรายงาน 7. การจัดหา

งบประมาณ 

   วิชิต เทพประสิทธิ์ (2558, หน้า 45) กล่าวถึงกระบวนการบริหารจดัการ

สภาพแวดล้อมไว้ว่า มีขัน้ตอนการดำเนนิงาน 7 ขัน้ตอน ดังนี้ 1. การวางแผน 2. การจัด

องค์การ 3. การจัดบุคคลเข้าทำงาน 4. การสั่งการ 5. การประสานงาน 6. การรายงาน 

7. การจัดหางบประมาณ 

   สุรพล ศุภรตรทีิเพศ (2557, หน้า 22) กล่าวถึงกระบวนการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมว่า ประกอบด้วย 1. การกำหนดนโยบาย 2. การวางแผน  



42 

3. การดำเนินงานตามแผน 4. การประเมินผล 

   สุทิน พรมส ี(2558, หน้า 43) กล่าวถึงกระบวนการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมว่า ประกอบไว้ด้วย การกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนนิงาน    

การตรวจสอบ และการปรับปรุง 

   วนิดา ปุณปิตตา (2561, หน้า 43) กล่าวถึงกระบวนการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมว่า ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดังนี้ 1. การวางแผน 2. การจัดองคก์าร  

3. การนำ 4. การควบคุม 

  จากทัศนะของนักวิชาการและผลการวิจยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น สามารถ 

สังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สรุปได้ดังตาราง 3  
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ตาราง 3 การสังเคราะหก์ระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา   

นักวิชาการ 

 

 

 

 

กระบวนการ 
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1. การวางแผน √  √ √ √ √ √ √ √ √ 9 90 √ 

2. การจัดองคก์าร √   √  √ √   √ 5 50 √ 

3. การจัดบุคคลเข้าทำงาน √ √  √  √ √    5 50 √ 

4. การนำ √         √ 1 10  

5. การควบคุม √ √   √     √ 4 40  

6. การกำหนดนโยบาย    √   √   √ √  4 40  

7. การดำเนินงาน      √ √ √   √ √  5 50 √ 

8. การติดตามและประเมินผล  √ √  √   √ √  5 50 √ 

9. กำหนดมาตรฐาน     √        1 10  

10. ประเมินสภาพปัจจุบนั     √        1 10  

11. ประสานงาน    √  √ √    3 30  

12. การรายงาน     √ √  √ √    4 40  

13. การจัดหางบประมาณ    √  √ √    3 30  

รวม 5 4 6 7 5 6 6 4 4 4 - -  

 

 

 จากตาราง 3 การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ผู้วิจัย

ได้รวบรวมปัจจัยที่มีลักษณะสอดคล้องกันเข้าเป็นปัจจัยเดียวกัน ได้จำนวน 13 

กระบวนการ จากนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์ความถีร่้อยละ 50 ขึ้นไป ในการเลือกกระบวนการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มที่มุ่งศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 5 กระบวนการ ดงันี้ 

  ขั้นที่ 1 การวางแผน ได้รวบรวมกระบวนการทีน่ักวิชาการและนักวิจัย 

ได้กล่าวถึง โดยใช้ชื่อกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมว่า “ขั้นการวางแผน” 
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  ขั้นที่ 2 การจดัองค์การ ไดร้วบรวมกระบวนการทีน่ักวิชาการและ 

นักวิจัยได้กลา่วถึง โดยใช้ชือ่กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมว่า “การจัด

องค์การ” 

  ขั้นที่ 3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน ได้รวบรวมกระบวนการที่นักวิชาการ 

และนักวิจัยได้กล่าวถึง โดยใช้ชื่อกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมว่า “การจัด

บุคคลเข้าทำงาน” 

  ขั้นที่ 4 การดำเนินงาน ได้รวบรวมกระบวนการที่นักวิชาการและ 

นักวิจัยได้กลา่วถึง ซ่ึงมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นขัน้เดียวกนั ได้แก่   

การดำเนินงานตามแผน การปฏิบัติตามแผน การดำเนินการ การดำเนินการพัฒนา   

โดยใช้ชื่อกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมว่า “การดำเนินงาน” 

  ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล ได้รวบรวมกระบวนการที่นักวิชาการ 

และนักวิจัยได้กล่าวถึง ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกันเข้าเป็นขัน้เดียวกัน ได้แก ่  

การประเมินผล การประเมินผลการพัฒนา การรายงาน การตรวจสอบ การประเมินผล

การดำเนินงาน การติดตามโดยใช้ชื่อกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมว่า  

“การติดตามและประเมินผล” 

  สรุปได้ว่ากระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา หมายถงึ 

ขั้นตอนและวิธีการที่เป็นระเบียบแบบแผน มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานที่

ชัดเจนประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การจัดบคุคลเข้า

ทำงาน 4) การดำเนินงาน 5) การติดตามและประเมินผล  

  1.7.1 การวางแผน 

   สุรรณี โภชากรณ ์(2553, หน้า 24) กล่าวถึงการวางแผนไว้ว่า การวาง

แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาควรให้บุคลากรทกุคนมีสว่นร่วมโดยมีแนวทาง

ดังต่อไปนี ้

    1. ศึกษาผลการประเมินสภาพปัจจุบันของสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

    2. กำหนดจุดที่จะพฒันาและลำดับความสำคัญ 

    3. ระดมความคิด หาวิธีพฒันาในแต่ละจุดและเลือกวิธีพัฒนา 

ที่มีความเป็นไปได้และคาดว่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุด 

 



45 

    4. วางแผนพัฒนาโดยเขียนเป็นโครงการหรือแผนจัดกิจกรรม 

ตามความเหมาะสม 

   ธเนศ ขำเกิด (2553, หน้า 126) กล่าวถึงการวางแผนไว้ว่า การวางแผน 

(Planning) คอื หน้าที่ของการจัดการเกีย่วข้องกบัการกำหนดวัตถุประสงค ์นโยบาย  

พันธกิจ วิสัยทัศน ์แผนงานโครงการ และกำหนดกลยุทธ์สำหรับการปฏิบัติงานและ

ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บริการแกบุ่คลากรภายในองคก์รที่สังกัดอยู่ 

และส่งเสริมวัตถุประสงค ์หรือเป้าหมายขององค์กร หรือของหน่วยงานที่สังกัดอยู่  

   รัฐสภา พงษภ์ิญโญ (2556, หน้า 11) กล่าวถึงการวางแผนไว้ว่า ในการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มเพื่อสนองนโยบายทีก่ำหนดไวได้สมบูรณซึง่การวางโครงการ

จะดำเนินการไปได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กบักำลังเงิน คน และสถานที่เป็นสำคัญ 

  สรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง การกำหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบาย 

แผนงานโครงการกลยุทธ์สำหรับการปฏบิัติงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

  1.7.2 การจัดองค์การ    

   ธเนศ ขำเกิด (2553, หน้า 126) กล่าวถึงการจัดองคก์ารไว้ว่า การจดั

องค์การเป็นการกำหนดว่าแต่ละแผนกจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานในเรื่องใด ควรอยู่ภายใต้

สิ่งแวดล้อมใด ใช้วัสดุอุปกรณใ์ดบ้าง งานสัมพันธ์กับแผนกงานใดถือเป็นการป้องกันความ

สับสน ซ้ำซ้อนในการทำงาน และถือเป็นการประหยัดงบประมาณในกรณีที่แต่ละแผนกงาน

สามารถใช้สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ร่วมกันได้  

   ชุมากานต์ สรุเสียง (2553, หน้า 14) กล่าวถึงการจัดองค์การไว้ว่า  

การจัดองคก์าร ได้แก การจัดหน่วยงานให้เป็นระบบระเบียบสอดคลองกับนโยบายและ

วัตถุประสงค ์โดยแบ่งหน่วยงาน กำหนดงาน และความรบัผิดชอบของบุคคลในหน่วยงาน

ให้เหมาะสม 

   พรรณี ชูทัย เจนจิต (2555, หน้า 25) กล่าวถึงการจดัองค์การไว้วา่  

การจัดองคก์ร หมายถึง เป็นการจัดส่วนราชการหรือองค์การการจัดแบ่งส่วนงานต้อง

พิจารณาใหเ้หมาะสมกับการปฏิบัติงานมีการแบ่งงาน กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน่วยงาน การติดต่อบังคับบัญชาสายงาน การกำหนด

ขอบเขตอำนาจ การแกไขอปุสรรคข้อขัดข้อง ตลอดจนการปรับปรงุองค์การบริหารให้ดีขึ้น 
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  สรุปได้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง การจัดระบบของหน่วยงานให้มี 

ความสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค์ โดยแบ่งหน่วยงาน กำหนดงาน และ 

ความรับผิดชอบของบุคคลในหน่วยงานให้เหมาะสม กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อเป็นการป้องกนัความสับสน

และซ้ำซ้อนในการทำงาน   

  1.7.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน   

   ธเนศ ขำเกิด (2553, หน้า 126) กล่าวถึงการจัดบุคคลเข้าทำงานไว้ว่า 

การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) คือ การสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานให้เหมาะสมกับ

งาน ดังวลีท่ีว่า “Put the right man in the right job” เพื่อให้การทำงานบรรลุผลทีไ่ด้ตั้งไว้

เพราะทรัพยากรมนุษย์คือผูท้ีใ่ช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ดำเนินงานตามแบบแผนทีไ่ด้

สร้างขึ้นซึ่งจะประสบผลสำเร็จและบรรลเุป้าหมายหรือไม่นั้น ขึ้นอยูก่ับว่าหน่วยงานหรือ

องค์กรนั้นมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

มากน้อยเพียงใด 

   พรรณี ชูทัย เจนจิต (2555, หน้า 25) กล่าวถึงการจัดบุคคลเข้าทำงานไว้

ว่า การจัดคนเข้าทำงาน หมายถึง เปน็การจัดบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบตัิให้สอดคลอง

กันกบัการจัดแบ่งหน่วยงานเพื่อให้คนมีความรูความสามารถมาปฏิบตัิงานให้เหมาะสม 

(Competent Man for Competent job) รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนกับงาน 

   สุทิน พรมส ี(2558, หน้า 26) กล่าวถึงการจัดบุคคลเข้าทำงานไว้วา่  

การจัดงานเกี่ยวกับบุคคล หรือการบริหารงานบุคคลงานนี้เป็นงานที่จำเปน็อย่างยิ่ง  

ควรคัดเลือกผู้ทีม่ีความรู้ความเข้าใจและศรัทธาในงานควรจัดวางบุคคลให้เหมาะสมกับ

งานและความสามารถของแต่ละบุคคล 

  สรุปได้ว่า การจัดบุคคลเข้าทำงาน หมายถึง การจัดบคุคลลงตำแหน่งของ

งานให้สอดคลองกันกับการจัดแบ่งหน่วยงาน เพื่อให้ได้คนที่มีความรูความสามารถ

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อการทำงานบรรลุผลสำเร็จที่ได้

ตั้งไว ้
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  1.7.4 การดำเนินงาน 

   สุวรรณี โภชากรณ์ (2553, หน้า 24) กล่าวถึงการดำเนินงานไว้ว่า  

การดำเนนิงานพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีแนวทาง ดังนี้   

    1. ประชมุครูทั้งโรงเรียนเสนอโครงการหรือแผนการจัดกิจกรรม 

ร่วมกนัอภิปรายและปรับปรุงโครงการ 

    2. มอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบในการปฏบิัติงานให้ครูทุกคนและ

นักเรียนมีส่วนร่วมตามความถนัดและความสนใจ 

    3. กำหนดปฏิทินและลงมือปฏิบัติตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

   พรรณี ชูทัย เจนจิต (2555, หน้า 28) กล่าวถึงการดำเนินงานไว้ว่า  

การดำเนินงาน เป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบรหิารเพราะเป็นขั้นตอนทีต่้องปฏิบัติ

จัดทำตามกิจกรรมทีก่ำหนดไวในแผนงานหรือโครงการเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ

โครงการหรือ ผู้ปฏิบัติตามทีร่ะบุไวในโครงการส่วนผูบ้ริหารมีหน้าทีใ่นการควบคุม ติดตาม 

นิเทศ กำกบั เพื่อให้การดำเนินการตามแผนหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2556, หน้า 15) กลา่วถึงการดำเนินงานไว้ว่า 

การดำเนินการเปน็ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบรหิารงานเพราะเป็นขั้นตอนที่ต้อง

ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนหรือโครงการที่เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบเพื่อให้งาน

บรรลุวัตถุประสงค์ 

  สรุปได้ว่า การดำเนินงาน หมายถึง การทำกิจกรรมตามที่กำหนดไวใน

แผนงานหรือโครงการเป็นหน้าที่ของผูร้ับผิดชอบโครงการหรือผูป้ฏบิัติตามที่ระบุไวใน

โครงการ ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่ ในการควบคุม ติดตาม นิเทศ กำกบั เพื่อให้การดำเนินการ

ตามแผนหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.7.5 การติดตามและประเมินผล   

   ปริญญา อังศสุิงห์ (2553, หน้า 28) กล่าวถึงการติดตามประเมินผลไว้

ว่า การประเมินผลการพฒันาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นการประเมินผลภาย

หลังจากที่ไดด้ำเนินการตามแผนแล้ว ดงันี้ 

    1. ครูทุกคนรว่มกันวางแผนการประเมินผลและดำเนินการประเมินผล

ตามแบบประเมินท่ีกำหนด 

    2. วิเคราะหแ์ละสรุปผลการประเมนิ 
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    3. เขียนรายงานผลการพฒันาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   พรรณี ชูทัย เจนจิต (2555, หน้า 28) กล่าวถึงการติดตามประเมินผลไว้

ว่าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance appraisal) หมายถงึ กระบวนการหรือ

วิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน การปฏิบตัิงานในหน้าที่ของบุคลากร ตลอดจน

สมรรถภาพของบุคลากร นำไปวิเคราะหก์ับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่เราต้องการ แล้วตัดสิน

ว่าดีหรือไม่เพียงใด การประเมินผลงานควรมีวัตถุประสงค์ทีแ่น่นอนเพื่อนำไปใช้ให้เกิด 

ประโยชนมากที่สุด 

   สุรพล ศุภรตรทีิเพศ (2557, หน้า 16) กล่าวถึงการติดตามประเมินผลไว้

ว่า การติดตามประเมินผลโดยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการ

ติดตามประเมินผลภาคเรยีนละ 1 ครั้ง และรายงานผลเป็นรายภาคเรียนหรือปีละครั้ง  

โดยใช้แบบสอบถาม แบบสำรวจ และแบบประเมินผลเพื่อให้การบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาบรรลตุามวัตถปุระสงค ์

  สรุปได้ว่า การติดตามและประเมินผล หมายถึง วิธีการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการทำงาน การปฏิบตัิงานในหน้าที่ของบุคลากร ตลอดจนสมรรถภาพของ

บุคลากร นำไปวิเคราะห์เทียบกบัเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ต้องการ แล้วตัดสินว่าดหีรือไม่

เพียงใด การประเมินผลงานควรมีวัตถปุระสงค์ท่ีแน่นอนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชนมาก

ที่สุด 

 1.8 ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา คือ ความสามารถ

ในการบริหารจัดการเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษาที่ได้

กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยอาศยักระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จของ

งานคือ ผู้เรียนมีคุณภาพ และได้รบัความพึงพอใจจากทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง มีการบริหารด้วย

วิธีการที่เหมาะสม และสามารถบริหารจดัการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สงูสดุ ทั้งนี้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาไว้ดังนี้ 

    วุฒิชัย ดานะ (2553, หน้า 31) กล่าวว่าผลการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ความสำเร็จของงาน 2) ความพึงพอใจใน

การทำงาน 3) การยอมรบัจากสังคม 4) ความสำเร็จในการผลิตนักเรียน 5) การทำงาน

เป็นทีม 6) การพัฒนาสถานศึกษา  
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    สมพงษ์ ฤทธิแผลง (2553, หน้า 27) กลา่วว่าผลของการบริหารจดัการ

สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ประกอบดว้ย 1) ดา้นผลการปฏบิัตงิาน 2) ดา้นเจตคติ  

3) ด้านพฤติกรรม 

    จักรพนัธ์ สิงห์ลอ (2553, หน้า 35) กลา่วว่าผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) คณุลักษณะ 

ของนักเรียน 3) ความพึงพอใจของครู 4) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

    อรพันธุ์ ประสิทธีรตัน์ (2555, หน้า 57-59) กล่าวว่าผลของการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ 2) ความพึงพอใจ 

ในการทำงาน 3) การขาดงาน 4) อตัราการลาออกกลางคัน 5) คณุภาพ โดยทั่วไป เชน่  

การตอบสนองต่อชุมชน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพยีงพอและสอดคล้อง กับความ

ต้องการทุกฝา่ย 

   อินทิรา บริบูรณ์ (2556, หน้า 34) กล่าวว่าผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) คณุภาพผู้เรียน 2) ประสทิธิภาพในการ

ทำงาน 3) ความพึงพอใจในการทำงาน 4) การเปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

   เกรียงศักดิ์ บญุขวาง (2556, หน้า 22) กล่าวว่าผลของการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจของผู้เรียน  

2) การพัฒนาด้านวิชาการของผู้เรียน 3) การพัฒนาด้านอาชีพของผู้เรียน 4) การพัฒนา

ตนเองของผู้เรียน 5) ความพึงพอใจในการบริหาร 6) การพัฒนาคุณภาพการทำงาน  

7) ความสัมพนัธก์ับชุมชน 8) การบริหารจัดการทรัพยากร 9) สุขภาพขององค์การ  

   อารียา สตารตัน ์(2556, หน้า 14) กล่าวว่าผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงาน

ทางวิชาการทีด่ี 3) มีการจดัการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน

อย่างหลากหลาย 4) บรรยากาศเชงิบวก 5) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ต่อกนัแบบกลุ่ม 

6) การพัฒนาบุคลากรอย่างเข้ม 7) การใช้ภาวะผูน้ำแบบมีส่วนร่วม 8) การส่งเสริมการ

แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์9) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 

   สุวพร ตั้งสมวรพงษ ์(2556, หน้า 23) กลา่วว่าผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 2) บรรยากาศในการ

จัดการเรียนรู้ 3) คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 35 ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4) การ

มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 5) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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   วิชิต เทพประสิทธิ์ (2558, หน้า 10) กล่าวว่าผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) คณุภาพผู้เรียน 2) การติดต่อประสานงาน

ระหว่างบุคลากร 3) บรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน 4) การให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง  

   ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558, หน้า 17) กลา่วว่าผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ปฏิสมัพันธ์ที่ดีของบุคลากร  

2) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) การพัฒนาครูผู้สอน 4) การพัฒนาทัศนะคติที่ดี  

5) บรรยากาศที่ดี  

   เกศรา อะสะนิธิ (2561, หน้า 14) กล่าวว่าผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ทัศนะคติที่ดีของผู้เรียน 2) ชื่อเสยีงของ

โรงเรียน 3) บรรยากาศขององค์การ 4) ความร่วมมือของทุกฝ่าย 5) คุณภาพการสอน  

6) ความร่วมมือของผู้ปกครอง 7) ความพึงพอใจในงาน 

   ธเนศ ขำเกิด (2563, ออนไลน์) กล่าวว่าผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การสอนอย่างมีคณุภาพ 2) มีการส่งเสริม

การเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 3) การพัฒนาทักษะการสอนของครู 4) คุณธรรมจริยธรรม

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 5) ความร่วมมือของผู้ปกครอง 6) การสร้าง

วัฒนธรรมที่ดีในองคก์าร  

   Mcvey (2009, p. 45) กลา่วว่าผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ความพึงพอใจในการทำงาน 

3) การขาดงาน 4) อตัราการออกกลางคนั 5) คุณภาพโดยทั่วไป   

   Jo-Anne, Bisset (2014, p. 83) กล่าวว่าผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ประกอบดว้ย 1) คณุภาพการทำงาน 2) การสง่เสรมิการจูงใจ 

3) บรรยากาศที่ดี 4) การบริหารจัดการที่ดี 5) วฒันธรรมองคก์ารที่ดี  

 จากทัศนะของนักวิชาการและผลการวิจยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น สามารถสังเคราะห์

ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาสรุป ได้ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 การสังเคราะห์องค์ประกอบผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

    ในสถานศึกษา 
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1. คุณภาพผู้เรียน               11 79 √ 

- ความสำเร็จในการ

ผลิตนักเรียน 

√                 

- ด้านเจตคต ิ  √                

- ด้านพฤติกรรม  √                

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

  √          √     

- คุณลักษณะของ

นักเรียน 

  √               

- ผลสัมฤทธิ ์    √              

- คุณภาพผู้เรียน     √    √         

- ความพงึพอใจของ

ผู้เรียน 

     √            

- การพัฒนาการดา้น

วิชาการของผูเ้รียน 

     √            

- การพัฒนาด้านอาชีพ

ของผูเ้รียน 

     √            

- การพัฒนาตนเองของ

ผู้เรียน 

     √            

- คุณธรรมจริยธรรม

และคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค์ของผู้เรยีน 

       √   √ √      

- การเน้นผู้เรยีนเป็น

ศูนย์กลาง 

      √           
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ตาราง 4 (ต่อ) 
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องค์ประกอบ 

ผลของการบริหาร 

จัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา วุฒ
ิชัย

 ด
าน

ะ 
(2

55
3)

 

สม
พง

ษ์ 
ฤท

ธแิ
ผล

ง 
(2

55
3)

 

จัก
รพ

ันธ
์ ล

งิห
์ลอ

 (2
55

3)
   

อร
พัน

ธุ์ 
ปร

ะส
ิทธี

รัต
น์ 

(2
55

5)
 

อนิ
ทริ

า 
บร

ิบูร
ณ

์ (2
55

6)
 

เก
รีย

งศ
ักด

ิ์ บ
ุญ

ขว
าง

 (2
55

6)
 

อา
รีย

า 
สต

าร
ัตน

 ์(2
55

6)
 

สุว
พร

 ต
ัง้ส

มว
รพ

งษ
์ (2

55
6)

  

วิชิ
ต 

เท
พป

ระ
สิท

ธิ์ 
(2

55
8)

  

ณ
ศิศ

า 
ณ

ภา
ส์ณ

ฐั 
(2

55
8)

   

เก
ศร

า 
อะ

สะ
นิธิ

 (2
56

1) 
  

ธเ
นศ

 ข
ำเ

กดิ
 (2

56
3)

   

M
cv

ey
 (2

00
9)

   

Jo
-A

nn
e,

 B
iss

et
 (2

01
4)

   

คว
าม

ถี ่

ร้อ
ยล

ะ 

ปัจ
จัย

ที่ม
ุง่ศ

ึกษ
า 

- การพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรยีน 

         √        

- ทัศนคติที่ดีของ

ผู้เรยีน 

         √ √       

2. ประสิทธิภาพใน

การทำงาน 

              9 64 √ 

- ความสำเร็จของ

งาน 

√                 

- ด้านผลการ

ปฏิบัติงาน 

 √                

- ประสิทธิภาพใน

การทำงาน 

    √             

- การพัฒนาคุณภาพ

การทำงาน 

     √            

- มีแผนงานวิชาการ

ที่ดี 

      √           

- มีการจัดการเรยีน

การสอนที่สามารถ

ส่งเสริมการเรยีนรู้

ของผู้เรยีนอย่าง

หลากหลาย 

      √           
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ตาราง 4 (ต่อ) 
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- การติดต่อ

ประสานงานระหว่าง

บุคลากร 

        √         

- คุณภาพการสอน           √ √      

- การพัฒนาทักษะ

การสอน 

           √      

- คุณภาพการทำงาน              √    

- การบริหารจัดการ

ทรัพยากร 

     √            

- การบริหารจัดการ

ที่ดี 

             √    

3. ความพึงพอใจใน

การทำงาน 

              8 57 √ 

- ความพึงพอใจใน

การทำงาน 

√   √ √        √     

- ความพึงพอใจของ

ครู 

  √               

- ความพึงพอใจใน

การบริหาร 

     √     √       

- ความพึงพอใจในงาน                  

- การส่งเสริมการจูง

ใจ 

             √    
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

 

          นักวิชาการ 
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4. การทำงานเป็นทีม               3 21  

- การทำงานเป็นทมี √                 

- การมีวิสัยทัศน์ร่วม        √          

- การใชภ้าวะผู้นำ

แบบมสี่วนร่วม 

      √           

5. การพัฒนา

สถานศกึษา 

              1 7  

- การพัฒนา

สถานศกึษา 

√                 

6. การเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ 

              6 43  

- ความเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ 

  √               

- การเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้ 

    √   √          

- การส่งเสริม

ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

แบบกลุ่ม 

      √           

- การส่งเสริมการ

แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

      √           
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

 

          นักวิชาการ 
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- การส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่าง

หลากหลาย 

           √      

- การสร้าง

วัฒนธรรมที่ดใีน

องค์การ 

           √  √    

7. การขาดงานของ

ครู 

   √        √   2 14  

8. การลาออก

กลางคัน 

   √         √  2 14  

9. คุณภาพโดยทั่วไป    √         √  2 14  

10. การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครอง 

              7 50 √ 

- ความสัมพันธ์กับ

ชุมชน 

     √            

- การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง 

      √ √          

- การให้ความ

ร่วมมือของผู้ปกครอง 

        √  √ √      

-การยอมรับจาก

สังคม 

√                 

-ชื่อเสียงขอโรงเรียน           √       

                  

√ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

 

          นักวิชาการ 
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ิชัย

 ด
าน

ะ 
(2

55
3)

 

สม
พง

ษ์ 
ฤท

ธแิ
ผล

ง 
(2

55
3)

 

จัก
รพ

ันธ
์ ล

งิห
์ลอ

 (2
55

3)
   

อร
พัน

ธุ์ 
ปร

ะส
ิทธ

รีัต
น์ 

(2
55

5)
 

อนิ
ทริ

า 
บร

ิบูร
ณ

์ (2
55

6)
 

เก
รีย

งศ
ักด

ิ์ บ
ุญ

ขว
าง

 (2
55

6)
 

อา
รีย

า 
สต

าร
ัตน

 ์(2
55

6)
 

สุว
พร

 ต
ัง้ส

มว
รพ

งษ
์ (2

55
6)

  

วิชิ
ต 

เท
พป

ระ
สิท

ธิ์ 
(2

55
8)

  

ณ
ศิศ

า 
ณ

ภา
ส์ณ

ฐั 
(2

55
8)

   

เก
ศร

า 
อะ

สะ
นิธิ

 (2
56

1) 
  

ธเ
นศ

 ข
ำเ

กดิ
 (2

56
3)

   

M
cv

ey
 (2

00
9)

   

Jo
-A

nn
e,

 B
iss

et
 (2

01
4)

   

คว
าม

ถี ่

ร้อ
ยล

ะ 

ปัจ
จัย

ที่ม
ุง่ศ

ึกษ
า 

11. มีบรรยากาศที่ดี               6 43  

- บรรยากาศเชิงบวก       √           

- บรรยากาศท่ีดี         √ √    √    

- บรรยากาศของ

องค์การ 

          √       

-บรรยากาศในการ

จัดการเรียนรู้ 

       √          

-ปฏิสัมพันธ์ที่ดีของ

บุคลากร 

         √        

12. สุขภาพของ

องค์การ 

     √         1 7  

13. การพัฒนา

บุคลากร 

              2 14  

- การพัฒนา

บุคลากรอย่างเข้ม 

      √           

- การพัฒนา

ครูผู้สอน 

         √        

รวม 6 3 4 5 4 9 9 5 4 5 7 6 5 5 - -  
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 จากตาราง 4 การสังเคราะห์องค์ประกอบผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่มีลักษณะสอดคล้องกัน เข้าเป็น

ปัจจัยเดียวกนั ได้จำนวน 13 ด้าน จากนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์ความถีร่้อยละ 50 ขึ้นไป ในการ

เลือกผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาทีมุ่่งศึกษาสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้

  ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ได้รวบรวมผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาที่นักวิชาการและนักวิจยัได้กล่าวถงึซึ่งมีความหมาย

สอดคล้องกันเข้าเป็นขัน้เดียวกัน ได้แก ่ความสำเร็จในการผลิตนักเรียน ด้านเจตคติ  

ด้านพฤติกรรม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ ความพึง

พอใจของผู้เรียน การพฒันาการด้านวิชาการของผู้เรียน การพัฒนาด้านอาชีพของผู้เรียน 

การพัฒนาตนเองของผู้เรียน คณุธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 

การเน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทัศนคติที่ดีของผู้เรียน โดยใช้

ชื่อผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาว่า “คณุภาพผู้เรียน” 

  ด้านที่ 2 ประสิทธิภาพในการทำงาน ไดร้วบรวมผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาที่นักวิชาการและนักวิจยัได้กล่าวถงึซึ่งมีความหมาย

สอดคล้องกัน เข้าเป็นขัน้เดยีวกัน ได้แก ่ความสำเร็จของงาน ด้านผลการปฏิบัติงาน  

การพัฒนาคณุภาพการทำงาน สุขภาพขององค์การ มแีผนงานวิชาการที่ด ีมีการจัดการ

เรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างหลากหลาย การพัฒนา

บุคลากรอย่างเข้ม การพัฒนาครูผู้สอน คุณภาพการสอน การพัฒนาทักษะการสอน 

คุณภาพการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการที่ดี โดยใช้ชื่อผลของ

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาว่า  “ประสิทธิภาพในการทำงาน”   

  ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในการทำงาน ได้รวบรวมผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาที่นักวิชาการและนักวิจยัได้กล่าวถงึซึ่งมีความหมาย

สอดคล้องกันเข้าเป็นขัน้เดียวกัน ได้แก ่ความพึงพอใจของครู ความพึงพอใจในการบริหาร 

ความพึงพอใจในงาน การส่งเสริมการจงูใจ โดยใช้ชื่อผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาว่า “ความพึงพอใจในการทำงาน” 

  ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้รวบรวมผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาที่นักวิชาการและนักวิจยัได้กล่าวถงึซึ่งมีความหมาย

สอดคล้องกันเข้าเป็นขัน้เดียวกัน ได้แก ่ความสัมพันธก์ับชุมชน การให้ความร่วมมือของ
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ผู้ปกครอง การยอมรับจากสังคม ชื่อเสียงของโรงเรียน โดยใช้ชื่อผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาว่า “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง”   

 สรุปได้ว่าผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถงึ 

ความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

สถานศึกษาทีไ่ด้กำหนดไว้ลว่งหน้า โดยอาศัยกระบวนการทำงานทีม่ีประสิทธิภาพและ

เกิดผลสำเร็จของงานคือ ผู้เรียนมีคุณภาพ และได้รบัความพึงพอใจจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

มีการบริหารด้วยวิธีการที่เหมาะสม และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก ่1) คุณภาพผู้เรียน  

2) ประสิทธิภาพในการทำงาน 3) ความพึงพอใจในการทำงาน 4) การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง  

  1.8.3 คุณภาพผู้เรียน 

  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคุณภาพผูเ้รียนไว้ ดงันี้ 

   ณภิญรัตน์ ทพัขวา (2557, หน้า 30) ได้ให้ความหมายของคุณภาพ

ผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรการศึกษา ซึ่งเปน็ผลมาจากการจัด 

การศึกษาท่ีมีประสทิธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดไว้ 

   สุรพล พิมพ์สอน (2557, หน้า 27) ได้ให้ความหมายของคุณภาพผูเ้รียน 

หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่ 

    1) คุณลักษณะด้านความดี คือ ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค ์ 

    2) คุณลักษณะด้านความเก่ง คือ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห ์มวีิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์ 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง และผู้เรยีนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ

ทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจริต  

    3) คุณลักษณะด้านการมีความสุข คือ ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที่ดีและผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

   สุชาติ กำลังฤทธิ์ (2558, หน้า 38) ได้ให้ความหมายของคุณภาพผูเ้รียน

หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยส่งผล
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ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ ที่จำเปน็ตามหลักสูตร มีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงคแ์ละสมรรถนะสำคัญ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ ได้รับการพัฒนา

อย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ ์สังคมและสตปิัญญา เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี

คุณค่าและเป็นที่ต้องการของสังคม 

   อรัญญา ชนะเพีย (2558, หน้า 26) ได้ให้ความหมายของคุณภาพผู้เรียน

หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มีความรู้ ทักษะการคิด และทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

  สรุปได้ว่า คณุภาพผู้เรียน หมายถึง คณุลักษณะของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลจาก

การจัดการศกึษาที่มีประสทิธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคณุภาพผู้เรียนที่กำหนดไว ้

โดยส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะที่จำเป็นตามหลกัสูตร มีคุณธรรม

จริยธรรม คณุลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชพี โดยไดร้ับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ

สติปัญญา เพือ่พัฒนาให้เปน็มนุษย์ท่ีสมบูรณ์และอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

  1.8.4 ประสทิธิภาพในการทำงาน 

  นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพในการทำงาน  

ไว้ดังนี ้

   สุชาติ กำลังฤทธิ์ (2558, หน้า 47) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพใน

การทำงาน หมายถึง ความสามารถการบริหารจัดการและดำเนนิงานเกี่ยวกบังานวิชาการ

และการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จของงานที่ดี 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดความคุ้มค่าและ 

เกิดประโยชนส์ูงสุด รวมทัง้สามารถบริหารจัดการด้านเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของ

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน หมายถึง แต่ละบุคคลที่มีความสามารถและความพรอม  

ได้พยายาม ทุมเทอย่างเตม็ใจในการปฏิบตัิงานของตนอย่างคลองแคลว ด้วยความมี

ระเบียบ มีกฎเกณฑ ปฏิบัติงานใหเสร็จทนัเวลา รวดเรว็ ถูกตอง มีคณุภาพ และมาตรฐาน

จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ตองเกิดจากความขยันหมั่นเพียร  

มีความรบัผิดชอบและเอาใจใสในงาน พรอมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย และภักดีตอองคกรงานจะ

ประสบ ความสำเร็จตามเปา้หมายขององคกรท่ีกำหนดไวหรือดียิ่งขึน้ 
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   พฤธิสิทธิ์ อุทมุ (2559, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของประสทิธิภาพใน

การทำงาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 

ขององค์การ โดยคำนึงถึงความประหยัดทรัพยากรในทุกๆด้าน แตก่่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด 

ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วสัดุและสิ่งของ 

   Mohiemang, I.L. (2008, p. 41) กล่าวว่าประสทิธิภาพในการทำงาน คือ 

เครื่องชี้วัดคณุภาพการทำงานของสถานศึกษาที่สำคญั สามารถนำมาวัดระดับความสำเร็จ 

ของสถานศึกษาได ้

  สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการทำงาน หมายถึง ความสามารถในการบริหาร

จัดการและการดำเนินงานในสถานศึกษา ทีเ่กิดจากการทำงานที่ทุ่มเทอย่างเตม็ใจเต็ม

ความรู้ความสามารถของบุคลากร มีการใช้กลวธิีเทคนิคที่สามารถสร้างผลงานให้ดีขึน้ 

รวดเร็วขึน้ สะดวกมากขึ้น และช่วยลดขั้นตอนการทำงานลง เป็นผลงานที่มีคุณภาพน่า

พอใจ มีการใช้ทรัพยากรทั้งงบประมาณ คนและวัสดุอุปกรณ์ได้อยา่งเหมาะสม คุ้มค่าและ

เกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวตัถุประสงค์ของสถานศึกษา  

  1.8.5 ความพึงพอใจในการทำงาน 

  นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการทำงาน  

ไว้ดังนี ้

   สุชาติ กำลังฤทธิ์ (2558, หน้า 49) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ

ในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการปฏบิัติงาน ผลสำเร็จของงาน 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน และการรับบริการและของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) ในกระบวนการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

   อัครเดช ไมจ้ันทร์ (2560, หน้า 23) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ

ในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มตี่องาน และมีต่อ

ปัจจัยต่างๆในการปฏบิัติงาน เชน่ สภาพการทำงาน ลกัษณะงานนโยบายและการบริหาร 

เป็นต้นความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากหน่วยงานหรือองค์กรมีการตอบสนองความต้องการบุคคล 

ทั้งทางด้านร่างกายและจติใจ ทำให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรหรอืหน่วยงาน แต่ถ้าเมื่อใดที่ไม่ได้รับความพึงพอใจ 

บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปความก้าวรา้ว ความเฉยชา ความไม่สนใจในการ

ปฏิบัติงาน การหลบเลี่ยงงานและการลาออกจากงาน เป็นต้น ทำให้หน่วยงานนั้นเกิด

ปัญหาและอปุสรรคในการดำเนินงาน 



61 

   พระมหาสมพร สุริโย (2553, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของความพึง

พอใจในงานของครู หมายถึง ความรู้สึกของครูในเชิงบวกที่มีต่องานที่มีความมั่นคงและ 

มีความก้าวหน้าท้าทายความสามารถ มเีกียรติและศกัดิ์ศรีและสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียน ด้านเพื่อนร่วมงาน และการจัดระบบบริหารของโรงเรียน 

  มนูญ เชื้อชาติ (2554, หน้า 67) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ

ทำงาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในความรู้สึกของครูในทางที่ดี มีความพอใจใน

การปฏิบตัิหน้าที่ พึงพอใจผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีความสุขกับรายได้ พอใจกบั

โอกาสความก้าวหน้า ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป 

  Morse, Edwardl. (1955, p. 27) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ

ทำงานเชิงจติวิทยาว่า หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความเครียดของผู้ทำงานให้

น้อยลง ถ้ามีความเครียดมากจะทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานและความเครียดนี้มีผล

มาจากความต้องการของมนุษย์ เมื่อเกิดความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง 

เมื่อได้รับการตอบสนองความเครียดนั้นจะลดลงหรือหมดไป ทำให้เกิดความพึงพอใจใน

การทำงานได ้ 

  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ

บุคลากรที่มตี่อการทำงานในทางบวก เป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบตัิงานและได้รับ

ผลตอบแทนคือ ผลที่เปน็ความพึงพอใจ ที่ทำให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่

จะทำงาน มีขวัญและกำลังใจ มีความมัน่คงและมีความก้าวหน้าท้าทายความสามารถ 

มีเกียรติและศักดิ์ศรีและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ดี พึงพอใจกับผูบ้ังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงานและการจัดระบบบริหารของสถานศึกษา สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการทำงาน รวมทั้งการส่งผลต่อความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย

ของสถานศึกษา 

  1.8.6 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

  นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไว้ 

ดังนี ้

   ธีรภัทร์ เจริญดี (2542, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง หมายถึง การที่ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมรบัทราบ ใหค้วามร่วมมือส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนการดำเนนิการในด้านต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
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เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการของนักเรียนและโรงเรียน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เฉพาะหรือการมีส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องและเป็นระบบ ในรูปของ

คณะกรรมการโดยร่วมตั้งแต่การระบุปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การดำเนนิงาน 

และการประเมินผล 

   พีระ พรนวม (2544, หน้า 24) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง หมายถึง การกระจายอำนาจให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการ

พิจารณาปัญหา ความต้องการร่วมกัน ในการตัดสินใจร่วมกัน วางแผน ดำเนินงานหรือ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ดำเนินการหรือปฏิบตัิงานร่วมกัน ตลอดจนรับรู้ผลดี ผลเสีย จนเกิด

ความภาคภูมิใจร่วมกนัในการจัดการศึกษา 

   กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544, หน้า 30, อา้งถึงใน ศิริวรรณ วณิชวัฒนวร

ชัย, 2552, หน้า 66) ได้ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การ

ร่วมมือกนัระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีบทบาทมากขึ้น 

ในการช่วยพฒันาและจัดการศึกษาแกบุ่ตรธิดาของตน รวมทั้งให้แก่ตัวเองด้วย ซึ่งสามารถ

จำแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองได้ 2 แบบ คือ การมีส่วนร่วมทีบ่้าน และ

การมีส่วนร่วมทีโ่รงเรียน 

  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การร่วมมือกันระหว่าง

สถานศึกษากับผู้ปกครอง ในการพิจารณาปัญหา ความต้องการและการตัดสินใจร่วมกัน

โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยร่วมตั้งแต่การระบุปัญหา การวางแผน

การตัดสินใจ การดำเนินงานและการประเมินผล ตลอดจนรบัรู้ผลด ีผลเสีย จนเกดิความ

ภาคภูมิใจร่วมกันในการจัดการศึกษา 

 1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา 

  1.9.1 งานวิจัยในประเทศ 

   อารียา สตารตัน ์(2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัด

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวี จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร

และด้านวิชาการ และเพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
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แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความ

เทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence :IOC) จากผู้เชีย่วชาญ จำนวน  

5 คน มีค่าระหว่าง 0.6 ถึง 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลผูโ้ดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวเิคราะห์

ข้อมูลพื้นฐาน ใช้ค่าความถีร่้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ

สมมุติฐานใช้การวิเคราะห ์t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One way ANOVA) ผลวจิัยพบว่า 1. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปฏิบตัิมาก  

   ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การวิจยัเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง เครื่องมือ

ทีใ่ช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบแบบที ทีร่ะดับนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า   

1. สภาพแวดล้อมสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบรุีโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คอื ด้านปฏิสัมพันธ์ของ

บุคคล ด้านการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านความปลอดภัย 

และด้านภูมทิัศน์ 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จำแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

   ขวัญเรือน ภาคบุบผา (2559, บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย

เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู และ 2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียวและทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดงันี้ 

1) ด้านห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ด้านแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ 
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ต่อการเรียนรู้ และ 5) ด้านการส่งเสริมสขุภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ตามความคดิเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เมื่อจำแนกตามภาพรวม ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา

ประสบการณใ์นการทำงาน และขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

   อมรรตัน์ โคตรชมภู (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนว

ทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้านสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สังเคราะห์องค ์

ประกอบและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 2) ศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน และความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสภาพแวดล้อม และ3) พัฒนาแนวทาง 

การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ผลการวิจยัปรากฏดังนี้  

1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสภาพแวดล้อม

ของสถานศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบ 4 ด้าน 56 ตัวบ่งชี้ 2. การศกึษาความต้องการ

จำเป็นและลำดับความต้องการ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านนกัเรียน และ ด้านการบริหาร 3. แนวทางการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน มี 6 ขัน้ตอน ดังนี้ขัน้ตอนที่ 1 ร่วมในการ ตัดสินใจ ขัน้ตอนที่ 2 ร่วมวางแผนตัดสนิใจ 

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมนำไปปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 4 ร่วมรบัผลประโยชน ์ขั้นตอนที่ 5 ร่วมติดตาม

และประเมินผล ขั้นตอนที่ 6 ร่วมปรับปรุงและพัฒนา 4. ผลการประเมินคู่มือการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมปีระโยชน์

โดยรวม อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

   ยุทธวีร ์แก้วทองใหญ่ (2561, บทคัดย่อ) งานวิจัยเรื่องรูปแบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธในสถานศึกษา เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ศึกษาหลกัการทางพระพทุธศาสนาในการดูแลรักษาและ

จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาแล้วสร้างรูปแบบการบริหารจัดการสิง่แวดล้อมใน

สถานศึกษา เชิงพุทธบูรณการ ผลการวจิัยพบว่า สถานศึกษามปีระเด็นปัญหาการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน ในสถานศึกษากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในสถานศึกษา ทีต่้องบูรณาการงานกันอย่างลงตัว สภาพ ปัญหาด้านการจัดการสื่อสาร 

การประสานงาน การสร้างความร่วมมือ และการติดตามประเมินผล รวมถึงสภาพปัญหา

ด้านการจัดการหลักสูตรและการสอนในแต่ละช่วงชัน้ของสถานศึกษาให้มีความเปน็ระบบ 
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เป็นรูปธรรมและยั่งยืน นอกจากนั้นก็เป็นปัญหาด้านการมีส่วนร่วมจากบุคลากร ผู้บริหาร 

ครู-อาจารย์ นักเรียนและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผลการพัฒนารปูแบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเชิงพทุธบูรณาการ พบว่า ต้องใช้หลักธรรมนำการ

จัดการบริหารสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ด้วยหลักธรรมอทิธิบาท 4 เพื่อบริหารงานใน

สถานศึกษา 4ประการ และมีการจัดการด้วยวิธีการ 4’C คือ Communication Co-

ordination Co-operative และ Controlling จากบุคลากร 4 กลุ่ม เปน็องค์ความรู้ใหม่ที่

เรียกว่า ยุทธวีร์ 5*4 Model 

  1.9.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

   Chan (2007, p. 68 อ้างถึงใน ฉตัรชัย ศรีสุข, 2551, หน้า 48)  

ได้ศึกษาวิจัยการประเมินความต้องการด้านสิ่งแวดลอ้มจากการศึกษาดูงานในสถานศึกษา

ประถมศึกษาในรัฐแมตซาจูเซต โดยสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมนิความต้องการใน

สถานศึกษาประถมศกึษา ด้านการรับความรู้เฉพาะบุคคลในเรื่องส่ิงแวดล้อม ศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนมากคิดว่าสิ่งแวดล้อมศึกษามีความสำคญัสำหรับนักเรียนและ 

จำเป็นต้องรู้ แต่ครูยังไม่ดใูนรายละเอียดทีต่้องการให้นักเรียนบรรลตุามจุดมุ่งหมาย 

ของการศึกษา ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีตอ่สิ่งแวดล้อมโครงงานวิทยาศาสตร์ วธิีสอนทั้งสอง

รูปแบบพัฒนานักเรียนให้เกิดจิตสำนึก สนใจและเหน็ความสำคัญกบัสิ่งที่เรียนรู้ มีความ

กระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้และปฏบิัติกิจกรรมเป็นอย่างดี 

   Uline (2008, pp. 55-57 อ้างถึงใน ณิศศา ณภาสณ์ัฐ, 2558, หน้า 40) 

ได้ศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างคุณภาพของอาคารสถานที่ในโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนที่มีอทิธิพลต่อบรรยากาศโรงเรยีน โดยมุ่งไปที่ความคิดเห็นของครตู่อสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ เช่น อายุของอาคารสถานที่ หรือการวัดปริมาณของแสงหรือเสียง ยูไลน์

สำรวจความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับคณุภาพของโรงเรียน การสนับสนนุด้านทรพัยากร 

บรรยากาศโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและสถานภาพทางสังคม ในส่วนทีเ่กีย่วกับ

บรรยากาศโรงเรียน ยไูลน์ได้ศึกษาบรรยากาศโรงเรียนใน 4 ปัจจัย คือ เกณฑ์ด้านวิชาการ

การมีส่วนร่วมของ ชุมชนความเปน็มืออาชีพของครู และภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

   Khirk (1979, p. 53 อ้างถึงใน ณัฐภัค อทุโท, 2558, หน้า 49)  

ได้ทำการศึกษาออกแบบท่ีส่งผลต่อการมีปฏิสมัพันธร์ะหว่างครูนักเรียน และสื่อการสอน 

ที่เกิดขึ้นในหอ้งเรียนและการเรียนภายนอก หัวข้อการวิจัยรวมไปถึงการกำหนดพื้นที ่



66 

การเรียน การวางแผนและการพัฒนาอาคารเรียน การจัดหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

อาคารแบบใหม่ การควบคุมอากาศภายในอาคาร การควบคุมแสง และการควบคุมเสียง

เทคโนโลยี ทางด้านสื่อสารการสอนท่ีจำเป็นในการเรยีนให้มีประสิทธิภาพ อาคารเรียน

แบบพิเศษเพือ่การเรียน ให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนภาคผนวก 

มีการประเมนิอาคารเรียนที่มีอยู่ แบบฟอร์มตรวจสอบสิ่งจำเป็นเก่ียวกับอาคารเรยีน  

แบบตรวจสอบการวางแผน ขอ้สรุปอาคารเรียน ทีม่ีอยู่และทางเลอืกของสถาปนิกและ

รายชื่อของผูผ้ลิตสื่อการสอน เฟอรน์ิเจอร์และโต๊ะอ่านหนังสือ 

   Campisano (1999, p.67 อ้างถึงใน พัชรินทร์ ทองบ่อ, 2552, หน้า 41) 

ได้ศึกษาต้นแบบเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมของที่ทำงานของ

โรงเรียนสายมัธยมสอนศาสนา ผลการศึกษา พบว่า ถ้าโรงเรียนบรรลุสิ่งต่อไปนี้ 

ประสทิธิผลขององค์กร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปน็ไปตามเป้าหมายของ

โรงเรียน การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับครู ครูตั้งใจทำงาน ครูใหญ่ต้องจัดสิ่งแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความคิดริเริ่ม ลดการกำหนดที่จะก่อให้เกิดความกำกวมใน

บทบาทหน้าที ่และการขัดแย้ง ในการทำงานให้ความสมดุลระหว่างระบบราชการกับความ 

อิสระในวิชาชีพครู ต้องเลือกครูใหม่ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในการทำงานของโรงเรียน 

   Katja and Hammastorm (2003: Abstract อ้างถึงใน อารียา สตารัตน์, 

2556, หน้า 59) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาในโรงเรียน 

ที่มีอทิธิพลต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของนักเรียนพบว่ามีการพัฒนาทางด้านสขุภาพและ

การรับรู้คุณคา่ของตน 

   Brayboy-Lockler (2008, p. 1158-A อ้างถึงใน วนิดา ปุณปิตตา , 2561, 

หน้า 101) ได้ศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจของสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีต่อการ

ปรบัปรุงผลการเรียนนักเรียนเชื้อสายอเมริกันจากโรงเรียนในรัฐแคโรไรนา ผลการศึกษา 

พบว่า นักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ กับนักเรียนกลุ่มที่ไม่

ผ่านเกณฑ์ มคีะแนนแรงจูงใจในการเรียนให้ดีที่สุดแตกต่างกันและจากการสัมภาษณ ์

ก็ได้ผลอย่างเดียวกัน ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความเอื้ออาทรและ 

มีการสื่อสาร ความคาดหวงัที่ดีต่อนักเรียนเชื้อสายอเมริกันดั้งเดิมจะเพิ่มให้นักเรียนมี

โอกาสกลับตวักลับมาเรียนให้ดีขึน้ 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบความสอดคล้องกันว่า

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเจริญงอกงามและเกื้อกูลการเรียนรู้ของนักเรียนและ

ความสัมพันธข์องบุคคลภายในสถานศึกษา มีบรรยากาศการปฏิบตัิงานของบุคลากร

เป็นไปอย่างราบรืน่ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสำคัญแสวงหาแนวทางปรับปรงุ

สภาพแวดล้อม พร้อมทั้งต้องให้การสนับสนนุในทุก ๆ ด้าน ในการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา จึงจะสามารถอำนวยประโยชน์ต่อครนูักเรียน ตลอดจน 

ผู้ใช้บริการอืน่ ๆ รวมทั้งจะมีการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสภาพแวดลอ้มที่ดีในที่สุด 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

 2.1 ความหมายของรูปแบบ 

  คำว่า “Model” เป็นคำภาษาอังกฤษที่เข้ามามีบทบาทในการทำวิจัยและ

วิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยใช้คำว่า รูปแบบ ต้นแบบ แบบแผน 

แบบจำลอง เป็นต้น สำหรบัในเอกสารฉบับนี้จะใช้คำว่า “รูปแบบ” เนื่องจากเปน็คำที่ใช้กนั

อย่างแพร่หลายในวงการวจิัยและการศกึษา (วาโร เพ็งสวัสด์ิ 2553, หน้า 1) 

  รูปแบบเปน็สิ่งที่สร้างขึ้นและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการทำอย่างใดอย่าง

หนึง่มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี ้

   รัตนะ บัวสนธ์ (2552, หน้า 124) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้โดย

จำแนกออกเป็น 3 ความหมาย ดังนี้ 1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งของสิ่งใดส่ิงหนึ่งที่ยงั

ไม่สมบรูณ์หรือเหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า 

“โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ เป็นต้น 2) แผนความสัมพันธ์ของ 

ตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ทีรู่้จักกนัในชื่อที่เรียกว่า “mathematical” และ   

3) แผนภาพทีแ่สดงถึงองคป์ระกอบการทำงานของส่ิงใดสิ่งหน่ึง เชน่ รูปแบบการสอน 

รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

   คัมภีร์ สุดแท้ (2553, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า 

รูปแบบคือสิ่งที่สร้างขึ้นหรอืพัฒนาขึ้น แสดงให้เหน็ถึงองค์ประกอบสำคัญ ๆ ของเรื่องให้

เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อใช้เปน็แนวทางในการดำเนินงานต่อไป ในทีน่ี้หมายถึง องค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ของการบริหารงานวิชาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารงานวิชาการสำหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก 
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   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า 

รูปแบบ  หมายถึงกรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีดำเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆของ

ระบบที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ 

   สิทธิพล พรมมินทร์ (2553, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า 

รูปแบบหมายถึง สิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคญั ๆ  

ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจง่ายขึ้นเพ่ือใช้เปน็แบบหรือแนวทางในการดำเนินงานอย่างใด

อย่างหนึ่งต่อไป 

   ทองใบ ทองมาก (2555, หน้า 79) ได้ใหค้วามหมายของรูปแบบไว้ว่า 

รูปแบบสามารถอธิบายความหมายได้ตามปรากฏการณห์รือความจริง ซึง่เปน็การสร้างขึ้น

อย่างมีระบบแบบแผน แสดงถึงความสมัพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการที่

แสดงหรืออธิบายอย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน 

   สมนึก บุญใหญ่ (2556, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า 

รูปแบบเปน็สิ่งจำลองของจริง เป็นตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่างเป็นรูปแบบที่แสดง

ความสัมพันธร์ะหว่างข้อมูลเชิงสัญลักษณ์และหลักการของระบบ หรือเป็นแบบแผน

ตัวอย่างของการดำเนินงานแสดงความสมัพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในระบบ 

   บุญศรี แสงศรี (2557, หน้า 70) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า 

รูปแบบเปน็สิ่งที่แสดงให้เหน็ถึงความสมัพันธ์ขององคป์ระกอบที่สำคัญ ๆ ในเรื่องหนึ่ง 

เรื่องใดโดยเฉพาะ เพื่ออธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจรงิอย่าง

หนึง่ เมื่อได้รบัการพฒันาขึ้นเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงองค์ประกอบสำคัญ ๆ ของเรื่องใดเรื่อง

หนึง่ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

   เมธา สีหานาท (2558, หน้า 89) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า 

รูปแบบ  หมายถึง สิง่ที่แสดงถึงมโนทัศน์หรืออุดมคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแสดงให้เห็น

ความสัมพันธก์ันขององค์ประกอบต่างๆ ผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อให้เกิดความ

เทีย่งตรงและความน่าเชื่อถือเพื่อช่วยให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจนขึน้ 

   Piyanart Singchoo (2554, p 67) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา

รูปแบบไว้ว่า รูปแบบหมายถึง วิธีการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบข่ายและ

ภารกิจการบริหารและจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร

งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยนำหลักธรรมาภิบาล 
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ตามความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญมากำหนดเป็นแนวทางในการบริหารงานแต่ละด้าน 

ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบในลักษณะที ่2 

   Keeves (1998, p 559) ได้ให้ความหมายของการพฒันารปูแบบไว้วา่ 

รูปแบบ หมายถึง สิง่ที่แสดงโครงสร้างของความเก่ียวข้องระหว่างชดุของปัจจัยหรือตัวแปร

ต่าง ๆ หรือองค์ประกอบทีส่ำคัญในเชิงความสัมพันธห์รือเหตุผลซึง่กันและกนัเพื่อช่วยให้

เข้าใจข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณใ์นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังได้กล่าว

ว่ารูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ควรมีข้อกำหนด (requirement) 4 ประการ คือ 

    1) รูปแบบ ควรประกอบด้วย ความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้าง 

(structural relationship) มากกว่าความสมัพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative 

relationship) 

    2) รูปแบบ ควรใช้เปน็แนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น   

ซึ่งสามารถถกูตรวจสอบได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐาน 

ของข้อมูลได้ 

    3) รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่

ศึกษา ดังนั้น นอกจากรปูแบบจะเปน็เครือ่งมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบาย

ปรากฏการณ์ได้ด้วย 

    4) รูปแบบ ควรเปน็เครื่องมือสร้างมโนทัศนใ์หม่และสร้าง

ความสัมพันธข์องตัวแปรในลักษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเรื่องที่กำลังศึกษา 

 จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แนวคิดที่แสดงถึง

ความสัมพันธร์ะหว่างชุดของปัจจัยหรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองคป์ระกอบที่สำคัญในเชิง

ความสัมพันธห์รือเหตุผลซึง่กันและกนัเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

โดยเฉพาะ เพือ่เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลตุามวัตถปุระสงคท์ีก่ำหนดไว้ 

 2.2 ประเภทของรูปแบบ 

  นักวิชาการหลายท่านได้จำแนกประเภทของรูปแบบไว ้ ดังนี้ 

   คัมภีร์ สุดแท้ (2553, หน้า 14) ได้กล่าวถงึประเภทของรูปแบบไว้ว่า 

การแบ่งประเภทของรูปแบบขึ้นอยู่กบัวัตถุประสงค์ในการสร้าง แบง่เปน็ 2 ชนิด คือ 

แบบจำลองของสิ่งที่เป็นรูปธรรม และแบบจำลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม 

   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน้า 5) ได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบไว้ว่า 

การแบ่งประเภทของรูปแบบจะขึ้นอยูก่ับวัตถุประสงคใ์นการอธิบายรูปแบบนั้น ๆ 
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   ทองใบ ทองมาก (2555, หน้า 80) ได้กลา่วถึงประเภทของรูปแบบไวว้่า   

การแบ่งประเภทรปูแบบหรือแบบจำลองนั้นขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์ในการสร้าง 

   ปาริชาติ ชมชืน่ (2555, หน้า 10) ได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบไว้วา่   

การแบ่งประเภทของรูปแบบพบว่าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ของผู้ที่ต้องการนำ

รูปแบบไปใช้และสร้างจากแนวคิดทฤษฎทีี่สัมพนัธ์ซึ่งกันและกนั 

   บุญเชิด ชำนศิาสตร์ (2556, หน้า 16) ได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบไว้

ว่า  รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้น แตล่ะสาขาก็มีรปูแบบที่

แตกต่างกันออกไป เช่น รปูแบบการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็นรูปแบบ 

การใช้อุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจใน

ปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม รปูแบบที่ใช้ภาษาสื่อในการขยายหรอือภิปรายปรากฏการณ์

ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รปูแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง

ความสัมพันธด์้วยตัวแปรตา่ง ๆ และรปูแบบที่นำเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพนัธก์ัน 

เชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 

   เพิ่มพนู ร่มศรี (2558, หน้า 67-68) ได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบไว้ว่า   

การแบ่งประเภทของรูปแบบหรือแบบจำลองนั้นขึ้นอยูก่ับวัตถุประสงค์ในการสร้างและ

สร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี รูปแบบควรแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) รูปแบบท่ีเป็นนามธรรม  

เป็นส่ิงที่สามารถจบัต้องได้ มีรูปร่าง มีขนาด เชน่ รูปแบบของเครื่องบิน รูปแบบของ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นต้น 2) รูปแบบที่เป็นนามธรรมเป็นโครงสร้างทางความคิด

หรือองคป์ระกอบของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนนิงาน 

 สรุปได้ว่า ประเภทของรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กบัวัตถุประสงค์ในการสร้างและการใช้

ของผู้ที่ต้องการนำรูปแบบไปใช้ ซึ่งสร้างจากแนวคิด ทฤษฎีที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน

และสามารถอธิบายรูปแบบได้อย่างชัดเจน 

 2.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 

  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบ ไว้ดงันี้ 

   ธีระ รญุเจริญ (2550, หน้า 12) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของรปูแบบไว้

ว่าองค์ประกอบของรูปแบบมี 6 องคป์ระกอบ ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ 

 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กลไกการดำเนินการ 4) วิธีดำเนินการของรูปแบบ 

 5) แนวทางการประเมินรปูแบบ และ6) เงื่อนไขความสำเร็จ 
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   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน้า 6) ได้กล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบไว้

ว่าการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จำนวนเท่าใดมี

โครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไร ขึ้นอยูก่ับปรากฏการณ ์ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ  

ที่กำลงัศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวจิัย และหลักการพื้นฐาน 

ในการกำหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 

   วิชัย มานะพิมพ์ (2556, หน้า 21) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของรปูแบบไว้

ว่าการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบขึ้นอยูก่ับการศึกษาว่าต้องการทำนายปรากฏการณ์ 

ด้านใด เรื่องอะไร แล้วเลือกใช้ให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์   

   สมนึก บุญใหญ่ (2556, หน้า 21) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของรปูแบบไว้

ว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานบุคคลหรืองานอื่น ๆ ควรมีองค์ประกอบหลัก   

คือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ วิธีการดำเนินงานของรูปแบบ มีหลักการและทฤษฎี   

การอธิบายศพัท์เฉพาะชัดเจน ระบุการนำรูปแบบไปใช้โดยมีสาระขององค์ประกอบ 

ที่สมบูรณ์เอื้อประโยชนต์่อผู้สนใจศึกษาและนำรูปแบบไปใช้เป็นอยา่งดี 

   สมศรี สุ่มมาตร (2557, หน้า 96) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของรปูแบบไว้

ว่า การพัฒนารูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินงาน 

ที่สอดคล้องกบักระบวนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย   

3) การจัดกลไกในการดำเนนิการ 4) วิธีการดำเนินการ 5) การประเมินผล และ6) เงื่อนไข

ความสำเร็จและได้รับการยืนยันจากผู้เชีย่วชาญตามกรอบแนวคิดซึ่งเปน็พื้นฐานในการ

พัฒนารูปแบบนั้น ๆ และการทดลองใช้รปูแบบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

ในการนำรูปแบบไปใช ้

   กมลพรรณ เภาโพธิ์ (2558, หน้า 16) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ

รูปแบบไว้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบที่สำคัญที่คล้ายคลึงกนั คือ 1) หลักการ แนวคิดแบบ

แผนปจัจัยนำเข้า 2) วัตถุประสงค์ จุดหมาย เป้าประสงค์ 3) ระบบกลไกเงื่อนไขของรูปแบบ 

4) กระบวนการ วิธีการหรือยุทธศาสตรข์องรูปแบบ 5) ผลที่เกิดแนวทางการประเมิน

รูปแบบ ซึ่งการที่รปูแบบใดจะมีองคป์ระกอบอย่างไร มากน้อยเท่าไรไม่เป็นที่แนน่อน  

ขึ้นอยูก่ับรูปแบบนั้น ๆ 

 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วตัถุประสงค์   

3) กระบวนการดำเนินงาน และ4) การประเมินผล ทั้งนี้องค์ประกอบของรูปแบบจะมีมาก

หรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือตัวแปรท่ีศึกษา  
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 2.4 การพัฒนารูปแบบ 

  นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบไว้ ดังนี้  

   ธวัชชัย รัตตญัญู (2551, หน้า 80) ได้กล่าวถึงการพฒันารูปแบบไว้ว่า   

การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการสร้างหรือพัฒนาแบบจำลอง 

ซึ่งประกอบด้วย  

    1) การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

    2) การกำหนดหลักการและองค์ประกอบของแบบจำลอง 

    3) การร่างแบบจำลอง 

    4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้หรือการทดลอง

ใช้แบบจำลอง 

   คัมภีร์ สุดแท้ (2553, หน้า 14) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบไว้ว่า การ

พัฒนารูปแบบมีกระบวนการ เริ่มจากการศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบหรือกรอบงานที่

จะสร้างและพัฒนารูปแบบ จัดทำร่างรูปแบบ ตรวจสอบรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบ จัดทำ

คู่มือ การดำการตามรูปแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ ทดลองใช้รูปแบบและ

ประเมินผลการใช้รูปแบบ 

   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน้า 9) กลา่วถึงการพัฒนารูปแบบไว้ว่า 

การพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 

2) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ  

   ทองใบ ทองมาก (2555, หน้า 84) ได้กลา่วถึงการพฒันารปูแบบไว้วา่ 

การพัฒนารูปแบบเป็นการเริ่มต้นของการกำหนดขอบเขตและสาระของรูปแบบอันเป็น

ขั้นตอนแรกของการคิดค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการดำเนนิงาน จากนั้นก็เป็นการ

ทบทวนวรรณกรรมและปรบัปรุงรูปแบบต้นร่าง ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันตามกรอบ

แนวคิดของรปูแบบต้นร่าง และตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ ซึ่งการตรวจสอบคณุภาพ

รูปแบบดังกล่าวอาจดำเนินการโดยวธิีใดวิธีหนึ่งก็ได้ เช่น อาจเป็นการตรวจสอบโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมสมัมนา หรือโดยการทดลอง แล้วจึงดำเนินการปรบัปรุง 

ให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตอ่ไป 
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   มีศิลป์ ชินภักดี (2555, หน้า 24) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบไว้ว่า การ

พัฒนารูปแบบเปน็การสร้างหรือปรบัปรุงรูปแบบการดำเนินงานขององค์การ หน่วยงาน 

สาระหรือรูปแบบที่สำคัญในเรื่องท่ีต้องการศึกษาทีแ่สดงถึงแนวความคิด วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย และวิธีการที่นำไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึน ด้วยกระบวนการศึกษา

หลักการ แนวความคิด ทฤษฎี การสังเคราะห์ การสร้างรูปแบบการศึกษาความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ หรือการตรวจสอบรปูแบบ และการนำเสนอรปูแบบ 

   ละมุล รอดขวัญ (2555, หน้า 22) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบไว้ว่า 

การสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปแบบนั้น ๆ ว่าควรจะแบ่งขั้นตอนการ

สร้างหรือพฒันาอย่างไรแตท่ี่สำคัญควรบอกปฏิสมัพนัธ์หรือทีม่าการเขียนอธิบายด้วย

รูปแบบที่จะนำเสนอเปน็เรื่อง ๆ ส่วนการนำรูปแบบไปใช้ ควรใช้ใหต้รงกับเนื้อหา และส่วน

สุดท้ายก็คือการดูผลที่เกิดจากการใช้รปูแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นส่ิงพิจารณา

ว่าจะเลือกรปูแบบไปใช้หรอืพัฒนาต่อไปได้ด้วย 

   วิชัย มานะพิมพ์ (2556, หน้า 23) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบไว้ว่า 

การสร้างหรือการปรับปรุง การดำเนนิงานขององค์การ หน่วยงานหรือองค์ประกอบที่

สำคัญในเรื่องที่ต้องศึกษาทีแ่สดงถึงแนวความคิด ทฤษฎี การสังเคราะห์ การสร้างรูปแบบ  

การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ หรือการตรวจสอบรูปแบบและการนำเสนอ

รูปแบบ 

   สมนึก บุญใหญ่ (2556, หน้า 23) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบไว้ว่า   

การพัฒนารูปแบบเริ่มจากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ สร้างรูปแบบและตรวจสอบ

ความเหมาะสมของรูปแบบ จัดทำคู่มือเพือ่นำรูปแบบไปทดลองใช้ และประเมินความ

เหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้เชีย่วชาญ ในการพยากรณ์ผลที่ตรวจสอบได้

โดยการสังเกตและหาข้อมูลเชิงประจักษ์ได ้

   วรี จันทะงาม (2557, หน้า 72) ได้กล่าวถงึการพัฒนารปูแบบไว้ว่า  

การพัฒนารูปแบบเป็นการสร้างรูปแบบที่สัมพนัธ์กนัจากกรอบแนวคิดพื้นฐาน เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพยากรณ์ผลจากการใช้รปูแบบ ซึง่ไม่มขี้อกำหนดตายตัวว่าต้องสร้าง

อย่างไรและมีการตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบทีส่ร้างขึ้นนั้น ซึง่สรุปขั้นตอนในการ

พัฒนารูปแบบได้ว่าเริ่มจากการศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบ สร้างรูปแบบและ

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ จดัทำคู่มือเพื่อนำรูปแบบไปทดลองใช้ และประเมิน

ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้เชีย่วชาญ 
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   กมลพรรณ เภาโพธิ์ (2558, หน้า 19) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบไว้ว่า 

การพัฒนารูปแบบมีขั้นตอนการพัฒนาอยู ่3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวม 

ข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 การนำข้อมูลจากการศึกษามา 

วิเคราะห์และสังเคราะห์เพือ่พัฒนาเป็นองค์ประกอบของรูปแบบ ขัน้ตอนที่ 3 

การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 

   ณะภา ลีพรม (2558, หน้า 17) ได้กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบไว้ว่า  

การพัฒนารูปแบบสามารถแบ่งออกเปน็ 2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนารูปแบบ คือ การสร้าง

รูปแบบจำลองขึ้นมาโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา หรอืจากบุคคล 2) ทดสอบความ

เทีย่งตรงของรูปแบบ คือ นำรูปแบบจำลองที่สร้างข้ึนไปตรวจสอบความเหมาะสมความ

เป็นไปได้ของรูปแบบหรือทดลองใช้ต่อไป 

 สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การสร้างรูปแบบที่สัมพนัธก์ันจาก

กรอบแนวคิดพื้นฐาน เพื่อใช้เปน็แนวทางในการพยากรณ์ผลจากการใช้รูปแบบสามารถ

แบ่งออกเปน็ 2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนารูปแบบ คือ การสร้างรูปแบบจำลองข้ึนมา 

โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา หรือจากบุคคล 2) ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ  

คือ นำรูปแบบจำลองที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบ

หรือทดลองใช้ต่อไป 

 
 



 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร มีความมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา และตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร ซึ่งแบ่งการดำเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 

  ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์องค์ประกอบการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ประกอบด้วย 

   1.1 ศึกษาเอกสารเพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ 

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จากแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   1.2 การยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำนวน 5 คน  

  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประกอบด้วย 

   2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   2.2 นำขอบเขตด้านเนื้อหาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาร่างรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   2.3 นำร่างรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไปให้

ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณา 
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  ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ประกอบด้วย 

   3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   3.2 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

   3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 สกลนคร 

 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเอกสารเพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร โดยมีขัน้ตอนวิธีดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดงันี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารเพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์

องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จากแนวคิด ทฤษฎีของ

นักวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทำการศึกษาองคป์ระกอบ

ของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 

   1.2 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา โดยการแจกแจงความถี่จากหลายแหล่งข้อมูล และสรปุผลการคัดเลือก

องค์ประกอบ 

  ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันองคป์ระกอบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำนวน 5 คน เพื่อยนืยันองค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ในข้ันตอนที่ 1 เครื่องมือทีใ่ช้ประเมินเพื่อยืนยันองค์ประกอบเปน็ 

แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและแบบปลายเปิดเพ่ือเสนอแนะ 

แนวคิดเพิ่มเตมิจากผู้ทรงคณุวุฒ ิ
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ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

 สกลนคร 

 ในระยะนี้ ผู้วิจัยดำเนินการโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี  

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

แล้วนำผลการศึกษามากำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและร่างรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี ้

  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ องคป์ระกอบของการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา และประสิทธิผลการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา เพ่ือนำขอ้มูลดังกล่าวมากำหนดกรอบแนวคิด

ของการวิจัย 

  2.2 นำขอบเขตด้านเนื้อหาทีไ่ด้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการยืนยันองคป์ระกอบในข้อ 2.1 มาร่างรูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ซึ่งองคป์ระกอบของร่างรูปแบบ ประกอบด้วย 

   2.2.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 

ได้แก ่

    1) ภาวะผู้นำ 

    2) โครงสร้างองค์การ 

    3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

    4) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคก์าร 

   2.2.2 องค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ได้แก ่

    1) ด้านกายภาพ 

    2) ด้านการบริหารจัดการ 

    3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    4) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 
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   2.2.3 กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ได้แก ่

    1) การวางแผน 

    2) การจัดองค์การ 

    3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

    4) การดำเนินงาน 

    5) การติดตามและประเมินผล 

   2.2.4 ผลของการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ได้แก่ 

    1) คุณภาพผู้เรียน 

    2) ประสทิธิภาพในการทำงาน 

    3) ความพึงพอใจในการทำงาน 

    4) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

  2.3 นำร่างรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไปให้

ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณา มรีายละเอียดดังนี้ 

   2.3.1 ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาร่างรูปแบบการบริหารจดัการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา จำนวน 5 คน (ภาคผนวก ค) 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดคุณสมบตัิของผู้ทรงคุณวุฒิ ดงันี้ 

    1) อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ

ปริญญาเอกทางด้านการศึกษาและมีประสบการณ์การสอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1 คน 

    2) ผู้บริหารสถานศึกษา วฒุิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดบัปริญญาโท

ทางด้านการบริหารการศกึษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป และมีประสบการณ์ใน

การทำงาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน 

    3) ครูที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุม่งานหรือหัวหน้ากลุม่สาระการ

เรียนรู้ ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดบัปริญญาโททางด้านการศึกษา วิทยฐานะชำนาญ

การพิเศษขึน้ไปและมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน 

   2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

    1) ลักษณะของเครื่องมือ 

    เครื่องมือท่ีใช้ในขั้นนี้เปน็แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วยและไม่

เห็นด้วย เกี่ยวกับร่างรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา พร้อมกับ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูท้รงคณุวุฒิ ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเปน็ 2 ตอน ดงันี้   
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     ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมต่อร่างรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 2) องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา 3) กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 4) ผลของการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 

    2) การสร้างเครื่องมือ 

    ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห์

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม โดยครอบคลุมเนื้อหา

ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 2) องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 

3) กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 4) ผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 

    3) ตรวจสอบการหาคณุภาพของเครื่องมอื 

    การหาคุณภาพเครื่องมือผูว้ิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ 

ดังนี ้

     3.1) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนอต่อประธานกรรมการ

และกรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ และให้คำแนะนำในเรื่องความ

เหมาะสมของการใช้ภาษาและความถูกต้องครอบคลุมประเดน็เนื้อหาเพื่อนำมาปรบัปรุง

แก้ไข   

     3.2) ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะของประธานกรรมการและกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธม์าปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม แล้วเสนอแบบสอบถามต่อประธาน

กรรมการและกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์อกีครั้ง เมื่อมีความเหมาะสมและถูกต้อง 

แล้วจึงจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

     การพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับความมุง่หมายที่ต้องการวัด (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) เลือกข้อคำถามที่มีค่าความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป นำไปใช้

ในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยกำหนดระดับความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ดังนี ้
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      +1 หมายถงึ แน่ใจว่าข้อความนั้นเปน็ข้อคำถามที่สอดคล้อง 

      0 หมายถงึ ไม่แนใ่จว่าข้อความนั้นเปน็ข้อคำถามที่สอดคล้อง 

      -1 หมายถงึ แน่ใจว่าข้อความนั้นเปน็ข้อคำถามที่ไม่สอดคล้อง 

      วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาคำนวณ โดยกำหนดการให้

คะแนน คือ ถ้าประเดน็คำถามนั้นเห็นด้วยให้ 1 แต่ถ้าประเดน็นั้นไมแ่น่ใจให้ 0 และประเด็น

ทีไ่ม่เห็นด้วยให้ -1 หากประเด็นคำถามในแต่ละประเด็นท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วย ตั้งแตร่้อย

ละ 80 ขึ้นไป ถือว่าเป็นประเด็นคำถามทีม่ีความเหมาะสมทีจ่ะนำไปใช้เป็นรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

เนื้อหากบัความมุ่งหมายโดยใช้สตูร IOC ข้อคำถามทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 

(ภาคผนวก จ)  

   2.3.3 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

มาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้นำแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหาร จำนวน  

10 คน และครู จำนวน 30 คน ที่ไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่าง รวมจำนวน 40 คน นำข้อมูลทีไ่ด้มา

วิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้ 

    1) ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

อยา่งง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 21) 

โดยเลือกข้อทีม่ีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 หรือคา่อำนาจจำแนกตั้งแต ่0.26 ขึ้นไป  

ค่าอำนาจจำแนกอยูร่ะหว่าง 0.30 - 0.73 

    2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 21) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ว่าต้อง   

มีค่า 0.70 ข้ึนไป ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

   2.3.4 นำผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณา เพือ่จัดทำ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

    4) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    การเก็บรวบรวมข้อมูล ในระยะนี้ผู้วิจัยมวีิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

     4.1) ติดต่อผู้ทรงคณุวุฒิโดยตรง เพื่อสอบถามความสมัครใจและ

ความเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการวิจัย 

     4.2) ผู้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

เพื่อขอหนังสอืราชการขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารูปแบบ 
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     4.3) ส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคณุวุฒิด้วยตนเอง และขอรับคืน

ด้วยตนเองทั้งหมด และรวบรวมผลการตอบแบบสอบถาม ตรวจสอบความครบถ้วน 

สมบูรณ ์

ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ   

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

 การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 

2,333 คนประกอบด้วย ผูบ้ริหารและรองผู้บริหาร 120 คน และครู จำนวน 2,213 คน 

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร, 2564) 

  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง   

  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ เปน็ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้สอนใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กำหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 191) ได้จำนวน 327 คน แต่ในการวิจัย 

ครั้งนี้ผู้วิจัยใชก้ลุ่มตัวอย่าง จำนวน 350 คน จาก 32 โรงเรียน โดยจำแนกเป็นผู้บริหาร

สถานศึกษา จำนวน 32 คน และครูผู้สอน จำนวน 318 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลาย 

ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี ้  

   1) แบ่งโรงเรียนตามขนาด โดยวิธีการจับสลากใช้เกณฑ์ร้อยละ 70 ของ

โรงเรียนแต่ละขนาด ได้โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 6 โรงเรียน  

ขนาดกลาง 11 โรงเรียน และขนาดเล็ก 10 โรงเรียน รวม 32 โรงเรียน 

   2) กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คอื ใช้

ผู้บริหารทุกคนหรือผูร้ักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ได้กลุม่ตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 32 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  

5 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 6 โรงเรียน ขนาดกลาง 11 โรงเรียน และขนาดเล็ก 10 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน 
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   3) กลุ่มตัวอย่างครู ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จากครูผู้สอนในโรงเรียนที่

เลือกตามขนาดโรงเรียน จากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 6 โรงเรียน 

ขนาดกลาง 11 โรงเรียน และขนาดเล็ก 10 โรงเรียน โดยใช้เกณฑ์รอ้ยละ 20 ได้กลุ่ม 

ตัวอย่างครู จำนวน 318 คน รายละเอียดการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตาราง 5 

ตาราง 5 แสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในสังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ี 

 การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 

 

ลำดับที่ 

 

 

โรงเรียน 

จำนวนประชากร (คน) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
1 สกลราชวิทยานุกูล 1 188 189 1 38 39 

2 ธาตุนารายณ์วิทยา 1 155 156 1 31 32 

3 มัธยมวานรนิวาส 1 136 137 1 27 28 

4 อากาศอำนวยศึกษา 1 98 99 1 20 21 

5 พังโคนวิทยาคม 1 96 97 1 19 20 

ขนาดใหญ่ 
6 บา้นม่วงพิทยาคม 1 81 82 1 16 17 

7 กุสุมาลย์วิทยาคม 1 73 74 1 15 16 

8 ร่มเกล้า 1 68 69 1 14 15 

9 กุดบากพัฒนาศึกษา 1 65 66 1 13 14 

10 พรรณาวุฒาจารย์ 1 61 62 1 12 13 

11 มัธยมวาริชภูมิ 1 66 67 1 13 14 

ขนาดกลาง 
12 โพนงามศึกษา 1 50 51 1 10 11 

13 เจรญิศลิป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” 1 36 37 1 7 8 

14 ส่องดาววิทยาคม 1 38 39 1 8 9 

15 หนองหลวงศึกษา 1 38 39 1 8 9 

16 กุดเรือคำพิทยาคม 1 32 33 1 6 7 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

  
 

ลำดับที่ 

 
 

โรงเรียน 

จำนวนประชากร (คน) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

ผู้บ
ริห

าร
 

ครู
 

รว
ม 

17 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1 30 31 1 6 7 

18 แวงพิทยาคม 1 30 31 1 6 7 

19 ดงมะไฟวิทยา 1 28 29 1 6 7 

20 ท่าแร่ศึกษา 1 30 31 1 6 7 

21 โคกสวีิทยาสรรค ์ 1 24 25 1 5 6 

22 ศึกษาประชาสามัคคี 1 22 23 1 4 5 

ขนาดเล็ก 
23 บา้นบัวราษฎร์บำรุง 1 22 23 1 4 5 

24 เฉลิมพระเกยีรติฯ 1 17 18 1 3 4 

25 บงเหนือวิทยาคม 1 16 17 1 3 4 

26 ภูรทิัตต์วิทยา 1 14 15 1 3 4 

27 บะฮีวิทยาคม 1 15 16 1 3 4 

28 ชา้งมิ่งพิทยานุกูล 1 12 13 1 2 3 

29 ท่าสงครามวิทยา 1 15 16 1 3 4 

30 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1 14 15 1 3 4 

31 เทพสวัสดิ์วิทยา 1 12 13 1 2 3 

32 ลำปลาหางวิทยา 1 12 13 1 2 3 

รวม 45 2,213 2,258 32 318 350 
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 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3.2.1 ลักษณะของเครื่องมอืวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยระยะการตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบ คือ

แบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

สกลนครซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  

5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน็ข้อคำถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย สถานภาพตำแหน่ง ระดับการศกึษาและ

ประสบการณท์ำงาน 

   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการ 

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) แบ่งออกเปน็ 5 ระดับ ตามแนวความคิดของ Likert’s Scale  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 82) ดังนี ้

    ระดับความเหมาะสมมากทีสุ่ด  ให้ค่าคะแนน 5 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมมาก   ให้ค่าคะแนน 4 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมปานกลาง  ให้ค่าคะแนน 3 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมน้อย   ให้ค่าคะแนน 2 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมน้อยท่ีสุด  ให้ค่าคะแนน 1 คะแนน 

  3.2.2 การสร้างเครื่องมือ 

  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามรูปแบบที่พฒันาขึ้นในระยะที่ 2 การพัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร ประกอบด้วย 4 องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยทีส่่งผลต่อ

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 2) องค์ประกอบการบริหารจดัการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 3) กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

4) ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
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  3.2.3 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

   3.2.3.1 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามรปูแบบที่พฒันาขึ้นและนำเสนอต่อ

ประธานกรรมการและกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ

การใช้ภาษาและความถูกต้องครอบคลุมประเดน็เนื้อหา 

   3.2.3.2 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้วจากประธาน

กรรมการและกรรมการทีป่รึกษาวทิยานิพนธไ์ปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ จำนวน 5 คน 

(ภาคผนวก ง) 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดคุณสมบตัิของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 

    1) อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ

ปริญญาเอกทางด้านการศึกษาและมีประสบการณ์การสอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1 คน 

    2) ผู้บริหารสถานศึกษา วฒุิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดบัปริญญาโท

ทางด้านการบริหารการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป และมีประสบการณใ์น

การทำงาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน 

    3) ครูที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุม่งานหรือหัวหน้ากลุม่สาระการ

เรียนรู้ ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดบัปริญญาโททางด้านการศึกษา วิทยฐานะชำนาญ

การพิเศษขึน้ไปและมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 2 คน 

 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

  3.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

  3.3.2 ผู้วิจัยสง่และเก็บข้อมลูในบางส่วนด้วยตนเองและบางส่วนผู้วิจัยได้ส่ง

แบบสอบถามทางออนไลน์ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสง่

แบบสอบถาม จำนวน 350 ฉบับ และได้รบัคืนทั้งหมด 350 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  3.4.1 การกำหนดค่าคะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 

   1) การกำหนดค่าคะแนน 

   ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานเพื่อการศกึษา

ระดับความเหมาะสมของรปูแบบ ผู้วิจัยกำหนดค่าคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม

แบบประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี ้

    ระดับความเหมาะสมมากทีสุ่ด  ให้ค่าคะแนน 5 คะแนน  

    ระดับความเหมาะสมมาก   ให้ค่าคะแนน 4 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมปานกลาง  ให้ค่าคะแนน 3 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมน้อย   ให้ค่าคะแนน 2 คะแนน 

    ระดับความเหมาะสมน้อยท่ีสุด  ให้ค่าคะแนน 1 คะแนน 

   2) การแปลผลคะแนน  

   นำแบบสอบถามทีเ่ก็บรวบรวมได้จากกลุม่ตัวอย่างมาวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

สกลนคร ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 

2553, หน้า 21) 

    4.51 – 5.00 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมากทีสุ่ด 

    3.51 – 4.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมาก 

    2.51 – 3.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง 

    1.51 – 2.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมน้อย 

    1.00 – 1.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

    ผู้วิจัยกำหนดค่าเฉลี่ยที่เปน็เกณฑ์ข้ันต่ำในการตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบที่ 3.51 ขึ้นไป 
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  2.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะหข์้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยมีวิธีดำเนินการโดยนำข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาวิเคราะห ์สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปน็ข้อคำถาม 

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ่และหาค่าร้อยละ   

และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

สกลนคร วิเคราะห์โดยหาคา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์พิจารณาถ้าข้อ

คำถามใดมีคา่เฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นมีความเหมาะสม แล้วนำเสนอ 

ในรูปของตารางประกอบความเรียง 
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ระยะการดำเนินการ               การดำเนินการ/กิจกรรม                ผลที่ได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 ระยะการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา 

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 

ระยะที่ 2 

การพัฒนารูปแบบ 

1. ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และสังเคราะห์เอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 

กรอบแนวคิด 

การวิจัย 

2. กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาจากการ 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องมายกร่างรูปแบบ 

3. นำร่างรูปแบบการบรหิารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จำนวน 5 คน

ตรวจสอบ 

4. สร้างเครื่องมือ 

5. ทดลองใช้เครื่องมือ   

 

 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น

ผู้บริหารและครู จำนวน 350 คน 

2. วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยข้อที่มีความ

เหมาะสมจะตอ้งมีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

 

ระยะที่ 3 

การตรวจสอบความ

เหมาะสมของ

รูปแบบ 

 

รูปแบบการ

บรหิารจัดการ

สภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษา

ที่มีความ

เหมาะสม 

 

 

 

ร่างรูปแบบ

การบริหาร

จัดการ

สภาพ 

แวดล้อมใน

สถานศกึษา 

 

ระยะที่ 1 

การศึกษา

องค์ประกอบ 

1. วเิคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

และสังเคราะห์เอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้องการ

บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

2. ยืนยันองค์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

องค์ประกอบ

การบริหาร

จัดการ

สภาพแวดล้อม 
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ตาราง 6 แสดงแผนดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

สภาพแวดล้อม ในสถานศึกษาสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 

สกลนคร 

ระยะของ 

 การวิจัย 

  

 วธิดีำเนินการ

วจิัย 

     

   แหล่งข้อมูล 
การวิเคราะห์    

     ข้อมูล 

  ระยะเวลา 

  ดำเนินการ 

  

 ผลที่ได้รับ 

ระยะท่ี 1 

การศกึษา

องค์ประกอบ 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 2 

การพัฒนา

รูปแบบ 

1. วิเคราะห์

เอกสาร งานวิจัย

และสงัเคราะห์

เอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

2. ยนืยัน

องค์ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ศึกษาแนวคดิ

ทฤษฎี และ

สังเคราะห์เอกสาร

งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารจัดการ

สภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา 

2. กำหนด

ขอบเขตด้าน

เนื้อหาจาก

การศกึษา

แนวคิด ทฤษฎี 

และเอกสาร

งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง  

 

1. แนวคดิ ทฤษฎี 

และเอกสารงาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

1. แนวคดิ ทฤษฎี  

และเอกสาร 

งานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

2. แนวคิด   

ทฤษฎี และ 

เอกสารงาน 

วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

1.วเิคราะห์เชิง

เนื้อหา 

2.วิเคราะห์ 

องค์ประกอบ 

 

 

 

 

1. วิเคราะห์ 

เชิงเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

2. วิเคราะห์ 

เชิงเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 เมษายน  

2564 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม – 

มิถุนายน   

2564 

 

 

  

 

 

กรกฎาคม- 

กันยายน  

2564 

 

     

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ 

การบริหาร 

จัดการ

สภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

 

 

 

กรอบแนวคดิ 

การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ร่างรูปแบบ 

การบริหาร 

จัดการสภาพ 

แวดล้อมใน

สถานศกึษา 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

ระยะของ 

  การวิจัย 

 

วธิดีำเนินการวิจัย 
 

แหล่งข้อมูล 
 การวิเคราะห์     

      ข้อมูล 

   ระยะเวลา 

   ดำเนินการ 

  

 ผลที่ได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 3 

การ

ตรวจสอบ

ความ

เหมาะสม

ของ

รูปแบบ 

 

3. นำร่างรูปแบบ 

การบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมใน

สถานศกึษา 

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

พิจารณา  

4. สร้าง

แบบสอบถาม 

แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  

5 ระดับ (rating 

scale) 

5. นำ

แบบสอบถาม 

ไปทดลองใช้กับ

กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง   

1. นำส่งและเก็บ

รวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งเป็นผู้บรหิาร

และครูมา

วิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

5. เขียนรายงาน 

การวิจัย 

3. ผู้ทรง 

คุณวุฒิ 

จำนวน 5 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผู้บริหาร 

และครู 

จำนวน 40 คน 

 

 

 

1. ผู้บริหาร 

จำนวน 32 คน 

และครูจำนวน  

318 คน รวม

จำนวน 350 

คน 

 

 

3. วิเคราะห์ 

ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง   

IOC 

 

 

 

 

 

 

 

4. ค่าอำนาจ

จำแนกและ 

ค่าความ 

เชื่อมั่น 

(Reliability) 

 

1. วิเคราะห์ 

ข้อมูล 

ค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

(S.D.) โดยข้อที่ 

มีความ 

เหมาะสมจะ 

ต้องมีค่าเฉลี่ย  

3.51 ขึ้นไป 

ตุลาคม 

2564 

 

 

 

 

พฤศจกิายน 

2564 

 

 

 

พฤศจกิายน- 

ธันวาคม 

2564 

 

 

 

มกราคม- 

กุมภาพันธ ์ 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการ 

บริหารจัดการ

สภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ที่มีความ 

เหมาะสม 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ผู้วิจัยขอนำเสนอเป็น 3 ตอน ตามความความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองคป์ระกอบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

  ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   2.1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

   2.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับร่างรปูแบบการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร 

  ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

   3.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม   

   3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรูปแบบ

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสกลนคร 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 1. ศกึษาเอกสารเพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบการบรหิาร

จัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา จากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและงานวจิัยที่

เกี่ยวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง จำนวน 10 แหลง่ ไดแ้ก ่
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  1.1 พจนา เลีย่มทอง (2554, หน้า 6) กล่าวว่า องค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามี 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  

ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ  

  1.2 รัฐสภา พงษ์ภิญโญ (2556, หน้า 27) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา แบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบด้วยกัน คือ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ  

(Physical environment) และ สภาพแวดล้อมด้านจิตวทิยา (psychological environment) 

  1.3 อมรพงศ์ พันธ์โภชน์ (2556, หน้า 44) กล่าวว่า องค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามี 6 ด้าน ได้แก ่ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  

ด้านอาคารสถานที่ ด้านสขุภาพอนามัยและความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการ  

ด้านการเรียนการสอน และด้านการใช้แหล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน 

  1.4 อารียา สตารัตน ์(2556, หน้า 32) กล่าวว่า องคป์ระกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร  

ด้านวิชาการ และสภาพแวดล้อมด้านสงัคมกลุ่มเพื่อน 

  1.5 ณิศศา ณภาส์ณัฐ (2558, หน้า 14) กล่าวว่า องค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามี 6 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ 

สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อม 

ด้านบริหารจดัการ สภาพแวดล้อมด้านการเรยีนการสอน และสภาพแวดล้อมด้าน

ปฏิสมัพันธ์ของบุคคล  

  1.6 สาคร มหาหิงค์ (2559, หน้า 353) กล่าวว่า องค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ 

และด้านวิชาการ 

  1.7 ปวีณา โภควณิช (2559, หน้า 13) กลา่วว่า องค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบไปด้วย การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

และการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม  

  1.8 ยุทธวีร ์แก้วทองใหญ ่(2561, หน้า 353) กล่าวว่า องค์ประกอบการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษามี 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านการจัดการเรียนการสอน 

  1.9 กิตติยา โพธิสาเกตุ (2561, หน้า 57) กล่าวว่า องค์ประกอบของการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษามี 2 องคป์ระกอบ คือ ด้านกายภาพ 
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ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดคือสภาพภายนอกห้องเรียนและสภาพภายในห้องเรียน และ

องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพ ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัดคือ ความสัมพันธ์ระหวา่งครูกับ

ผู้บริหารและความสมัพันธ ์ครูกับนักเรียน   

  1.10 Astin (1985, pp.147-150, อ้างถึงใน นนัทน์ภัส หัตถะปะนิตย,์ 2558, 

หน้า 28) กล่าวว่า องค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามี  

6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านอาคารสถานที่ 2) ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านการ

ให้บริการผู้เรยีน 4) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุ่งหวังของผู้เรียน 5) ด้านการจัด

กิจกรรมผู้เรียน และ 6) ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน 

 2. นำข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาในข้อที่ 1 มาวิเคราะหห์าองค์ประกอบการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา โดยใช้ตารางสังเคราะห์เอกสารและคัดเลือก

โดยใช้เกณฑร์้อยละ 50 ได้องค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา จำนวน 4 องค์ประกอบ ดงันี้ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการจัดการเรียน 

การสอน 3) ด้านการบริหารจัดการ และ 4) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล  

 3. นำองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ได้เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้ยืนยันองค์ประกอบของ

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

 4. สรปุผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ในครั้งนี้ได้จากการ

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

สกลนคร ซึ่งสรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความเหมาะสมและเป็นไปได้ 

พบว่า การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก ่

  4.1 ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 10 พฤติกรรมบ่งชี้ คอื สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นวตัถุและรูปธรรมอย่างเหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการ

เรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การจัด

สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศนม์ีความเหมาะสมและคำนึงถึงความปลอดภัย ด้านอาคาร

สถานทีม่ีความเหมาะสมและความปลอดภยั โต๊ะเก้าอ้ีมีความเหมาะสม มีสภาพพร้อมใช้งาน 
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สถานศึกษามีความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา และ บุคลากรม ี

เจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา 

  4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 10 พฤติกรรมบ่งชี้ คือ  

ครูจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมทีส่อดคล้องกับความสนใจของนักเรียน ครูจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับความถนัดของนกัเรียน ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม 

โดยคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน สถานศึกษามีการจัดทำหลกัสูตรที่ครอบคลุมภาระ

งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้าน ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมีการ

จัดทำสื่อการสอน ครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ครูมเีทคนิค

วิธีการสอนที่น่าสนใจ และครูมีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม 

  4.3 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 10 พฤติกรรมบ่งชี้ คือ ผู้บริหาร

ประยกุต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ทางการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงอย่างมีระบบ 

แบบแผน ผูบ้ริหารมีการใชท้รัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ บุคลากรร่วมแรงร่วมใจใน

การวางแผนพัฒนางาน ผู้บริหารมกีารกำหนดวตัถุประสงค์ นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ 

แผนงานโครงการ กำหนดกลยุทธ์สำหรับการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจัดโครงสร้างอำนาจ

หน้าที ่การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงานการจัดตัวบุคคลมีความเหมาะสมและชดัเจน 

ผู้บริหารคอยชว่ยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคลากรให้บุคลากรพร้อมที่จะให้ความ

ร่วมมือ ทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที ่ผู้บริหารมีการกำหนดความรบัผิดชอบ 

และอำนาจหน้าที่ การกระจายงานในหน้าที่และให้อำนาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่

กำหนด บุคลากรมีการรายงานผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานให้ผู้บริหารและสมาชิกของ

หน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้า ผู้บริหารมีการควบคุมการใช้จ่าย

อย่างรอบคอบและรัดกุมรวมถึงการจัดสรรงบประมาณ การทำบัญชี และ บุคลากรมี 

ส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ 

  4.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ประกอบด้วย 10 พฤตกิรรมบ่งชี้ คือ 

บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทางบวก บุคลากรมีการติดต่อสื่อสารกัน บคุลากรมี

ความสัมพันธท์ี่ดตี่อกันในทกุระดับ บุคลากรร่วมมือในการปฏบิัติงาน บุคลากรมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กันและกนั บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง



95 

ระหว่างบุคคล บุคลากรมีความไว้วางใจซึ่งกันและกนั บุคลากรใหก้ารช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน บุคลากรร่วมกันคิดแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค ์และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานร่วมกบั 

ผู้อื่นได้ดี 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา 

            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 2.1 ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวจิัย ที่เกี่ยวข้อง

กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา พบว่า องค์ประกอบของ

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนครมีรายละเอียด ดังนี้ 

  2.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้ม ประกอบด้วย 

   1) ภาวะผู้นำ ได้แก่ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ใช้หลักเหตุผลใน

การบริหารงาน มีความสามารถนิเทศติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ใต้บังคบับัญชา มีวิสยัทัศน์กว้างไกลและสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ สามารถ

ประสานงานกับบุคคลอ่ืนและหน่วยงานต่างๆได้ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ ์

ต่าง ๆ ได้ดี และผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดี  

   2) โครงสร้างองค์การ ได้แก่ การจัดโครงสร้างสถานศึกษามีความ

ยืดหยุ่น เน้นการกระจายอำนาจ และลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน สถานศึกษามีการ

ดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการประสานงานกันอย่างทั่วถึง 

ผู้บริหารจัดบุคลากรทำงานได้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และสถานศึกษาจัด

กระบวนการดำเนินงานที่สง่เสริมและเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมุชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต่าง ๆ   

   3) การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารมกีระบวนการสรรหา

คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงาน มีกระบวนการพฒันาบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับตำแหนง่ของงาน และผู้บริหารใช้ทรัพยากร

บุคคลได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

   4) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคก์าร ได้แก่ การสร้างบรรยากาศและ

วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาเอื้อต่อการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ครูมีความมุ่งมั่น 
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กระตือรือร้นและร่วมแรงรว่มใจในการปฏิบตัิงาน การส่งเสริมบรรยากาศในองคก์ารให้มี

ความไว้วางใจต่อผู้บริหารและต่อเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ และการสร้างวัฒนธรรม

องค์การให้มกีารยอมรบัความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากบัผู้อื่นได้ด ี

  2.1.2 องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

ประกอบด้วย  

   1) ด้านกายภาพ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นวตัถุเป็นรูปธรรมให้มี

ความเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลตอ่การเรียนการสอน

และผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน โดยคำนึงถงึความเหมาะสมและความปลอดภัย

ในสถานศึกษา คือ ด้านภูมิทัศน์ ด้านอาคารสถานที ่โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ 

และด้านความปลอดภัย ซึง่ทุกส่วนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผลพลอยได้คือนกัเรียนและบคุลากรมีเจตคติที่ดีต่อ

สถานศึกษา 

   2) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดสิ่งต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  

ทีต่้องประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ ทางการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริง อย่างมี

ระบบแบบแผน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และวางแผนพัฒนางานที่เกิดจาก

การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารและตดัสินใจ 

   3) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสร้างบรรยากาศท่ี

เอื้ออำนวยตอ่การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบตัิจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม

ศักยภาพ ผู้เรียนสืบคน้ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง โดยมคีรูผู้สอนเปน็ผู้อำนวยความสะดวก

ให้โดยใช้หลกัคุณธรรมนำความรู้ให้เกิดกบัผู้เรียนอย่างแท้จริง 

   4) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ได้แก่ การแสดงออกของบุคคล ทีม่ีผลหรือ

มีปฏิสมัพันธต์่อกันได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ อันจะนำมาซ่ึงการมีความสัมพันธท์ี่ดกีับ 

คนอื่น ซึ่งได้แก่ การติดต่อสื่อสารกัน การร่วมมือกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 

การยอมรบัซึ่งกันและกัน รวมถึงการแก้ปัญหาและสามารถปฏิบัติงานร่วมกบับุคคลอื่นได้ 

  2.1.3 กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

ประกอบด้วย 

   1) การวางแผน ได้แก่ การศึกษาความต้องการต่าง ๆ ก่อนการ

ดำเนินการ การประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางดำเนนิงาน และการวางแผนพัฒนา

ร่วมกนั 
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   2) การจัดองค์การ ได้แก่ การจัดระบบของหน่วยงานให้มีความสอด 

คลองกับนโยบายและวตัถุประสงค์ โดยแบ่งหน่วยงานการกำหนดงานและความรบัผิดชอบ

ของบุคคลในหน่วยงานให้เหมาะสมและชัดเจน 

   3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน ได้แก่ การจดับุคคลลงตำแหนง่ของงานให้

สอดคลองกันกับการจัดแบ่งหน่วยงาน เพื่อให้ได้คนท่ีมีความรูความสามารถมาปฏิบตัิงาน 

   4) การดำเนินงาน ได้แก่ การให้ความรู้ คำแนะนำต่อครู และส่งเสรมิ

สนับสนุนการทำงานแก่ครูอย่างเหมาะสม 

   5) การติดตามและประเมินผล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับการ

ทำงาน การประเมินผล การสอบถามความพึงพอใจ การดำเนินกจิกรรมต่าง ๆ  

อย่างต่อเนื่อง 

  2.1.4 ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

   1) คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ

สมรรถนะสำคัญที่จำเปน็ตามหลักสตูร มีคณุธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์

ที่จำเป็นตามหลักสูตรได้รบัการพฒันาอย่างรอบด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม

และสติปัญญา และผู้เรียนได้รับการพฒันาและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและ 

การประกอบอาชีพ 

   2) ประสทิธิภาพในการทำงาน ได้แก่ ผู้บริหารทำงานดว้ยความทุ่มเทเตม็

ความรู้ความสามารถอย่างเตม็ใจ มีการใช้กลวิธีเทคนิคที่สามารถสร้างผลงานให้ดีขึ้น 

รวดเร็วข้ึนและสะดวกมากขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรทั้งงบประมาณ คน และวสัดุอุปกรณ์

อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเกิดประโยชนส์ูงสุด 

   3) ความพึงพอใจในการทำงาน ได้แก่ ครมูีความรู้สึกกระตือรือร้น  

มุ่งมัน่ในการทำงาน รู้สกึมีเกียรติและศกัดิ์ศรี มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน  

มีความก้าวหน้าในการทำงานและรู้สกึวา่การทำงานท้าทายความสามารถ และครูมีความ

พึงพอใจต่อผูบ้ังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและการจัดระบบบริหารของสถานศึกษา 

   4) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ได้แก่ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับ

สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหา

และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจทีไ่ด้มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
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 2.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่วกับร่างรูปแบบ  

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร 

 จากการนำร่างรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์เหน็ด้วยร้อยละ 80 สรุปได้ ดังนี้ 

  2.2.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเหน็ด้วย 

  2.2.2 องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วย 

  2.2.3 กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเหน็ด้วย  

  2.2.4 ผลของการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทุกคนเห็นด้วย 

ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ  

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

สกลนคร 

 3.1 ผลการวเิคราะหส์ถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  

 การวิเคราะหส์ถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดงัตาราง 7  
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหส์ถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
ค่าสถิติ (n = 350) 

จำนวน ร้อยละ 

สถานภาพ 

  ผู้บริหารสถานศึกษา 

  คร ู

 

32 

318 

 

9.10 

90.90 

รวม 350 100.00 

ระดับการศึกษา 

  ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

  อื่น ๆ 

 

219 

118 

8 

5 

 

62.60 

33.70 

2.30 

1.40 

รวม 350 100.00 

ประสบการณ์ทำงาน 

  ไม่เกิน 10 ป ี

  11-20 ปี 

  21-30 ปี 

  31 ปีขึ้นไป 

 

196 

73 

51 

30 

 

56.00 

20.90 

14.60 

8.60 

       รวม        

  
350 100.00 

 

  

 จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 350 คน สถานภาพเป็น

ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 9.10 และครู จำนวน 318 คน คิดเป็น

ร้อยละ 90.90 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 219 คน คิดเปน็ร้อยละ 62.60 

ปริญญาโท จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 ปริญญาเอก จำนวน 8 คน คดิเป็นร้อย

ละ 2.30 และอื่น ๆ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 และประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 10 

ปี จำนวน 196 คน คิดเปน็ร้อยละ 56.00 ประสบการณ์ทำงานระหว่าง 11-20 ป ี 

จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 ประสบการณ์ทำงานระหว่าง 21-30 ปี  
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จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 และประสบการณ์ทำงาน 31 ปีขึ้นไป จำนวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.60  

 3.2 ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร 

  3.2.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผู้สอน สรปุไดด้ังตาราง 8 

ตาราง 8 ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยรวมและรายด้าน 

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) 

ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา 
4.39 0.62 มาก 

2. องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
4.37 0.66 มาก 

3. ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 4.31 0.61 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.61 มาก 

   

  จากตาราง 8 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  

(X̅ = 4.35,S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย เป็นดงันี้ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบรหิาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (X̅ = 4.39, S.D. = 0.62) องค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมและกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา 
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(X̅ = 4.37, S.D. = 0.66) และผลของการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา  

(X̅ = 4.31, S.D. = 0.61) ตามลำดับ 

  3.2.2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบรหิาร 

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา จำแนกเป็นรายข้อ สรุปได้ดังตาราง 9 

ตาราง 9 ความเหมาะสมของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบรหิารจัดการสภาพแวดล้อม 

            ในสถานศึกษา จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

 

ข้อ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

 

ค่าสถติิ 

(n = 350) 
ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

ภาวะผู้นำ 

1 ผู้บรหิารมีความรู ้ความสามารถ ใชห้ลักเหตุผลในการบรหิารงาน  4.48 0.68 มาก 

2 ผู้บรหิารมีความสามารถนิเทศติดตามการปฏิบัตงิานและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูใ้ต้บังคับบัญชา 
4.42 0.66 มาก 

3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสร้างสรรค์ผลงาน 

อยู่เสมอ 
4.53 0.81 มากท่ีสุด 

4 ผู้บริหารสามารถประสานงานกับบุคคลอื่นและหน่วยงานต่าง ๆ 

ได้ดี 
4.51 0.69 มากท่ีสุด 

5 ผู้บรหิารสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ด ี 4.48 0.71 มาก 

6 ผู้บริหารประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี 4.44 0.78 มาก 

เฉลี่ย 4.47 0.63 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

 

ข้อ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) 
ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

โครงสร้างองค์การ 

7 การจัดโครงสร้างสถานศึกษามีความยืดหยุ่น เน้น

การกระจายอำนาจ และลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
4.33 0.81 มาก 

8 สถานศึกษามีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันและมกีารประสานงานกันอย่าง

ทั่วถึง 

4.39 0.70 มาก 

9 ผู้บริหารจัดบุคลากรทำงานได้สอดคล้องกับความรู้

ความสามารถ 
4.28 0.82 มาก 

10 สถานศึกษาจัดกระบวนการดำเนินงานที่ส่งเสริมและ

เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมุชน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงาน

ต่าง ๆ  

4.43 0.69 มาก 

เฉลี่ย 4.35 0.68 มาก 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

11 
ผู้บริหารมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถเข้าทำงาน 
4.30 0.77 มาก 

12 

ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับตำแหนง่ของ

งาน 

4.29 0.83 มาก 

13 
ผู้บริหารใช้ทรัพยากรบุคคลได้เหมาะสมและเกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
4.32 0.96 มาก 

เฉลี่ย 4.30 0.76 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 

 

ข้อ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) 
ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

14 
การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ารของ

สถานศึกษาเอื้อต่อการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
4.39 0.77 มาก 

15 
ครูมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นและร่วมแรงร่วมใจใน

การปฏิบตัิงาน 
4.39 0.72 มาก 

16 
การส่งเสริมบรรยากาศในองค์การให้มีความไว้วางใจ

ต่อผู้บริหารและต่อเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ 
4.36 0.80 มาก 

17 

การสร้างวฒันธรรมองค์การให้มีการยอมรบั

ความเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้า

กับผู้อืน่ได้ดี 

4.36 0.82 มาก 

เฉลี่ย 4.37 0.71 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.62 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบว่า ความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.39, S.D. = 0.62)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย 

จากมากไปหาน้อย ดงันี้ ภาวะผู้นำ (X ̅= 4.47, S.D. = 0.63) บรรยากาศและวัฒนธรรม

องค์การ   (X̅ = 4.37, S.D. = 0.71) โครงสร้างองคก์าร (X̅ = 4.35, S.D. = 0.68) และ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล (X ̅= 4.30, S.D. = 0.76) ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละ

ด้านสรุปได้ดงันี้ 
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  1) ภาวะผู้นำ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.47, S.D. = 0.63) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์กว้างไกลและสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ 

(X̅ = 4.53, S.D. = 0.81) ผู้บริหารสามารถประสานงานกับบุคคลอ่ืนและหน่วยงานต่าง ๆ 

ได้ดี (X̅ = 4.51, S.D. = 0.69) และผู้บรหิารสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 

(X̅ = 4.48, S.D. = 0.71) ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถ ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน 

(X̅ = 4.48, S.D. = 0.68) ตามลำดับ 

  2) โครงสรา้งองค์การ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.35, S.D. = 0.68) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมในระดบัมากทุกข้อ เรียงลำดับตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดบัแรก ดังนี้ สถานศึกษาจัดกระบวนการดำเนินงานที่

ส่งเสริมและเอื้อต่อการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานและหน่วยงานต่าง ๆ (X̅ = 4.43, S.D. = 0.69) สถานศึกษามีการดำเนินงานที่

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีการประสานงานกันอย่างทั่วถึง  

(X̅ = 4.39, S.D. = 0.70) และการจัดโครงสร้างสถานศึกษามีความยืดหยุ่น เน้นการกระจาย

อำนาจ และลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (X̅ = 4.33, S.D. = 0.81) ตามลำดับ 

  3) การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.30, 

S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมในระดบัมากทุกข้อ 

เรียงลำดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดงันี้ ผูบ้รหิารใชท้รัพยากรบุคคลได้

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสุด (X̅ = 4.32, S.D. = 0.96) ผู้บรหิารมกีระบวนการสรรหา

คัดเลอืกบุคคลทีม่ีความรู้ความสามารถเขา้ทำงาน (X̅ = 4.30, S.D. = 0.77) และผูบ้รหิารมี

กระบวนการพฒันาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถใหม้คีวามเหมาะสมกับตำแหน่งของงาน  

(X̅ = 4.29, S.D. = 0.83) ตามลำดับ 

  4) บรรยากาศและวฒันธรรมองค์การ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

(X̅ = 4.37, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทุกข้อ 

เรียงลำดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดงันี้ การสร้างบรรยากาศและ

วัฒนธรรมองค์การของสถานศกึษาเอื้อต่อการมุ่งมั่นในการปฏิบตัิงาน (X̅ = 4.39, S.D. = 0.77) 

ครูมคีวามมุ่งมั่น กระตือรือรน้และร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบตัิงาน (X̅ = 4.39, S.D. = 0.72) และ

การส่งเสรมิบรรยากาศในองค์การใหม้ีความไว้วางใจต่อผูบ้รหิารและต่อเพื่อนร่วมงาน 
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อย่างจริงใจ (X̅ = 4.36, S.D. = 0.80) การสร้างวฒันธรรมองคก์ารให้มีการยอมรับ

ความเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อืน่ได้ดี (X̅ = 4.36, S.D. = 0.82) 

ตามลำดับ 

 3.2.3 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้กระบวนการบริหารจัดการ 

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ สรุปได้ ดังตาราง 10 -14 

ตาราง 10 ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ 

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา โดยการใช้

กระบวนการในแต่ละองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน 

สถานศึกษา จำแนกเป็นรายด้าน 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา  

ค่าสถิต ิ

(n = 350) 
ระดับความ

เหมาะสม 
X̅ S.D. 

1. ด้านกายภาพ 4.39 0.68 มาก 

2. ด้านการบริหารจัดการ 4.34 0.69 มาก 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.37 0.67 มาก 

4. ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 4.38 0.65 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.37 0.66 มาก 

  

 จากตาราง 10 พบว่า ความเหมาะสมองค์ประกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมและกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา โดยการใช้

กระบวนการในแต่ละองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.37, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปน็

รายด้านพบวา่ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 

เป็นดงันี้ ด้านกายภาพ (X̅ = 4.39, S.D. = 0.68) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล (X̅ = 4.38,  

S.D. = 0.65) ด้านการจัดการเรียนการสอน (X̅ = 4.37, S.D. = 0.67)  และด้านการบริหาร

จัดการ (X̅ = 4.34, S.D. = 0.69)  
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ตาราง 11 ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ 

 กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ด้านกายภาพ 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา ด้านกายภาพ 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) 
ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

ด้านกายภาพ 

  การวางแผน 

18 ผู้บริหารมีการศึกษาความต้องการในด้านภูมิทศัน์ 

อาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ สือ่ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ 

และด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา 

4.49 0.68 มาก 

19 ผู้บริหารประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางการจัด

สภาพแวดล้อม และการทำงานของบุคลากรใน

สถานศึกษา 

4.43 0.75 มาก 

20 ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการพัฒนา กำหนด 

ภารกิจ เป้าหมายในการพฒันาสภาพแวดล้อมให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4.47 0.75 มาก 

เฉลี่ย 4.46 0.68 มาก 

  การจัดองคก์าร 

21 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งครูทำหน้าทีง่านอาคารสถานที่

ได้เหมาะสม 
4.42 0.82 มาก 

22 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และ

กำหนดหน้าทีร่ับผิดชอบอยา่งชัดเจน 
4.45 0.73 มาก 

เฉลี่ย 4.43 0.70 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา ด้านกายภาพ 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

23 ผู้บริหารจัดจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานด้านอาคาร

สถานที่ได้เหมาะสม 
4.45 0.73 มาก 

24 ผู้บริหารจัดบุคลากรรบัผิดชอบงานอาคารสถานที่ได้

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
4.52 0.80 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.48 0.73 มาก 

การดำเนินงาน 

25 ผู้บริหารให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดสภาพแวดล้อมที่

เป็นวตัถุและรปูธรรมอย่างเหมาะสมกับกิจกรรม 

ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

4.29 0.90 มาก 

26 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัด ตกแต่งบริเวณรอบ ๆ

อาคารเรียน อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม  

มีความสะอาดและปลอดภัย 

4.23 0.96 มาก 

27 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ

สถานศึกษา 
4.41 0.91 มาก 

เฉลี่ย 4.31 0.84 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา ด้านกายภาพ 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

การติดตามและประเมินผล 

28 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หรอืบันทึกข้อมูลทรัพยากร

ต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อรายงานผลประจำปี 
4.26 0.89 มาก 

29 ผู้บริหารติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในด้านกายภาพและนําผลการประเมนิมา

ปรบัปรุง แก้ไขในการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ

ให้ดียิง่ขึ้น 

4.31 0.75 มาก 

เฉลี่ย 4.28 0.78 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.68 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจดัการ

สภาพแวดล้อมและกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ดา้นกายภาพ 

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (X̅ = 4.39, S.D. 

= 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดบุคคลเข้าทำงาน (X̅ = 4.48, S.D. = 0.73) การ

วางแผน (X̅ = 4.46, S.D. = 0.68) การจัดองค์การ (X̅ = 4.43, S.D. = 0.70)  การดำเนนิงาน 

(X̅ = 4.31, S.D. = 0.84) และการติดตามและประเมินผล (X̅ = 4.28, S.D. = 0.78) ตามลำดับ 

ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้าน 

สรุปได้ ดังน้ี 

  1) การวางแผน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.46, S.D. = 0.68) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีการศกึษาความต้องการในด้านภูมิทัศน์ อาคาร

สถานที่ โต๊ะเก้าอี้ สื่อ อุปกรณก์ารสอนตา่งๆ และด้านความปลอดภยัของสถานศึกษา   

(X̅ = 4.49, S.D. = 0.68)  ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการพัฒนา กำหนดภารกิจ เป้าหมาย

ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (X̅ = 4.47, S.D. = 0.75) และ

ผู้บริหารประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม และการทำงานของ

บุคลากรในสถานศึกษา (X̅ = 4.43, S.D. = 0.75) ตามลำดับ 

  2) การจัดองคก์าร มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก (X̅ = 4.43, S.D. = 0.70) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีการแตง่ตั้งครทูำหน้าที่งานอาคารสถานที่ได้

เหมาะสม (X̅ = 4.45, S.D. = 0.73) และผู้บริหารมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และ

กำหนดหน้าทีร่ับผิดชอบอยา่งชัดเจน (X̅ = 4.42, S.D. = 0.82) ตามลำดับ 

  3) การจัดบุคคลเขา้ทำงาน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.48, S.D. = 

0.73) เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุดและมาก 

เรียงลำดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารจัดบุคลากรรับผิดชอบงานอาคาร

สถานที่ได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ (X̅ = 4.52, S.D. = 0.80) และผู้บริหารจัด

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ได้เหมาะสม (X̅ = 4.45, S.D. = 0.73) 

ตามลำดับ 

  4) การดำเนินงาน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.31, S.D. = 0.84) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและนกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ

สถานศึกษา (X̅ = 4.41, S.D. = 0.91) ผูบ้ริหารให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็น

วัตถุและรูปธรรมอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศกึษา (X̅ = 4.29, S.D. = 0.90) 

และผู้บริหารให้คำแนะนำการจัด ตกแต่งบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน อาคารประกอบให้ 

ร่มรื่น สวยงาม มีความสะอาดและปลอดภัย (X̅ = 4.23, S.D. = 0.96) ตามลำดับ 

  5) การติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก (X̅ = 4.28, 

S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงลำดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านกายภาพและนำผลการประเมินมาปรบัปรุงแก้ไข ในการ
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จัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้ดียิ่งขึน้ (X̅ = 4.31, S.D. = 0.75) และผู้บริหารมีการ

วิเคราะห์หรือบันทึกข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อรายงานผลประจำปี 

(X̅ = 4.26, S.D. = 0.89) ตามลำดับ 

ตาราง 12 ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ด้านการบริหารจัดการ 
 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้ม 

ในสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) 
ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

ด้านการบริหารจัดการ 

  การวางแผน 

30 ผู้บริหารศึกษาสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษา 

วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

4.25 0.88 มาก 

31 ผู้บริหารกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายในการ

ดำเนินงานในสถานศึกษา โดยให้ครูและบุคลากรที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 

4.34 0.93 มาก 

32 ผู้บริหารประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินงาน 
4.27 0.99 มาก 

เฉลี่ย 4.28 0.88 มาก 

  การจัดองคก์าร 

33 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งครูหรือบุคลกรทำหน้าทีต่่าง ๆ 

ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
4.43 0.77 มาก 

34 ผู้บริหารมีการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อการ

ดําเนินงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.33 0.80 มาก 

35 มีการจัดทำคูม่ือปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ใน

สถานศึกษา 
4.38 0.78 มาก 

เฉลี่ย 4.38 0.65 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้ม 

ในสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

  การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

36 การจัดจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานหน้าทีต่่าง ๆ  

มีความเหมาะสม 
4.34 0.76 มาก 

37 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ มคีวาม

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเต็มใจ 
4.35 0.76 มาก 

เฉลี่ย 4.34 0.73 มาก 

  การดำเนินงาน 

38 ผู้บริหารมอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบให้บุคลากร

ภายในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม 
4.33 0.91 มาก 

39 ผู้บริหารประชุมบุคลากรภายในสถานศกึษาเสนอ

โครงการหรือแผนงานการดำเนินงานต่าง ๆ  
4.43 0.80 มาก 

เฉลี่ย 4.37 0.83 มาก 

  การติดตามและประเมินผล 

40 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
4.39 0.72 มาก 

41 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ใน

สถานศึกษาอย่างชัดเจนเปน็รปูธรรม 
4.32 0.86 มาก 

42 ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบรายงานสรปุผลตาม

แผนการปฏบิัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
4.31 0.85 มาก 

เฉลี่ย 4.33 0.73 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.34 0.69 มาก 
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  จากตาราง 12 พบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมและกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ดา้นการ

บริหารจัดการ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X̅ = 4.34, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย

เรียงลำดับ ตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดองค์การ (X̅ = 4.38, S.D. = 0.65) 

การดำเนินงาน (X̅ = 4.37, S.D. = 0.83) การจัดบุคคลเขา้ทำงาน (X̅ = 4.34, S.D. = 0.73) การ

ติดตามและประเมนิผล (X̅ = 4.33, S.D. = 0.73) และการวางแผน (X̅ = 4.28, S.D. = 0.88) 

ตามลำดับ ซึง่มีรายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ ดงันี้ 

   1) การวางแผน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.28, S.D. = 0.88) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายในการดำเนินงาน

ในสถานศกึษา โดยให้ครูและบุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวขอ้งไดม้ีส่วนร่วม (X̅ = 4.34, S.D. = 0.93) 

ผู้บรหิารประชมุชีแ้จงเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนนิงาน (X̅ = 4.27, S.D. = 0.99) และ

ผู้บริหารศึกษาสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงาน (X̅ = 4.25, S.D. = 0.88) ตามลำดับ 

   2) การจัดองคก์าร มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก (X̅ = 4.38, S.D. = 0.65) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีการแตง่ตั้งครูหรือบุคลากรทำหน้าทีต่่าง ๆ  

ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน (X̅ = 4.43, S.D. = 0.77) มีการจัดทำคู่มือการปฏบิัตงิานของฝ่าย

ต่าง ๆ ในสถานศกึษา (X̅ = 4.38, S.D. = 0.78) และผูบ้ริหารมีการวางแผนและกำหนด

นโยบายเพื่อการดำเนินงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.33, S.D. = 0.80) 

ตามลำดับ 

   3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.34, 

S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงลำดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดบุคลากรรบัผิดชอบงานต่าง ๆ  

มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเตม็ใจ (X̅ = 4.35, S.D. = 0.76) และการ

จัดจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานหน้าทีต่่าง ๆ มีความเหมาะสม (X̅ = 4.34, S.D. = 0.76) 

ตามลำดับ 
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   4) การดำเนนิงาน มคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.37, S.D. = 0.83) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษาเสนอ

โครงการหรือแผนงานการดำเนินงานต่าง ๆ (X̅ = 4.43, S.D. = 0.80) และผู้บริหาร

มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรภายในสถานศกึษาได้มีส่วนร่วม (X̅ = 4.33, S.D. = 

0.91) ตามลำดับ 

   5) การติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก  

(X̅ = 4.33, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดบัมาก 

ทุกข้อ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามประเมนิผลการดำเนนิงานต่าง ๆ ในสถานศกึษา (X̅ = 4.39, S.D. = 0.72) ผู้บริหาร

ประเมนิผลการปฏบิัตงิานต่าง ๆ ในสถานศกึษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (X̅ = 4.32, S.D. = 0.86)  

และครูและบุคลากรที่รับผิดชอบรายงานสรปุผลตามแผนการปฏิบตัิงานต่าง ๆ  

ของสถานศึกษา (X̅ = 4.31, S.D. = 0.85) ตามลำดับ 

ตาราง 13 ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ด้านการจัดการเรียน 

 การสอน 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

  การวางแผน 

43 มีการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการ

จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน 
4.31 0.88 มาก 

44 
มีการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน

ร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารสถานศึกษากบัเพื่อนคร ู
4.40 0.68 มาก 

เฉลี่ย 4.35 0.74 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

  การจัดองคก์าร 

45 มีการแต่งตั้งครู หรือบุคลากรทำหน้าทีส่อนตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้หรือรายวชิาต่าง ๆ  
4.52 0.69 มากที่สุด 

46 ผู้บรหิารและครูรว่มกันวางแผนและกำหนดนโยบายการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อผูเ้รยีนมีคณุภาพ 
4.33 0.73 มาก 

เฉลี่ย 4.42 0.65 มาก 

  การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

47 การจัดจำนวนครูและบุคลากรในการปฏบิัตหินา้ที่สอน

ไดเ้หมาะสม 
4.41 0.73 มาก 

48 การจัดครูและบุคลากรรับผิดชอบงานสอนได้

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
4.46 0.74 มาก 

เฉลี่ย 4.43 0.71 มาก 

  การดำเนินงาน 

49 ผู้บริหารให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ

สภาพผู้เรียน โดยใช้หลักคณุธรรมนำความรู้ 

4.31 0.86 มาก 

50 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญและให้เหมาะสมกบัสภาพผู้เรียน 
4.42 0.77 มาก 

51 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอน 
4.30 0.92 มาก 

เฉลี่ย 4.34 0.79 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

   

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

  การติดตามและประเมินผล 

52 ผู้บริหารประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู

อย่างสม่ำเสมอ 
4.42 0.81 มาก 

53 ผู้บริหารสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ

จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
4.30 0.87 มาก 

54 ครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน  

การสอนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนือ่ง 
4.29 0.85 มาก 

เฉลี่ย 4.33 0.79 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.37 0.67 มาก 

 

  จากตาราง 13 พบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมและกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ดา้นการ

จัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.37, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปน็รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงลำดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้การจัดบุคคลเขา้ทำงาน (X̅ = 4.43, S.D. 

= 0.71) การจัดองคก์าร (X̅ = 4.42, S.D. = 0.65) การวางแผน (X̅ = 4.35, S.D. = 0.74) การ

ดำเนนิงาน (X̅ = 4.34, S.D. = 0.79) และการติดตามและประเมินผล (X̅ = 4.33, S.D. = 0.79) 

ตามลำดับ ซ่ึงมีรายละเอยีดแต่ละด้านสรุปได้ ดงันี้ 

   1) การวางแผน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.35, S.D. = 0.74) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
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ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับเพื่อนครู (X̅ = 4.40, S.D. = 0.68) และมีการศึกษาสภาพ

ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน 

(X̅ = 4.31, S.D. = 0.88) ตามลำดับ 

   2) การจัดองคก์าร มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก (X̅ = 4.42, S.D. = 0.65) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุดและมาก เรียงลำดับ

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดงันี้ มีการแต่งตัง้ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่สอนตามกลุม่

สาระการเรียนรู้หรือรายวชิาต่าง ๆ (X̅ = 4.52, S.D. = 0.69) และผูบ้ริหารและครูร่วมกัน

วางแผนและกำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนมคีุณภาพ (X̅ = 4.33, S.D. 

= 0.73) ตามลำดับ 

   3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.43, 

S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ 

เรียงลำดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดครูและบุคลากรรบัผิดชอบงานสอน

ได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ (X̅ = 4.46, S.D. = 0.74) และการจัดจำนวนครูและ

บุคลากรในการปฏบิัติหน้าที่สอนได้เหมาะสม (X̅ = 4.41, S.D. = 0.73) ตามลำดับ 

   4) การดำเนนิงาน มคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.34, S.D. = 0.79) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน

เป็นสำคัญและให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน (X̅ = 4.42, S.D. = 0.77) ผูบ้รหิารให้ความรูแ้ละ

คำแนะนำเกี่ยวกับวธิกีารจัดการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน โดยใช้

หลักคณุธรรมนำความรู้ (X̅ = 4.31, S.D. = 0.86) และผู้บริหารให้คำแนะนำการจัดบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (X̅ = 4.30, S.D. = 0.92) ตามลำดับ 

   5) การติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก  

(X̅ = 4.33, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดบัมาก 

ทุกข้อ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนของครูอย่างสม่ำเสมอ (X̅ = 4.42, S.D. = 0.81) ผู้บริหารสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้เรยีนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน (X̅ = 4.30, S.D. = 0.87) และครูผู้สอน

ปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง (X̅ = 4.29, 

S.D. = 0.85) ตามลำดับ 
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ตาราง 14 ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา  

 ด้านปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล 
 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา ด้านปฏิสมัพนัธ์ของบุคคล 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

  การวางแผน 

55 ผู้บริหารและครูมีการศึกษาสภาพปัจจุบนัของ

สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน 

4.33 0.80 มาก 

56 ผู้บริหารและครูร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย

ในการดำเนนิงานของสถานศึกษา 
4.36 0.80 มาก 

57 ผู้บริหารและครูมีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ 

ของสถานศึกษา 
4.33 0.85 มาก 

58 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์การ

จัดกิจกรรมรปูแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศกึษาร่วมกัน 
4.37 0.85 มาก 

เฉลี่ย 4.34 0.77 มาก 

  การจัดองคก์าร 

59 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

เพื่อการบริหารงานสถานศึกษาที่ชัดเจน 
4.51 0.71 มากที่สุด 

60 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนและกำหนดนโยบาย

เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
4.40 0.73 มาก 

61 สถานศึกษามีการจัดทำคู่มอืแนะนำข้อปฏิบัติระเบียบ

ในสถานศึกษาเพื่อถือปฏิบตัิตรงกัน 
4.27 0.83 มาก 

เฉลี่ย 4.39 0.69 มาก 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา ด้านปฏิสมัพนัธ์ของบุคคล 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

  การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

62 การจัดจำนวนบุคลากรในการปฏบิัตงิานภายใน

สถานศกึษามคีวามเหมาะสมตามลักษณะของงาน 
4.45 0.61 มาก 

63 การจัดบุคลากรรับผดิชอบงานต่าง ๆ ไดเ้หมาะสม 

กับความรู้ความสามารถและดว้ยความเต็มใจ 
4.39 0.70 มาก 

64 ผู้บรหิารสง่เสริมบุคลากรพฒันาความรู้/อบรม/ศกึษาดู

งานต่าง ๆ ของสถานศกึษา 
4.29 0.76 มาก 

เฉลี่ย 4.37 0.64 มาก 

  การดำเนินงาน 

65 ผู้บริหารมอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบให้บุคลากร 

ได้มีส่วนร่วม 
4.43 0.80 มาก 

66 บุคลากรมีการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกนัในทางบวกและมี

ความสัมพันธท์ี่ดตี่อกันในทกุระดับสามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี 

4.43 0.76 มาก 

67 บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกัน

คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
4.40 0.68 มาก 

เฉลี่ย 4.42 0.70 มาก 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

 

ข้อ 

 

องค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา ด้านปฏิสมัพนัธ์ของบุคคล 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

  การติดตามและประเมินผล 

68 ผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล

การปฏิบตัิงานต่าง ๆ อย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 
4.41 0.86 มาก 

69 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บรหิารและคร ู
4.42 0.66 มาก 

70 การติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 

และนำผลการประเมนิมาปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารดำเนนิงาน

มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

4.37 0.69 มาก 

เฉลี่ย 4.39 0.66 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.37 0.66 มาก 

 

  จากตาราง 14 พบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมและกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ดา้น

ปฏิสมัพันธ์ของบุคคล ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.37, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปน็รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงลำดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้การดำเนนิงาน (X̅ = 4.42, S.D. = 0.70) 

การจัดองคก์าร (X̅ = 4.39, S.D. = 0.69) การติดตามและประเมนิผล (X̅ = 4.39, S.D. = 0.66) 

การจัดบุคคลเขา้ทำงาน (X̅ = 4.37, S.D. = 0.64) และการวางแผน (X̅ = 4.34, S.D. = 0.77) 

ตามลำดับ ซ่ึงมีรายละเอยีดแต่ละด้านสรุปได้ ดงันี้ 

  1) การวางแผน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.34, S.D. = 0.77) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดบัแรก ดังนี้ ผู้บริหารและครูมกีารวางแผนการ

ประชาสัมพนัธ์การจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาร่วมกัน  
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(X̅ = 4.37, S.D. = 0.85) ผูบ้รหิารและครูร่วมกันกำหนดวตัถุประสงค ์นโยบายในการดำเนนิงาน

ของสถานศกึษา (X̅ = 4.36, S.D. = 0.80) และผู้บริหารและครูมีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรม

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา (X̅ = 4.33, S.D. = 0.85) ตามลำดับ 

  2) การจัดองคก์าร มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก (X̅ = 4.39, S.D. = 0.69) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงลำดับตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการ

บริหารงานสถานศึกษาท่ีชัดเจน (X̅ = 4.51, S.D. = 0.71) ผู้บริหารและครูมีการวางแผนและ

กำหนดนโยบายเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.73) และ

สถานศึกษามีการจัดทำคู่มอืแนะนำข้อปฏิบัติระเบียบในสถานศึกษาเพื่อถือปฏบิัติตรงกนั 

(X̅ = 4.27, S.D. = 0.83) ตามลำดับ 

  3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก  

(X̅ = 4.37, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมาก 

ทุกข้อ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดจำนวนบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษามีความเหมาะสมตามลกัษณะของงาน (X̅ = 4.45, S.D. = 0.61) 

การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและด้วยความ

เต็มใจ (X̅ = 4.39, S.D. = 0.70) และผูบ้ริหารส่งเสริมบุคลากรพัฒนาความรู้ อบรม ศึกษาดู

งานต่าง ๆ ของสถานศึกษา (X̅ = 4.29, S.D. = 0.76) ตามลำดับ 

  4) การดำเนนิงาน มคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.42, S.D. = 0.70)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบให้บุคลากรไดม้ีส่วน

ร่วม (X̅ = 4.43, S.D. = 0.80) บุคลากรมีปฏสิัมพนัธ์ต่อกันในทางบวกและมีความสมัพนัธ์ที่ดตี่อ

กันในทุกระดับ สามารถปฏบิัติงานร่วมกันไดด้ ี(X̅ = 4.43, S.D. = 0.76) และบุคลากรมกีาร

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันคิดแกป้ัญหาอยา่งสร้างสรรค ์(X̅ = 4.40, S.D. = 0.68) 

ตามลำดับ 

  5) การติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก  

(X̅ = 4.39, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดบัมาก 

ทุกข้อ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การติดตามและประเมินผล 

การปฏิบตัิงานของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู  
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(X̅ = 4.42, S.D. = 0.66) ผู้บริหารมกีารนเิทศกำกับติดตามและประเมนิผลการปฏิบตังิานต่าง ๆ 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (X̅ = 4.41, S.D. = 0.86) และการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมนิมาปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนนิงานมี 

ประสทิธิภาพยิ่งขึ้น (X̅ = 4.37, S.D. = 0.69) ตามลำดับ 

ตาราง 15 ความเหมาะสมของผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 ในแต่ละด้าน 

 

ข้อ 

 

ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) 
ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

1 คุณภาพผู้เรียน 4.33 0.62 มาก 

2 ประสทิธิภาพในการทำงาน 4.24 0.79 มาก 

3 ความพึงพอใจในการทำงาน 4.31 0.66 มาก 

4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 4.33 0.59 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.31 0.61 มาก 

  

 จากตาราง 15 พบว่า ความเหมาะสมของผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (X̅ = 4.31,  

S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับ  

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดงันี ้คณุภาพผูเ้รยีน (X̅ = 4.33, S.D. = 0.62) การมสี่วนร่วม

ของผูป้กครอง (X̅ = 4.33, S.D. = 0.59) ความพึงพอใจในการทำงาน (X̅ = 4.31, S.D. = 0.66) 

และประสิทธิภาพในการทำงาน (X̅ = 4.24, S.D. = 0.79)  
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ตาราง 16 ความเหมาะสมของผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 จำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ 

 

ข้อ 

 

ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) 
ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

คุณภาพผู้เรียน 

71 ผู้เรยีนมคีวามรู้ ความสามารถ มีทกัษะและสมรรถนะ

สำคัญทีจ่ำเป็นตามหลักสตูร 
4.33 0.73 มาก 

72 ผู้เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและคณุลกัษณะที่พงึ

ประสงคท์ีจ่ำเป็นตามหลกัสตูร 
4.34 0.69 มาก 

73 ผู้เรยีนไดร้ับการพฒันาอย่างรอบดา้น ทัง้ทางดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา 
4.31 0.70 มาก 

74 ผู้เรยีนไดร้ับการพฒันาและเตรียมความพรอ้มใน

การศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ 
4.36 0.64 มาก 

เฉลี่ย 4.33 0.62 มาก 

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

75 ผู้บรหิารทำงานดว้ยความทุ่มเทเต็มความรู้ความสามารถ

อย่างเต็มใจ 
4.29 0.80 มาก 

76 ผู้บรหิารมกีารใชก้ลวิธเีทคนคิทีส่ามารถสรา้งผลงานให้

ดขีึ้น รวดเร็วขึน้และสะดวกมากขึน้ 
4.26 0.80 มาก 

77 ผู้บรหิารใชท้รัพยากรทัง้งบประมาณ คน และวัสดุ

อุปกรณ์อยา่งเหมาะสม คุม้คา่และเกดิประโยชน์สงูสุด 
4.19 0.90 มาก 

เฉลี่ย 4.24 0.79 มาก 

ความพึงพอใจในการทำงาน 

78 ครูมคีวามรู้สกึกระตือรือรน้ มุ่งมั่นในการทำงาน 4.29 0.70 มาก 

79 ครูรู้สึกมีเกียรติและศกัดิศ์ร ีมีขวัญและกำลังใจในการ

ทำงาน 
4.41 0.82 มาก 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

 

 

ข้อ 

 

ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา 

 

ค่าสถิต ิ

(n = 350) 
ระดับ

ความ

เหมาะสม X̅ S.D. 

80 ครูมีความก้าวหน้าในการทำงานและรูส้ึกว่าการ

ทำงานท้าทายความสามารถของท่าน 
4.40 0.61 มาก 

81 ครูมีความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน

และการจัดระบบบริหารของสถานศึกษา 
4.17 0.84 มาก 

เฉลี่ย 4.31 0.66 มาก 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

82 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศกึษา 
4.35 0.61 มาก 

83 ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการพิจารณาปัญหาและหา

ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
4.27 0.69 มาก 

84 ผู้ปกครองเกิดความภาคภมูิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 
4.37 0.70 มาก 

เฉลี่ย 4.33 0.59 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.31 0.61 มาก 

 

  จากตาราง 16 พบว่า ความเหมาะสมของผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและคร ูโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.31, S.D. = 0.61) เมือ่พิจารณาเปน็รายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมาก 

ทุกด้าน โดยเรียงลำดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้คณุภาพผู้เรียน (X̅ = 4.33, 

S.D. = 0.62) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (X̅ = 4.33, S.D. = 0.59) ความพึงพอใจในการทำงาน 

(X̅ = 4.31, S.D. = 0.66) และประสิทธภิาพในการทำงาน (X̅ = 4.24, S.D. = 0.79) ตามลำดับ 

ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้ 
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  1) คณุภาพผูเ้รยีน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก (X̅ = 4.33, S.D. = 0.62) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดบัตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดบัแรก ดังนี้ ผู้เรียนได้รบัการพฒันาและเตรียมความ

พร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (X̅ = 4.36, S.D. = 0.64) ผู้เรียนมีคณุธรรม

จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ที่จำเป็นตามหลกัสูตร (X̅ = 4.34, S.D. = 0.69) และ

ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นตามหลักสตูร  

(X̅ = 4.33, S.D. = 0.73) ตามลำดับ 

  2) ประสทิธภิาพในการทำงาน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.24, S.D. 

= 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดบัมากทุกข้อ เรียงลำดับ

ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดงันี้ ผู้บริหารทำงานด้วยความทุม่เทเต็มความรู้

ความสามารถอย่างเต็มใจ (X̅ = 4.29, S.D. = 0.80) ผู้บริหารมีการใช้กลวิธีเทคนิคทีส่ามารถ

สร้างผลงานให้ดีขึ้น รวดเรว็ขึ้นและสะดวกมากขึ้น (X̅ = 4.26, S.D. = 0.80) และผู้บริหารใช้

ทรัพยากรทั้งงบประมาณ คน และวัสดอุุปกรณ์อย่างเหมาะสม คุม้ค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด (X̅ = 4.19, S.D. = 0.90) ตามลำดบั 

  3) ความพึงพอใจในการทำงาน มีความเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก  

(X̅ = 4.31, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดบัมาก 

ทุกข้อ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดงันี้ ครูรู้สึกมีเกียรติและ

ศักดิ์ศรี มีขวญัและกำลังใจในการทำงาน (X̅ = 4.41, S.D. = 0.82) ครูมีความก้าวหน้าในการ

ทำงานและรู้สึกว่าการทำงานท้าทายความสามารถ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.61) และครรูู้สกึ 

มีความกระตอืรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน (X̅ = 4.29, S.D. = 0.70)  ตามลำดับ 

  4) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  

(X̅ = 4.33, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสม ในระดบัมาก 

ทุกข้อ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ 

ทีไ่ด้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (X̅ = 4.37, S.D. = 0.70) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับ

สถานศกึษาในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ของสถานศกึษา (X̅ = 4.35, S.D. = 0.61) และผูป้กครอง 

มีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน (X̅ = 4.27, S.D. = 0.69) 

ตามลำดับ 
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 จากการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้วิจัยได้รปูแบบ ที่ผ่านการพัฒนา

และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

    สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

 

 

 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

                      เขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บริหารจัดการ

สภาพแวดล้อม 

1. ภาวะผู้นำ 

2. โครงสร้างองคก์าร 

3. การบริหาร 

    ทรัพยากรบุคคล 

4. บรรยากาศและ 

    วัฒนธรรมองค์การ 

องค์ประกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อม 

1. ด้านกายภาพ 

2. ด้านการบริหารจัดการ 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

4. ด้านปฏสิัมพันธ์ของบุคคล 

ผลของการบรหิารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

1. คุณภาพผู้เรียน 

2. ประสิทธิภาพในการทำงาน 

3. ความพึงพอใจในการทำงาน 

4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
กระบวนการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อม  

 1. การวางแผน 

 2. การจัดองค์การ 

 3. การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

 4. การดำเนินงาน    

 5. การติดตามและประเมนิผล  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สามารถสรุปผล

ตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  2. การดำเนินการวิจัย 

  3. สรุปผลการวิจัย 

  4. อภิปรายผล 

  5. ข้อเสนอแนะ   

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

  3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบการบริหารจัดการ 

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

การดำเนินการวิจัย 

 การดำเนินการวิจัย แบ่งออกเปน็ 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร และระยะที่ 3  
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การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) 5 ระดบั มีข้อคำถามรวมทั้งสิ้น จำนวน 84 ข้อ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่

ระหว่าง 0.50 - 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.73 และค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.97  

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,333 คน 

และกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จำนวน 350 คน โดยส่งแบบสอบถาม จำนวน 350 

ฉบับ และได้รบัคืนทั้งหมด 350 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสามารถสรุปได ้ดังนี ้

  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ในครั้งนี้ได้จากการ

สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการยืนยันองคป์ระกอบ โดยใชต้าราง

สังเคราะห์เอกสารและคัดเลือกโดยใช้เกณฑร์้อยละ 50 เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พบว่า การบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้1) ด้านกายภาพ  

2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการบริหารจัดการ และ 4) ด้านปฏิสัมพันธ์ของ

บุคคล  

  2. ผลการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
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   2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ โครงสร้างองคก์าร การบริหารทรัพยากรบุคคล และบรรยากาศ

และวัฒนธรรมองค์การ 

   2.2 องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 

ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ

ด้านปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล ในแต่ละด้านใช้กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 5 ขั้น คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน  

การดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผล 

   2.3 กระบวนการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การดำเนินงาน  

และการติดตามและประเมินผล  

   2.4 ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียน ประสิทธิภาพในการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงาน 

และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

  3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

มีความเหมาะสมทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้วิจัยขอนำเสนอ

ประเดน็เพื่ออภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดังนี้ 

  1. การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โดยใช้วิธกีารสังเคราะห์เอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการยืนยันองค์ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ 

เพื่อให้ได้องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสกลนคร พบว่า องคป์ระกอบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ดา้นกายภาพ  
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มี 10 พฤติกรรมบ่งชี้ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 10 พฤติกรรมบ่งชี้ 3) ด้านการ

บริหารจัดการ มี 10 พฤติกรรมบ่งชี้ และ 4) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล มี 10 พฤติกรรม

บ่งชี้ รวมทั้งหมด 40 พฤติกรรมบง่ชี้ ผลการวิจยัที่ออกมาเช่นนี้เนื่องมาจากในการศึกษา

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษา ทบทวน 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ได้จากการ

สังเคราะห์เอกสารในครั้งนี้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้การยืนยนัตามทีไ่ด้สังเคราะห์มาและ 

มีการเพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นพฤติกรรมบ่งชี้บางตัว เพ่ือใหม้ีความชัดเจนมากข้ึน

และสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา

สกลนครมากข้ึน จากผลการวิจัยจงึได้องค์ประกอบและพฤติกรรมบง่ชี้ของการบรหิาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นไปตามที่ผู้วจิัยกำหนดขึ้น 

 สอดคล้องกับแนวคิดของ (พจนา เลี่ยมทอง, 2554) กล่าวว่า การบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) สภาพแวดลอ้มด้านกายภาพ  

2) ด้านบุคลากร 3) ด้านการเรียนการสอน และ 4) ด้านการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ  

(รััฐสภา พงษ์ภิญโญ, 2556) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ และ 2) สภาพแวดล้อมด้านจิตวิทยา สอดคล้องกับ  

(อมรพงศ์ พันธ์โภชน์, 2556) กล่าวว่า การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 1) ด้านภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อม 2) ด้านอาคารสถานที่ 3) ด้านสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัย 4) ด้านการบริหารจัดการ 5) ด้านการเรยีนการสอน และ  

6) ด้านการใชแ้หล่งเรียนรู้และสัมพันธ์ชมุชน สอดคล้องกับ (อารียา สตารัตน์, 2556) 

กล่าวถึงการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ประกอบด้วย1) ด้านกายภาพ  

2) ด้านการบริหาร 3) ด้านวิชาการ และ 4) สภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน 

สอดคล้องกับ (ณิศศา ณภาส์ณัฐ, 2558) กล่าวว่า การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมด้านภูมิทศัน์ 2) สภาพแวดล้อมด้านอาคาร

สถานที่ 3) สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย 4) สภาพแวดล้อมด้านบริหารจัดการ  

5) สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน และ 6) สภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล   

 สอดคล้องกับ (สาคร มหาหิงค์, 2559) การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก ่1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการบริหารจัดการ และ 

3) ด้านวิชาการ สอดคล้องกับ (ปวีณา โภควณิช, 2559) กล่าวว่า การบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ  
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2) การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม สอดคล้องกับ (ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่, 2561) กล่าวถึง 

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ดา้น คือ 1) ด้านการ

บริหารจัดการ 2) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และ 3) ด้านการจัดการเรียน

การสอน สอดคล้องกับ (กิตติยา โพธิสาเกตุ, 2561) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษามี 2 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านกายภาพ และ  

2) ด้านสัมพันธภาพ และสอดคล้องกับ (Astin, 1985) อ้างถึงใน (นันท์นภัส หัตถะปะนิตย์, 

2558) กล่าวถึง การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามี 6 ด้าน ดังนี้  

1) สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ 2) สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน 3) สภาพแวดล้อมด้านการให้บริการผู้เรียน 4) สภาพแวดล้อมด้านการจัด

การศึกษาเพือ่สนองความมุ่งหวังของผู้เรียน 5) สภาพแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมผู้เรียน 

และ 6) สภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพื่อน   

 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีความเหมาะสมที่จะนำไปเป็น

แนวทางให้กบัสถานศกึษาในระดับมัธยมศึกษาให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ใหบ้รรลุเป้าหมาย เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล เป็น

ข้อมูลสารสนเทศให้หน่วยงานระดับสูงทางการศึกษาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและ 

สนับสนุนสถานศึกษาทีจ่ะจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เกดิประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค ์

  2. รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้จากการสังเคราะหง์านวิจัย

และเอกสารทีเ่กี่ยวข้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ  

ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้    

   2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ โครงสร้างองคก์าร การบริหารทรัพยากรบุคคล และบรรยากาศ

และวัฒนธรรมองค์การ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้สังเคราะห์และศึกษา

เอกสาร งานวิจัยจากนักวิชาการต่างๆ  

 สอดคล้องกับ ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์ (2563, หน้า 98) ได้กล่าวถึงกล่าวถึง

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้ว่า ปัจจัยที่สง่ผลต่อ

ระบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มี 6 ด้าน ได้แก่  
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1) การบริหารทรัพยากรบุคคล 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ภาวะผูน้ำ 4) บรรยากาศและ

วัฒนธรรมขององคก์าร 5) โครงสร้างองคก์ร และ 6) การมีสว่นร่วมของชุมชน นอกจากนี ้ 

วรศิรา อรุณกติติพร (2561, หน้า 6) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ว่า ปจัจัยที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย ด้านลักษณะขององคก์าร ด้านลักษณะ

สภาพแวดล้อม ด้านลักษณะของบุคคล ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  

เช่นเดียวกบั กรุณา ภูม่ะล ิ(2557, หน้า 5) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาไว้ว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ปัจจัยด้าน

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และปัจจัย

ด้านการปฏิบตัิตามนโยบาย 

   2.2 องค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 

ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ

ด้านปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้สังเคราะห์และศึกษาเอกสาร งานวิจัย

จากนักวิชาการต่างๆ ซึง่สอดคล้องกับ พจนา เลี่ยมทอง (2554, หน้า 6)  

อมรพงศ์ พันธ์โภชน์ (2556, หน้า 44) และอารียา สตารัตน์ (2556, หน้า 32)  

ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน  

4) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

   2.3 กระบวนการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การดำเนินงาน  

และการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้สังเคราะห์และศึกษาเอกสาร 

งานวิจัยจากนักวิชาการตา่ง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ สุรพล ศุภรตรีทิเพศ (2557, หน้า 22)  

ได้เสนอกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ไว้ 4 ขัน้ ได้แก ่1) การกำหนดนโยบาย 

2) การวางแผน 3) การดำเนนิงานตามแผน 4) การประเมินผล สุทิน พรมสี (2558, หน้า 

43) ได้เสนอกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ได้แก ่การกำหนดนโยบาย  

การวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุง และวนิดา ปุณปิตตา (2561, 

หน้า 43) ได้เสนอกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การนำ 4) การควบคุม  
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   2.4 ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา

ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียน ประสิทธิภาพในการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงาน 

และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจยัได้สังเคราะห์และศึกษาเอกสาร 

งานวิจัยจากนักวิชาการตา่งๆ สอดคลอ้งกับ วิชิต เทพประสทิธิ์ (2558, หน้า 10)  

ได้กล่าวถึงผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประกอบด้วย  

1) คุณภาพผู้เรียน 2) การติดต่อประสานงานระหว่างบคุลากร 3) บรรยากาศท่ีดีของ

โรงเรียน 4) การให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง  

   นอกจากน้ี ณศิศา ณภาสณ์ัฐ (2558, หน้า 17) ได้กล่าวถึงผลของการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ปฏสิัมพันธ์ท่ีดีของบุคลากร  

2) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) การพัฒนาครูผู้สอน 4) การพัฒนาทัศนะคติที่ดี  

5) บรรยากาศที่ดี  

  3. ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่ผู้วิจัย  

พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ได้แก ่ภาวะผู้นำ โครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากร

บุคคล และบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 2) องคป์ระกอบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ได้แก ่ด้านกายภาพ ดา้นการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านปฏิสัมพันธ์ของบคุคล 3) กระบวนการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ได้แก ่การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

การดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผล 4) ผลของการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา ได้แก ่คุณภาพผู้เรียน ประสิทธภิาพในการทำงาน  

ความพึงพอใจในการทำงาน และการมีสว่นร่วมของผูป้กครอง พบว่า มีความเหมาะสม 

ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยองค์ประกอบทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด ได้แก ่ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา รองลงมา ได้แก ่กระบวนการ

บริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา ส่วนองค์ประกอบที่มคี่าเฉลี่ยต่ำสดุ ได้แก่  

ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศกึษา เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ  

มีรายละเอียด ดังนี้  

   3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี ้
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    3.1.1 ภาวะผู้นำ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหาร

สถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน สามารถนิเทศ

ติดตามการปฏิบตัิงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บงัคบับัญชา มีวิสยัทัศน์

กว้างไกลและสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ ประสานงานกับบุคคลอ่ืนและหน่วยงานต่าง ๆ  

ได้ดี สามารถปรบัตัวเข้ากับสถานการณต์่างๆได้ดีและประพฤติปฏบิัติตนเปน็แบบอย่างที่ดี 

สอดคล้องกับ มานิตย ์มัลลวงค ์(2553, หน้า 301) ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำไว้ว่าเป็น

คุณสมบัติเฉพาะส่วนบุคคลของผู้นำที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ความสามารถในการบริหาร

จัดการและความมีอิทธิพลในการนำผู้อืน่ไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความ 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน นอกจากนี ้วุฒพิร ประทุมพงษ ์

(2556, หน้า 37) ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำไว้ว่าเปน็ความสามารถที่จะใช้อิทธิพลของผู้นำ     

ในการชักจูงให้บุคคลหนึ่งหรือกลุม่บุคคลมีพฤติกรรมคล้อยตามและยอมปฏิบัติหรือดำเนิน

กิจกรรม ท่ีนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถปุระสงคท์ีก่ำหนดไว้ด้วยความเหน็ใจ เชน่เดียวกับ 

อคีราภ์รัตน์ วรรณรตัน์ (2556, หน้า 27) ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำไว้ว่าเป็นความสามารถใน

การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อการโน้มน้าวหรือจูงใจให้ทุกฝ่ายในโรงเรียน

ปฏิบัติงานในหน้าทีต่ามความรบัผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล 

สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอใช้หลักเหตุผลในการบรหิารงาน สามารถประสานงานกับ

บุคลากรหรือหน่วยงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และปฏิบัตตินเป็น

แบบอย่างที่ดี เพื่อให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนได้ อย่างมี

ประสทิธิผล  

    3.1.2 โครงสรา้งองค์การ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  

โดยโครงสร้างสถานศึกษามีความยืดหยุน่ เน้นการกระจายอำนาจ และลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน มีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการ

ประสานงานกันอย่างทั่วถึง จัดบุคลากรทำงานได้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและ

จัดกระบวนการดำเนินงานที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมุชน

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและหน่วยงานต่างๆ สอดคลอ้งกับ อัชราภรณ์ มาตรา 

(2556, หน้า 31) ได้กล่าวถงึโครงสร้างองค์การไว้ว่าเป็นการจัดโครงสร้างที่เอื้อต่อการ 

มีส่วนร่วมการจัดระบบมอบหมายงานและความรับผิดชอบเป็นระบบ การลดขัน้ตอน 

การปฏิบตัิงาน การจัดสายงานการบังคบับัญชา และมีกฎระเบียบ แนวปฏิบตัิที่เอื้อต่อ 

การปฏิบตัิงาน และมีการจัดบุคลากรใหป้ฏิบัติหน้าทีส่อดคล้องกับความรู้ความสามารถ 



135 

นอกจากน้ี คำเตียง กำ่เกลี้ยง (2556, หน้า 31) ได้กล่าวถึงโครงสรา้งองค์การไวว้่าเป็นการ

กำหนดการจดัสายงานการบังคบับัญชา การจัดกลุ่มงานตาม จุดประสงค์หรือหน้าที่ของ

งาน การกำหนดบทบาทและจัดสรรอำนาจหน้าที่ชัดเจน มีการจัดบุคลากรให้ปฏิบตัิหน้าที่

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ มีการควบคุมการปฏิบตัิงาน การวางแผนการ

ปฏิบัติงาน การใช้กฎระเบียบข้อบังคับในโรงเรียน การจัดระบบงานหรือสายทางเดินของ

งานใหบ้รรลุเปา้หมายอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่นเดยีวกับ วฒุิพร ประทุมพงษ์ (2556, หน้า 46)  

ได้กล่าวถึงโครงสร้างองคก์ารไว้ว่าเปน็การจัดสายงานการบังคับบัญชา การจัดบุคลากรให้

ปฏิบัติหน้าที ่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และมีการจัดระบบการติดต่อ

ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 

    3.1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

โดยผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการสรรหาคัดเลอืกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเข้า

ทำงาน มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับ

ตำแหน่งของงานและใช้ทรัพยากรบุคคลได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ 

ภัทร พจน์พานิช (2561, หน้า 6) ได้กล่าวถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ว่าเป็นนโยบาย

และการปฏิบตัิที่เกี่ยวกับบคุคลในการทำงานขององคก์าร ตั้งแต่การหาคนท่ีมีคณุสมบตัิ 

ที่เหมาะสมใหป้ฏิบัติงานในองค์การ การพัฒนาบำรุงรกัษาให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการ ทำงานและยังรวมไปถึงการทำให้พนักงานสามารถ

ดำรงชีวิตอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุขหลังออกจากองค์การ  

    3.1.4 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การของ

สถานศึกษาเอื้อต่อการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ครูมคีวามมุ่งมั่น กระตือรือร้นและร่วมแรง

ร่วมใจในการปฏิบัติงาน สง่เสริมบรรยากาศในองค์การให้มีความไว้วางใจต่อผู้บริหารและ

ต่อเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ สร้างวฒันธรรมองค์การให้มีการยอมรับความเหน็ที่แตกต่าง

ของผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อืน่ได้ดี สอดคล้องกับ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551, หน้า 

118) กล่าวถึงบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การไว้ว่าเป็นกลุ่มของคุณลักษณะหรือ

สภาพแวดล้อมของงานทีร่ับรู้โดยผู้ปฏิบตัิงาน ทีม่ีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมของบุคคลใน

โรงเรียน สามารถสร้างขึ้นและปรับปรุงได้โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัตงิาน เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการ

ทำงาน นอกจากนี้ คำเตียง ก่ำเกลี้ยง (2556, หน้า 34) กล่าวถึงบรรยากาศและวฒันธรรม
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องค์การไว้ว่าเป็นลกัษณะโดยรวมอย่างเป็นระบบตามสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ 

ความรู้สึกที่มีต่อองค์การทั้งเกิดจากค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ในความ

พยายามที่จะแสดงออกมาถึงจติวิญญาณของการเปน็ส่วนหน่ึงขององค์การ และ 

การปรับตัวกับระบบความสัมพันธ์ทางสงัคมภายใต้สภาพแวดล้อมทีต่่างกัน เช่นเดียวกบั  

วิมาลย์ ลีทอง (2563, หน้า 34) กล่าวถึงบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การไว้ว่าเป็น 

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีน สภาพการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน สภาพการดำเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนท่ีทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลงด้วย

ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร บรรยากาศการบรหิารจัดการ การเอื้ออำนวยต่อการ

สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในโรงเรียน   

   3.2 กระบวนการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

    กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา มี 5 ขัน้ 

ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การดำเนินงาน และ

การติดตามปละประเมินผล และองค์ประกอบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ดา้นบริหารจัดการ ด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านปฏิสัมพันธ์ของบคุคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก และ

เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา เป็นรายด้านมี

รายละเอียด ดังนี้  

    3.2.1 ด้านกายภาพ ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  

โดยผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาความต้องการในด้านภมูิทศัน์ อาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ สื่อ 

อุปกรณ์การสอนต่างๆ และด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนด

แนวทางการจดัสภาพแวดล้อม และการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา ศึกษาวางแผน

การพัฒนา กำหนด ภารกิจ เป้าหมายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน แต่งตั้งครูทำหน้าที่งานอาคารสถานที่และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆกำหนดหน้าที่

รับผิดชอบอยา่งชัดเจนและเหมาะสม จัดจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ได้

เหมาะสมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดสภาพแวดล้อม

ที่เป็นวตัถุและรูปธรรมอยา่งเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้คำแนะนำการจัดตกแต่ง

บริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม มีความสะอาดและปลอดภัย 

ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา มีการวิเคราะห์หรือบันทึกข้อมูล

ทรัพยากรต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อรายงานผลประจำปี ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
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การปฏิบตัิงานในด้านกายภาพและนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขในการจัด

สภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้ดียิง่ขึ้น สอดคล้องกับ อรพันธุ์ ประสิทธิรตัน์ (2555, หน้า 

9-10, อ้างถึงใน วนิดา ปณุปิตตา, 2561, หน้า 21) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 

ว่าเป็นสภาพแวดล้อม ทีม่นุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณก์าร

สอนต่างๆ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่อยูต่ามธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม้ พืช ภมูิอากาศ ภูมิประเทศ 

เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพจะส่งผลต่อการเรียนการสอนและ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน แบง่ออกเป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และ

สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ รัฐัสภา พงษ์ภิญโญ (2556, หน้า 26)  

ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพว่าเป็นสภาพต่าง ๆ ที่มนษุยไ์ด้ทำขึ้น และสิ่งต่าง ๆ 

ที่อยูต่ามธรรมชาติ มีผลตอ่การเรียนรู้ของคน ดังเช่น (1) สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 

หมายถึง โต๊ะ เก้าอ้ี วัสด ุอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ ภายในห้องเรียน และ (2) สภาพแวดล้อม 

นอกชั้นเรียน หมายถึง แสงสว่าง สี เสียง และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในสถานศึกษา  

ทั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดจนบรเิวณเพื่อการจดักิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ เชน่เดียวกับ 

อารียา สตารตัน ์(2556, หน้า 41) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพว่าเปน็การจัด

สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นวตัถุ เป็นรูปธรรม ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ภายใน

สถานศึกษาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและ  ความปลอดภัย ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษาด้านกายภาพ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1) ด้านภูมิทัศน์  

2) ด้านอาคารสถานที ่และ 3) ด้านความปลอดภัย ซึ่ง 3 ส่วนนี้จะอำนวยความสะดวกใน

การจัดการเรยีนการสอนของผู้เรียนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยผลพลอยได้ที่

เกิดขึ้นคือผู้เรยีนและบุคลากรเกิดความรกัความภาคภมูิใจและหวงแหนในสถานศึกษา 

    3.2.2 ด้านการบริหารจัดการ ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

โดยผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาสภาพปจัจุบันของสถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 

ปัญหาและอปุสรรคในการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงค ์นโยบายในการดำเนนิงาน 

ในสถานศึกษา โดยให้ครูและบุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวขอ้งได้มีส่วนร่วม ประชุมช้ีแจงเพื่อ

กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งครหูรือบุคลกรทำหน้าทีต่่าง ๆ ใน

สถานศึกษาอย่างชัดเจน วางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อการดำเนินงานในสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝา่ยต่าง ๆ ในสถานศึกษา จัดจำนวน

บุคลากรปฏิบตัิงานหน้าที่ตา่ง ๆ มีความเหมาะสม จัดบุคลากรรบัผิดชอบงานต่าง ๆ  
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มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเตม็ใจ มอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบให้

บุคลากรภายในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม ประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษาเสนอ

โครงการหรือแผนงานการดำเนินงานต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาอย่าง

ชัดเจนเป็นรปูธรรม ครูและบุคลากรที่รบัผิดชอบรายงานสรุปผลตามแผนการปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา สอดคล้องกับ นิตย์รดี ใจอาษา (2555, หน้า 27) ได้กล่าวถึง

สภาพแวดล้อมด้านการบรหิารการจัดการไว้ว่าเปน็การบริหารงานจัดการใด ๆ ที่องค์กรได้

ใช้ทรัพยากร ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ ์และการจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

องค์กรไดต้ั้งเป้าหมายไว้ หรือศิลปะและกระบวนการการกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง หรือ

หลาย ๆ อย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้คน เงนิ วัสดุสิ่งของ

และการจัดการ การกระทำนั้น ๆ จะเปน็ไปในทางสร้างสรรค ์มีการดำเนินการเพื่อให้คงอยู ่

มีการวางแผน การจัดองคก์าร การจูงใจ การควบคุมและการกระทำทีท่ำใหเ้กิดการเป็น

อันหนึ่งอันเดยีวกันอย่างมีระบบแบบแผน นอกจากนี้ ประวีณา โภควณิช (2559, หน้า 32) 

ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการบริหารการจัดการไว้ว่าเป็นการจัดสิ่งต่าง ๆ ภายใน

โรงเรียนอย่างเป็นระบบ เชน่วางแผนพัฒนางานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 

การบงัคับบญัชาที่มีความเป็นกันเอง บรรยากาศองค์กรและความสำคัญของบุคคลใน

องค์กร ซ่ึงถือว่ามีความสำคัญเพราะส่งผลต่อการปฏบิัติงานของบุคคลในองค์กร รวมทั้ง

การจัดสิ่งต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างเปน็ระบบ การวางแผนพัฒนางานที่เกิดจากความ

ร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การบงัคับบญัชาที่มีความเป็นกันเอง มีความเป็นประชาธิปไตย 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและตดัสินใจ เชน่เดียวกับ สริินญา ศิริประโคน  

(2561, หน้า 8) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการบรหิารการจัดการไว้ว่าเปน็ศาสตร์แขนง

หนึง่ในทางสังคมศาสตร์ที่นำหลักการและทฤษฎตี่าง ๆ ทางมานษุยวิทยา สังคมวิทยา 

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรม์าใช้ แตม่ิได้ใช้ศาสตรเ์พียงอย่างเดียว ยังต้องใช้ศิลป์เข้า

ควบคู่ไปด้วย คือ ต้องสามารถประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ ทางการบริหารให้เข้ากับสถานการณ์

ที่เป็นจริง 

    3.2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมมีความเหมาะสม 

ในระดับมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาสภาพปญัหา และความต้องการในการจัด 

การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับเพื่อนคร ูแต่งตั้งครู หรือบุคลากรทำหน้าที่
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สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวชิาต่างๆและร่วมกันวางแผนและกำหนดนโยบาย

การจัดการเรยีนการสอนเพื่อผู้เรียนมีคณุภาพ จัดจำนวนครูและบุคลากรในการปฏิบัติ

หน้าที่สอนไดเ้หมาะสม จัดครูและบุคลากรรับผิดชอบงานสอนได้เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน โดยใช้หลักคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน ให้คำแนะนำการจัด

บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่าง

สม่ำเสมอ สอบถามความพงึพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

ครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับ ราตรี ลภะวงศ์ (2553, หน้า 20) กล่าวถึงด้านการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า

เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะที่สำคัญ เช่น พฤติกรรมของครู วิธีการสอน โดยการ

ใช้สื่ออุปกรณ์ตลอดจนการสร้างทัศนคติมีความสมัพันธ์ที่ดีต่อนักเรยีน ส่ิงเหล่านีจ้ะมี

อิทธิพลต่อการส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรคแ์ละใช้เป็น

แบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป นอกจากน้ี นฤมล ก้อนขาว (2558, หน้า 7) ได้กล่าวถึง

สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนไว้วา่เป็นลกัษณะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน  

การสอน หลกัสูตร วิธีสอน การวัดผลประเมินผล ตำรา เอกสารประกอบการสอน 

ความสัมพันธก์ับผู้เรียนกับครูทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน ความกระตือรือร้นในการ

จัดการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน เอื้ออำนวยต่อการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นนกัเรียนเป็นสำคัญใช้หลัก

คุณธรรมนำความรู้ บูรณาการคณุธรรม เช่นเดียวกบั นันท์นภัส หัตถะปะนติย์ (2558, 

หน้า 34) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมด้านการเรยีนการสอนไว้ว่าเปน็สภาพการที่เอื้ออำนวย

ต่อการศึกษาของนกัศึกษาเพื่อให้บรรลจุุดมุ่งหมายของการศึกษา บรรยากาศในการเรียน

การสอน คุณลกัษณะของอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหวา่งนักศกึษากับอาจารย ์เนื้อหาสาระ

ในหลักสตูร การวัดผลประเมินผล อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนบรรยากาศ 

ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

    3.2.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ

มาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครศูึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น 

จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกนั ร่วมกนักำหนดวัตถุประสงค์ 

นโยบายในการดำเนินงานของสถานศึกษา มีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ  
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ของสถานศึกษา วางแผนการประชาสัมพันธก์ารจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปี

การศึกษาร่วมกัน แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพ่ือการบริหารงานสถานศกึษาที่ชัดเจน 

วางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จัดทำคู่มือแนะนำข้อ

ปฏิบัติระเบียบในสถานศึกษาเพื่อถือปฏบิัติตรงกัน จัดจำนวนบุคลากรในการปฏบิัติงาน

ภายในสถานศึกษามีความเหมาะสมตามลักษณะของงาน จัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ 

ได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและด้วยความเต็มใจ ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาความรู้ 

อบรม ศึกษาดูงานต่างๆของสถานศึกษา มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรได้มี 

ส่วนร่วม บุคลากรมีการมปีฏิสมัพันธต์่อกันในทางบวกและมีความสัมพันธท์ี่ดตี่อกันใน 

ทุกระดับสามารถปฏิบตัิงานร่วมกันได้ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันคิดแกป้ัญหา

อย่างสร้างสรรค์ นิเทศกำกบัติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆอย่างเปน็ระบบ

และต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและครู และนำผลการประเมนิมาปรับปรุง

แก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ วิมล หน่องพงษ์ (2538, หน้า 

22, อ้างถึงใน สลิลทิพย ์จันทะยานี, 2550, หน้า 11) กล่าวถึงด้านปฏิสมัพันธ์ของบุคคลว่า

เป็นการแสดงออกของบุคคล อันจะนำมาซึ่งการมีความสัมพันธท์ี่ดกีับคนอื่น ได้แก่  

การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความเป็นตัวของตัวเอง การยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่น  

ความไว้วางใจซึ่งกันและกนั การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น และการให้และการรบั 

นอกจากน้ี มทุิตา คงกระพันธ์ (2554, หน้า 11) กล่าวถึงด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคลว่า 

เป็นความสัมพันธ์เกีย่วข้องกันระหว่างบุคคลกับบุคคล และทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกนั 

และมีความเกี่ยวข้องผูกพนัต่อกัน และพร้อมทีจ่ะปฏบิัติงานร่วมกนั เช่นเดียวกบั Sullivan 

(1949, p. 116, อ้างถึงใน รตันาภรณ์ วัฒนา, 2557, หน้า 11) กล่าวถึงด้านปฏิสัมพันธ์ของ

บุคคลว่าเป็นการมีปฏิสัมพนัธก์ับสังคมของมนุษย์ มีลักษณะไม่คงตัว มีการเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา ส่งผลให้บุคคลมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ซึ่งการใกล้ชดิระหว่างบุคคลทำให้

มนุษย์มีความแข็งแกร่งและมั่นคง 

   3.3 ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ซึ่งโดย 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 

    3.3.1 คุณภาพผู้เรียน ภาพรวมมีความเหมาะสม ในระดับมาก  

โดยผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะและสมรรถนะสำคัญทีจ่ำเป็นตามหลักสูตร  

มีคุณธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นตามหลกัสูตร ได้รบัการพัฒนา

อย่างรอบด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ได้รับการพฒันาและ
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เตรยีมความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สอดคลอ้งกับ ณภิญรัตน์ ทัพขวา 

(2557, หน้า 30) ได้กล่าวถึงคณุภาพผู้เรียนไว้ว่าเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีมีความรู้  

มีความสามารถ มีทักษะ มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ และมีสมรรถนะที่สำคัญตาม

หลักสูตรการศึกษา ซึง่เปน็ผลมาจากการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ สุชาติ กำลังฤทธ์ิ (2558, หน้า 38) 

ได้กล่าวถึงคณุภาพผู้เรียนว่าเป็นคณุลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา โดยส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะที่จำเป็นตามหลกัสูตร  

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคแ์ละสมรรถนะสำคัญ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 

ได้รบัการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  

เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคณุค่าและเป็นที่ต้องการของสังคม เช่นเดยีวกับ อรัญญา ชนะเพีย 

(2558, หน้า 26) ได้กล่าวถึงคณุภาพผู้เรียนว่าเป็นคณุลักษณะของผู้เรียนที่มีคณุธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค ์มีความรู้ ทักษะการคิด และทักษะในการอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

    3.3.2 ประสิทธิภาพในการทำงาน ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบั

มาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาทำงานด้วยความทุ่มเทเต็มความรู้ความสามารถอย่างเตม็ใจ 

ใช้กลวิธีเทคนคิที่สามารถสร้างผลงานให้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นและสะดวกมากขึ้น ใช้ทรัพยากร

ทั้งงบประมาณ คน และวสัดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเกดิประโยชน์สงูสุด 

สอดคล้องกับ สุชาติ กำลังฤทธิ์ (2558, หน้า 47) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในการทำงาน  

ไว้ว่าเป็นความสามารถการบริหารจัดการและดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิชาการและการจัด

การศึกษาโดยใช้กระบวนการที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จของงานที่ดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการบริหารจัดการทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด รวมทัง้สามารถบริหารจัดการด้านเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  

ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559, หน้า 13) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานไว้ว่าเป็น 

แต่ละบุคคลทีม่ีความสามารถและความพรอม ได้พยายาม ทุมเทอยา่งเต็มใจในการ

ปฏิบัติงานของตนอย่างคลองแคลว ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ ปฏิบัติงานใหเสร็จ

ทันเวลา รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพ และมาตรฐานจึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพ

การปฏิบตัิงาน ตองเกิดจากความขยันหมั่นเพียร มีความรบัผิดชอบและเอาใจใสในงาน  

เช่นเดียวกบั พฤธิสิทธิ์ อุทมุ (2559, หน้า 8) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในการทำงานไว้ว่า

เป็นความสามารถในการปฏิบตัิงานให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถปุระสงค์ขององค์การ  
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โดยคำนึงถึงความประหยัดทรัพยากรในทุกๆด้าน แตก่่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ประหยัด 

ทั้งเวลา แรงงาน วัสดุและสิง่ของ 

    3.3.3 ความพึงพอใจในการทำงาน ภาพรวมมีความเหมาะสมใน

ระดับมาก โดยครูมีความรู้สึกกระตือรือร้น มุง่มั่นในการทำงาน รู้สึกมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีความก้าวหน้าในการทำงานและรูส้ึกว่าการทำงานท้า

ทายความสามารถ มีความพึงพอใจต่อผูบ้ังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและการจัดระบบ

บริหารของสถานศึกษา สอดคล้องกับ สุชาติ กำลังฤทธิ์ (2558, หน้า 49) ได้กลา่วถึงความ

พึงพอใจในการทำงานไว้ว่าเป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบตัิงาน ผลสำเร็จของ

งาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน และการรับบริการและของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการบริหารวิชาการของสถานศึกษา นอกจากนี้ พระ

มหาสมพร สรุิโย (2553, หน้า 9) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการทำงานงานไว้ว่าเป็น

ความรู้สึกของครูในเชิงบวกที่มตี่องานที่มีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าท้าทาย

ความสามารถ มีเกียรติและศักดิ์ศรีและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ด้านเพ่ือนร่วมงาน 

และการจัดระบบบริหารของโรงเรียน เชน่เดียวกับ มนญู เชื้อชาติ (2554, หน้า 67)  

ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการทำงานไว้ว่าเป็นพฤติกรรมการแสดงออกในความรู้สึก 

ของครูในทางที่ด ีมีความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ พึงพอใจผู้บังคับบัญชาและเพือ่น

ร่วมงาน มีความสุขกับรายได้ พอใจกับโอกาสความก้าวหน้า ตลอดจนสภาพแวดล้อม 

ทั่ว ๆ ไป  

    3.3.4 การมีสว่นร่วมของผูป้กครอง ภาพรวมมีความเหมาะสมใน

ระดับมาก โดยผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาและหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

เกิดความภาคภูมิใจทีไ่ด้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ ธีรภทัร ์เจริญดี 

(2542, หน้า 11) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไว้ว่าเป็นการที่ผู้ปกครองนักเรียน

มีส่วนร่วมรบัทราบ ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม ตลอดจนการ

ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ทีท่างโรงเรียนจัดข้ึน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการของนักเรียนและ

โรงเรียน ซึง่เป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉพาะหรือการมีส่วนร่วมทีเ่ป็นกระบวนการ

ต่อเนื่องและเป็นระบบ ในรูปของคณะกรรมการโดยร่วมตั้งแต่การระบุปัญหา การวางแผน 

การตัดสินใจ การดำเนินงาน และการประเมินผล นอกจากน้ี พีระ พรนวม  
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(2544, หน้า 24) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไว้ว่าเป็นการกระจายอำนาจให้

ประชาชนไดม้ีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการพิจารณาปัญหา ความต้องการร่วมกัน  

ในการตัดสนิใจร่วมกัน วางแผน ดำเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกนั ดำเนินการหรือ

ปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนรบัรู้ผลดี ผลเสีย จนเกิดความภาคภูมใิจร่วมกันในการจัด

การศึกษา เชน่เดียวกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544, หน้า 30, อ้างถึงใน ศิริวรรณ วณิช

วัฒนวรชัย, 2552, หน้า 66) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไว้ว่าการรว่มมือกัน

ระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครอง เพื่อเปดิโอกาสให้ผูป้กครองมบีทบาทมากขึน้ ในการชว่ยพัฒนา

และจัดการศึกษาแก่บุตรธิดาของตน รวมทั้งให้แก่ตัวเองด้วย ซึง่สามารถจำแนกรปูแบบ

ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองได้ 2 แบบ คือ การมีส่วนร่วมที่บา้น และการมีส่วนร่วมที ่

โรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  ผู้วิจัยขอนำเสนอแนวปฏิบตัิ ดังนี้ 

   1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

มีความเหมาะสมในระดับมาก ดังนั้น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร จึงควรนำรูปแบบดงักล่าวไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในบริบท

สถานศึกษาของตน    

   1.2 จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ภาวะผู้นำ ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร จึงควรมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ การใช้หลกัเหตุผลในการ

บริหารงาน การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการทำงานและการบริหารจดัการสถานศึกษา  

ส่วนด้านที่มีคา่เฉลี่ยต่ำสุด คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จึงควรพัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลอืกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าทำงาน  
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มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้มีความเหมาะสมกบัตำแหน่ง

ของงานและใช้ทรัพยากรบุคคลได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

   1.3 จากผลการวิจยั พบว่า กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ด้านกายภาพมี

ค่าเฉลี่ยสูงสดุ และด้านการบริหารจัดการมีค่าเฉลีย่ตำ่สุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร

นำความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเปน็วัตถุเปน็รปูธรรมให้มีความเหมาะสมกับ

กิจกรรมต่าง ๆ จัดตกแต่งบริเวณรอบๆอาคารเรียน อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม  

มีความสะอาด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในสถานศึกษา คอื ด้านภูมิ

ทัศน ์ด้านอาคารสถานที ่โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่างๆ ซึ่งทกุส่วนจะช่วยอำนวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้

นักเรียนและบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา   

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

   2.1 ควรพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้มในสถานศกึษา

สังกัดหน่วยงานอื่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นภาพรวม สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา

สถานศึกษาให้ดำเนนิงานอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสูก่ารมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 

   2.2 ควรทำการวิจัยเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจดัการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อจะนำข้อคน้พบท่ีไดจ้ากการประเมิน

ไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป 

   2.3 ควรทำการวิจัยการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ

ในสถานศึกษาเพิ่มเติม เพือ่ยกระดับคณุภาพสถานศึกษาและเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของผู้บริหารสถานศึกษา 
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หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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หนังสือขอความอนเุคราะห์ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผูท้รงคุณวุฒิยืนยันองค์ประกอบ 

และพิจารณาความเหมาะสมของร่างรูปแบบ 
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รายนามผูท้รงคุณวุฒิ 
 รายนามผูท้รงคุณวุฒิ ในการยืนยันองคป์ระกอบการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้ม

ในสถานศึกษาและพิจารณาร่างรปูแบบเครื่องมือวิจัย จำนวน  5 คน ประกอบด้วย 

  1. ดร.บุญมี ก่อบุญ  

   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบณัฑิต  

   สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

  2. นางวรรณธนา เถายะบุตร 

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนบะฮีวทิยาคม 

    สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

  3. นายชวลิต อวนป้อง  

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านบัวราษฎร์บำรุง  

   สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

  4. นางประภาพรรณ สนุันธรรม  

   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบะฮีวทิยาคม 

   สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

  5. นางซารัญฎา ผลจนัทร์  

   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบะฮีวทิยาคม  

   สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 รายนามผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย จำนวน 5 คน

ประกอบด้วย 

  1. ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ ์ 

   ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบณัฑิต  

   สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

  2. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม 

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนธาตนุารายณ์วิทยา 

    สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

  3. นายจำรัส พิมพา 

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนอากาศอำนวยศึกษา 

   สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

  4. นายนีรภยั คิดโสดา  

   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนงามศึกษา 

   สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

  5. นางวัชรียา พรหมพันธ์  

   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วทิยา  

   สังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบ 

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชือ่มั่น 

ของแบบสอบถามรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ  

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร 

 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

1.1 ภาวะผู้นำ 

1 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ใช้หลกัเหตุผลใน

การบริหารงาน 
100 - 

2 ผู้บริหารมีความสามารถนิเทศติดตามการ

ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

100 - 

3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสร้างสรรค์ 

ผลงานอยู่เสมอ 
100 - 

4 ผู้บริหารสามารถประสานงานกับบุคคลอื่นและ

หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี 
100 - 

5 ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ได้ดี 
100 - 

6 ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 100 - 

1.2 โครงสร้างองค์การ 

7 การจัดโครงสร้างสถานศึกษามีความยืดหยุ่น เน้น

การกระจายอำนาจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
100 - 

8 สถานศึกษามีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันและมีการประสานงานกันอย่าง

ทั่วถึง 

100 - 

9 ผู้บริหารจัดบุคลากรทำงานได้สอดคล้องกบัความรู้

ความสามารถ 
80 20 
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ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ  

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

10 สถานศึกษาจัดกระบวนการดำเนินงานที่ส่งเสริม

และเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

หน่วยงานต่าง ๆ 

100 - 

1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

11 ผู้บริหารมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถเข้าทำงาน 
100 - 

12 ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มคีวามรู้ 

ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งของ

งาน 

100 - 

13 ผู้บริหารใช้ทรัพยากรบุคคลได้เหมาะสมและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
100 - 

1.4 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

14 การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การของ

สถานศึกษาเอื้อต่อการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
80 20 

15 ครูมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นและร่วมแรงร่วมใจใน

การปฏิบัติงาน 
80 20 

16 การส่งเสริมบรรยากาศในองค์การให้มีความ

ไว้วางใจต่อผู้บริหารและต่อเพื่อนร่วมงานอย่าง

จริงใจ 

80 20 

17 การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีการยอมรบั

ความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นและสามารถปรับตัว

เข้ากับผู้อื่นไดด้ี 

80 20 
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สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

2. กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

2.1 ด้านกายภาพ 

   2.1.1 การวางแผน 

18 ผู้บริหารมีการศึกษาความต้องการในด้านภมูิทัศน์ 

อาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอน 

ต่าง ๆ และด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา 

80 20 

19 ผู้บริหารประชมุชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางการจัด

สภาพแวดล้อม และการทำงานของบุคลากรใน

สถานศึกษา 

80 20 

20 ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการพัฒนา กำหนด 

ภารกิจ เป้าหมายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

80 20 

   2.1.2 การจดัองค์การ 

21 ผู้บริหารมีการแต่งต้ังครูทำหน้าที่งานอาคาร

สถานที่ได้เหมาะสม 
100 - 

22 ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
100 - 

   2.1.3 การจดับุคคลเข้าทำงาน 

23 ผู้บริหารจัดจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานด้านอาคาร

สถานที่ได้เหมาะสม 
80 20 

24 ผู้บริหารจัดบุคลากรรับผิดชอบงานอาคารสถานที่

ได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
80 20 
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สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

   2.1.4 การดำเนินงาน 

25 ผู้บริหารให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่

เป็นวัตถุและรูปธรรมอย่างเหมาะสมกับกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

100 - 

26 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัด ตกแต่งบริเวณรอบ ๆ

อาคารเรียน อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม  

มีความสะอาดและปลอดภัย 

100 - 

27 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ

สถานศึกษา 
100 - 

   2.1.5 การติดตามและประเมินผล 

28 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หรือบันทึกข้อมูลทรัพยากร

ต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อรายงานผลประจำปี 
100 - 

29 ผู้บริหารติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในด้านกายภาพและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุง แก้ไขในการจัดสภาพแวดล้อมด้าย

กายภาพให้ดีย่ิงขึ้น 

100 - 

2.2 ด้านการบริหารจัดการ 

   2.2.1 การวางแผน 

30 ผู้บริหารศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินงาน 

100 - 
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สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

31 ผู้บริหารกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายในการ

ดำเนินงานในสถานศึกษา โดยให้ครูและบุคลากรที่

มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 

100 - 

32 ผู้บริหารประชมุชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทาง 

ในการดำเนินงาน 
100 - 

   2.2.2 การจัดองค์การ 

33 ผู้บริหารมีการแต่งต้ังครูหรือบุคลกรทำหนา้ที่ต่าง ๆ

ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
100 - 

34 ผู้บริหารมีการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อ 

การดําเนินงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
100 - 

35 มีการจัดทำคู่มอืปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ 

ในสถานศึกษา 
100 - 

   2.2.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

36 การจัดจำนวนบุคลากรปฏิบตัิงานหน้าที่ต่าง ๆ  

มีความเหมาะสม 
100 - 

37 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ มีความ

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเต็มใจ 
100 - 

   2.2.4 การดำเนินงาน 

38 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บคุลากร

ภายในสถานศึกษาได้มีส่วนรว่ม 
100 - 

39 ผู้บริหารประชมุบุคลากรภายในสถานศึกษาเสนอ

โครงการหรือแผนงานการดำเนินงานต่าง ๆ 
100 - 
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ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ  

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร (ต่อ) 

 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

   2.2.5 การติดตามและประเมินผล 

40 ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
100 - 

41 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

ในสถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
100 - 

42 ครูและบุคลากรทีร่ับผิดชอบรายงานสรุปผลตาม

แผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
100 - 

2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

   2.3.1 การวางแผน 

43 มีการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการ

จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน 
100 - 

44 มีการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับเพื่อนครู 
100 - 

   2.3.2 การจัดองค์การ 

45 มีการแต่งตั้งครู หรือบุคลากรทำหน้าที่สอนตาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาต่าง ๆ 
100 - 

46 ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนและกำหนดนโยบาย

การจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนมคีุณภาพ 
100 - 

   2.3.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

47 การจัดจำนวนครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

สอนได้เหมาะสม 
100 - 

48 การจัดครูและบุคลากรรับผิดชอบงานสอนได้

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
100 - 
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สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

49 ผู้บริหารให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ

สภาพผู้เรียน โดยใช้หลักคุณธรรมนำความรู้ 

100 - 

50 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญและให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน 
100 - 

51 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนการสอน 
100 - 

   2.3.5 การติดตามและประเมินผล 

52 ผู้บริหารประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ

ครูอย่างสม่ำเสมอ 
100 - 

53 ผู้บริหารสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 

การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
100 - 

54 ครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน  

การสอนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
100 - 

2.4 ด้านปฏิสมัพันธ์ของบุคคล 

   2.4.1 การวางแผน 

55 ผู้บริหารและครูมีการศึกษาสภาพปัจจุบันของ

สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน 

100 - 

56 ผู้บริหารและครูร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค ์

นโยบายในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
100 - 

57 ผู้บริหารและครูมีแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ

ของสถานศึกษา 
100 - 



202 

ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ  

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

58 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา

ร่วมกัน 

100 - 

   2.4.2 การจัดองค์การ 

59 ผู้บริหารมีการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

เพื่อการบริหารงานสถานศึกษาที่ชัดเจน 
100 - 

60 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนและกำหนดนโยบาย

เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
100 - 

61 สถานศึกษามีการจัดทำคู่มือแนะนำข้อปฏิบัติ

ระเบียบในสถานศึกษาเพื่อถือปฏิบัติตรงกัน 
100 - 

   2.4.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

62 การจัดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใน

สถานศึกษามีความเหมาะสมตามลักษณะของงาน 
100 - 

63 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้เหมาะสม

กับความรู้ความสามารถและด้วยความเต็มใจ 
100 - 

64 ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรพฒันาความรู้/อบรม/

ศึกษาดูงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
100 - 

   2.4.4 การดำเนินงาน 

65 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บคุลากรได้มี

ส่วนร่วม 
100 - 

66 บุคลากรมกีารมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทางบวกและมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกระดับสามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี 

100 - 
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สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

67 บุคลากรมกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกัน

คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
100 - 

   2.4.5 การติดตามและประเมินผล 

68 ผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
100 - 

69 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู 
100 - 

70 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข

ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

100 - 

3. ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

3.1 คุณภาพผู้เรียน 

71 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ

สมรรถนะสำคญัที่จำเป็นตามหลักสูตร 
100 - 

72 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
100 - 

73 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งทาง 

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
100 - 

74 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมใน

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
100 - 

3.2 ประสิทธิภาพในการทำงาน 

75 ผู้บริหารทำงานด้วยความทุ่มเทเต็มความรู้

ความสามารถอย่างเต็มใจ 
80 20 
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สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

ค่าสถิติ (n = 5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

76 ผู้บริหารมีการใช้กลวิธีเทคนคิที่สามารถสร้าง

ผลงานให้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นและสะดวกมากขึ้น 
100 - 

77 ผู้บริหารใช้ทรัพยากรทั้งงบประมาณ คน และวัสดุ

อุปกรณ์อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด 

100 - 

3.3 ความพึงพอใจในการทำงาน 

78 ครูมีความรู้สึกกระตือรือร้น มุ่งม่ันในการทำงาน 100 - 

79 ครูรู้สึกมีเกียรติและศักดิศ์รี มีขวัญและกำลังใจ 

ในการทำงาน 
100 - 

80 ครูมีความก้าวหน้าในการทำงานและรู้สึกวา่ 

การทำงานท้าทายความสามารถของท่าน 
100 - 

81 ครูมีความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน

และการจัดระบบบริหารของสถานศึกษา 
100 - 

3.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

82 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
100 - 

83 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาและ 

หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
100 - 

84 ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
100 - 

 

 จากตาราง พบว่า ผู้ทรงคณุวุฒิเห็นด้วยกับองค์ประกอบในร่างรปูแบบ  

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร 
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รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 

 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

  1.1 ภาวะผู้นำ 

1 ผู้บริหารมีความรู ้ความสามารถ  

ใชห้ลักเหตุผลในการบรหิารงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.58 

2 ผู้บริหารมีความสามารถนิเทศ

ติดตามการปฏิบัตงิานและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.55 

3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและ

สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.58 

4 ผู้บริหารสามารถประสานงานกับ

บุคคลอื่นและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.60 

5 ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.71 

6 ผู้บริหารประพฤติปฏิบัตตินเป็น

แบบอย่างที่ดี 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.65 

1.2 โครงสร้างองค์การ 

7 การจัดโครงสร้างสถานศึกษามีความ

ยืดหยุ่น เน้นการกระจายอำนาจ และ

ลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.53 

8 สถานศึกษามีการดำเนินงานที่

สอดคล้องและเปน็ไปในทศิทางเดยีวกัน

และมีการประสานงานกันอย่างทั่วถงึ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.56 

9 ผู้บริหารจัดบุคลากรทำงานได้

สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ 
0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 0.57 
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รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

10 สถานศึกษาจัดกระบวนการ

ดำเนินงานที่ส่งเสริมและเอื้อต่อ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.66 

1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

11 ผู้บริหารมีกระบวนการสรรหา

คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถเข้าทำงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.59 

12 ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนา

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ

ให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ของงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.74 

13 ผู้บริหารใช้ทรัพยากรบุคคลได้

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.64 

1.4 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

14 การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม

องค์การของสถานศกึษาเอื้อต่อ 

การมุ่งมั่นในการปฏบิัติงาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 0.69 

15 ครูมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นและ

ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 0.63 

16 การส่งเสริมบรรยากาศในองค์การ

ให้มีความไว้วางใจต่อผู้บริหารและ

ต่อเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 0.66 
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รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

17 การสรา้งวัฒนธรรมองค์การให้มีการ

ยอมรับความเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น

และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 0.64 

ค่าความเชื่อมั่น 0.92 

2. กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

  2.1 ด้านกายภาพ 

   2.1.1 การวางแผน 

18 ผู้บริหารมีการศึกษาความต้องการ

ในด้านภูมทิัศน์ อาคารสถานที่ โต๊ะ

เก้าอี ้สื่อ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ 

และด้านความปลอดภัยของ

สถานศกึษา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 0.64 

19 ผู้บรหิารประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนว

ทางการจัดสภาพแวดลอ้ม และการ

ทำงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 0.48 

20 ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการ

พัฒนา กำหนด ภารกจิ เป้าหมายใน

การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นไป

ในทศิทางเดียวกัน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 0.64 

   2.1.2 การจดัองค์การ 

21 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งครูทำหน้าที่

งานอาคารสถานที่ไดเ้หมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.77 

22 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ และกำหนดหน้าท่ี

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.58 
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รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

   2.1.3 การจดับุคคลเข้าทำงาน 

23 ผู้บริหารจัดจำนวนบุคลากร

ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ได้

เหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 0.53 

24 ผู้บริหารจัดบุคลากรรับผิดชอบงาน

อาคารสถานที่ได้เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 0.61 

   2.1.4 การดำเนินงาน 

25 ผู้บริหารให้ความรูเ้กี่ยวกับการจัด

สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุและ

รูปธรรมอย่างเหมาะสมกับกิจกรรม

ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.57 

26 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัด ตกแต่ง

บริเวณรอบ ๆ อาคารเรยีน อาคาร

ประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม มีความ

สะอาดและปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.67 

27 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและนักเรยีนมี

เจตคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.40 

   2.1.5 การติดตามและประเมินผล 

28 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หรือ 

บันทึกข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ  

ในสถานศึกษาเพื่อรายงานผล

ประจำปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.45 
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ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

29 ผู้บรหิารติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานในด้าน

กายภาพและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุง แกไ้ขในการจัดสภาพแวดล้อม

ด้ายกายภาพใหด้ียิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.53 

  2.2 ด้านการบริหารจัดการ 

   2.2.1 การวางแผน 

30 ผู้บริหารศึกษาสภาพปัจจุบันของ

สถานศกึษา วิเคราะห์จุดเด่น  

จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค 

ในการดําเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.42 

31 ผู้บริหารกำหนดวัตถุประสงค์ 

นโยบายในการดำเนินงานใน

สถานศกึษา โดยให้ครูและบุคลากรที่

มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.55 

32 ผู้บริหารประชุมชี้แจงเพื่อกำหนด

แนวทางในการดำเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.66 

   2.2.2 การจัดองค์การ 

33 ผู้บรหิารมีการแต่งตั้งครูหรอืบุคลกรทำ

หน้าที่ต่าง ๆ  ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.60 

34 ผู้บริหารมีการวางแผนและกำหนด

นโยบายเพื่อการดําเนินงานใน

สถานศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.70 

35 มีการจัดทำคู่มือปฏบิัตงิานของฝ่าย

ต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.39 
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ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

   2.2.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

36 การจัดจำนวนบุคลากรปฏิบัตงิาน

หน้าท่ีต่าง ๆ มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.61 

37 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ

มีความเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถและความเต็มใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.64 

   2.2.4 การดำเนินงาน 

38 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้มี

ส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.67 

39 ผู้บริหารประชุมบุคลากรภายใน

สถานศกึษาเสนอโครงการหรือ

แผนงานการดำเนินงานต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.65 

   2.2.5 การติดตามและประเมินผล 

40 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.68 

41 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.68 

42 ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบรายงาน

สรุปผลตามแผนการปฏิบัติงาน 

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.47 
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ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

  2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

   2.3.1 การวางแผน 

43 มีการศึกษาสภาพปัญหา และความ

ต้องการในการจัดการเรียนการสอน

ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.69 

44 มีการวางแผนการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารสถานศึกษากับเพื่อนครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.59 

   2.3.2 การจัดองค์การ 

45 มีการแต่งตั้งครู หรือบุคลากรทำ

หน้าท่ีสอนตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้

หรือรายวิชาต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.53 

46 ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนและ

กำหนดนโยบายการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อผู้เรยีนมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.63 

   2.3.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

47 การจัดจำนวนครูและบุคลากรในการ

ปฏิบัติหน้าที่สอนได้เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.59 

48 การจัดครูและบุคลากรรับผิดชอบ

งานสอนได้เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.58 
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ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

49 ผู้บรหิารให้ความรูแ้ละคำแนะนำ

เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรยีนการสอนที่

หลากหลายใหเ้หมาะสมกับสภาพ

ผู้เรยีน โดยใชห้ลกัคุณธรรมนำความรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.47 

50 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญและ

ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.58 

51 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัด

บรรยากาศที่เอื้อต่อ 

การเรยีนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.66 

   2.3.5 การติดตามและประเมินผล 

52 ผู้บริหารประเมินผลการจัดการเรยีน

การสอนของครูอย่างสม่ำเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.55 

53 ผู้บริหารสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้เรยีนต่อการจัดการเรยีนการสอน

ของครูผู้สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.69 

54 ครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียน การสอนให้มีความ

เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.68 

  2.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

   2.4.1 การวางแผน 

55 ผู้บริหารและครูมีการศึกษาสภาพ

ปัจจุบันของสถานศกึษา วิเคราะห์

จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินงานร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.52 
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ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

56 ผู้บริหารและครูร่วมกันกำหนด

วัตถุประสงค์ นโยบายในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.65 

57 ผู้บริหารและครูมีแผนการปฏิบัติงาน

กจิกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.74 

58 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนการ

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

รูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา

ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.60 

   2.4.2 การจัดองค์การ 

59 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆเพื่อการบรหิารงาน

สถานศกึษาที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.73 

60 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนและ

กำหนดนโยบายเพื่อการดำเนินงานที่

มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.61 

61 สถานศกึษามีการจัดทำคู่มือแนะนำ

ข้อปฏบิัติระเบียบในสถานศึกษาเพื่อ

ถือปฏบิัติตรงกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.57 

   2.4.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

62 การจัดจำนวนบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษามีความ

เหมาะสมตามลักษณะของงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.67 
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ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

63 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ

ได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

และด้วยความเต็มใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.62 

64 ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรพัฒนา

ความรู้/อบรม/ศึกษาดูงานต่าง ๆ 

ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.61 

   2.4.4 การดำเนินงาน 

65 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.43 

66 บุคลากรมีการมีปฏสิัมพันธ์ต่อกันใน

ทางบวกและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กันในทุกระดับสามารถปฏิบัติงาน

ร่วมกันได้ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.52 

67 บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นและร่วมกันคดิแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.56 

   2.4.5 การติดตามและประเมินผล 

68 ผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.65 

69 การติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศกึษาโดยการมี

ส่วนร่วมของผู้บริหารและครู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.58 
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ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

70 การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานและนำผล

การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้การ

ดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.45 

ค่าความเชื่อมั่น 0.96 

3. ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

  3.1 คุณภาพผู้เรียน 

71 ผู้เรยีนมีความรู้ ความสามารถ มี

ทักษะและสมรรถนะสำคัญที่จำเป็น

ตามหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.63 

72 ผู้เรยีนมีคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีจำเป็น

ตามหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.51 

73 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาอย่างรอบ

ด้าน ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.64 

74 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาและเตรียม

ความพร้อมในการศึกษาต่อและ 

การประกอบอาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.34 

  3.2 ประสิทธิภาพในการทำงาน 

75 ผู้บริหารทำงานด้วยความทุ่มเทเต็ม

ความรู้ความสามารถอย่างเต็มใจ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 0.45 

76 ผู้บริหารมีการใชก้ลวิธีเทคนิคที่

สามารถสร้างผลงานให้ดีขึน้  

รวดเร็วขึ้นและสะดวกมากขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.29 
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ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร (ต่อ) 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 

IOC 

ค่า

อำนาจ

จำแนก 
1 2 3 4 5 

รว
ม 

77 ผู้บริหารใช้ทรัพยากรท้ังงบประมาณ 

คน และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 

คุม้ค่าและเกดิประโยชน์สูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.63 

  3.3 ความพึงพอใจในการทำงาน 

78 ครูมีความรู้สึกกระตือรือรน้ มุ่งมั่นใน

การทำงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.45 

79 ครูรูส้ึกมเีกียรติและศักดิ์ศร ีมีขวัญ

และกำลังใจในการทำงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.50 

80 ครูมีความก้าวหน้าในการทำงานและ

รูส้ึกว่าการทำงานทา้ทาย

ความสามารถของท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.47 

81 ครูมีความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงานและการจัดระบบ

บริหารของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.33 

  3.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

82 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับ

สถานศกึษาในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ

ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.37 

83 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพิจารณา

ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.49 

84 ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มี

ส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 0.21 

ค่าความเชื่อมั่น 0.84 
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สรุปค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น  

ของแบบสอบถามรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 
 

ข้อ 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 

n = 40 

ค่าอำนาจ

จำแนก 

ค่าความ

เชื่อมั่น 

1 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา 
0.51-0.72 0.92 

2 
กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดลอ้ม 

ในสถานศึกษา 
0.40-0.73 0.96 

3 
ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

ในสถานศึกษา 
0.30-0.73 0.84 

สรุปค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.30-0.73 0.97 
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ภาคผนวก ฉ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 - แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 - แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประกอบการวิจัย  

 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 

 

ผู้วิจัย นางสาวก่ิงกนก กิณเรศ 

 นักศึกษาครศุาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 ดร.อภิสทิธิ์ สมศรีสุข    ประธานกรรมการ 

 ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า    กรรมการ 

 

ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม...................................................................................................... 

ตำแหน่ง............................................................................................................................ 

สถานที่ทำงาน................................................................................................................... 

วันที่....................................เดือน.....................................................................พ.ศ. 2564 
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คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 2. แบบสอบถามฉบบันี้มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 

  2.1 ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

  2.2 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

สกลนคร จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารงานวจิัยที่

เกี่ยวข้อง สามารถสงัเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครได้ 4 องคป์ระกอบ 

คือ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 2) องค์ประกอบ

การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 3) กระบวนการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศกึษา และ 4) ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา จึงขอให้ท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณารายละเอียดกับข้อคำถามที่ผู้วิจัย

ได้เสนอไว้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง “เห็นด้วย” หรือ 

“ไม่เห็นด้วย” หากท่านเห็นว่าข้อใดควรปรับปรุงแก้ไข ขอความกรณุาได้โปรดให้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนและความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น 

 3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยจะเกบ็รกัษาไว้เป็น ความลับ 

และจะนำผลไปใช้สำหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่านัน้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด  

 4. เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลตรงความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์

ท่านได้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนใน

โอกาสต่อไป           

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรณุาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 

นางสาวก่ิงกนก กิณเรศ 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. สถานภาพ หมายถึง ตำแหน่งของบุคคลที่ปฏิบตัิหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ประกอบด้วย 

  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ทำหน้าที่บริหารงานในสถานศึกษา 

  1.2 ครู หมายถึง ครูผู้สอนในกลุ่มสาระใดสาระหนึ่งหรือหลายกลุม่สาระใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ในปีการศึกษา 2564 

 2. ระดับการศึกษา หมายถึง ชั้นสูงสุดทีบุ่คคลจบการศึกษาในระดบัการศึกษา

ต่าง ๆ  

 3. ประสบการณท์ำงาน หมายถึง ประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร  

 

ข้อ

ที ่

สถานภาพผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 สถานภาพ 

     ผู้บริหารสถานศกึษา 

     ครู 

   

2 ระดับการศึกษา 

    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท  

    ปริญญาเอก 

    อื่นๆ 

   

3 ประสบการณ์ทำงาน 

    ไม่เกิน 10 ปี 

    11-20 ปี 

    21-30 ปี 

    31 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจัดการสภาพแวดล้อม    

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม หมายถงึ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร ซึ่งประกอบด้วย  

  1.1 ภาวะผู้นำ หมายถงึ พฤติกรรมของผู้นำท่ีแสดงออกถึงการมีความรู้ ความสามารถ

ในการบริหาร สามารถนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สรา้งสรรค์

ผลงานอยู่เสมอ ใชห้ลักเหตุผลในการบรหิารงาน สามารถประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ และปฏิบัตติน เป็นแบบอย่างที่ดี 

 

ข้อ ภาวะผูน้ำ 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

1 ผู้บริหารมีความรู ้ความสามารถ ใชห้ลักเหตุผล 

ในการบริหารงาน    

 

2 ผู้บริหารมีความสามารถนิเทศติดตามการปฏิบัตงิานและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ใต้บังคับบัญชา   

 

3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสรา้งสรรค์ผลงานอยู่

เสมอ   

 

4 ผู้บริหารสามารถประสานงานกับบุคคลอื่นและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้ดี   

 

5 ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี    

6 ผู้บริหารประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี    
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  1.2 โครงสร้างองค์การ หมายถึง การจัดโครงสรา้งองค์การให้มีความยืดหยุ่น  

เน้นการกระจายอำนาจลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีระบบการติดต่อประสานงานทัง้ในหน่วยงานและ

นอกหน่วยงาน เพื่อให้มีการดำเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนให้มีการ

ประสานงานอย่างทั่วถงึ จัดบุคลากรสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและจัดกระบวนการดำเนินงาน

ที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง 

ๆ 

 

ข้อ โครงสร้างองค์การ 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

7 การจัดโครงสร้างสถานศึกษามีความยืดหยุ่น  

เน้นการกระจายอำนาจ และลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน   

 

8 สถานศกึษามีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปใน

ทศิทางเดียวกันและมีการประสานงานกันอย่างทั่วถงึ   
 

9 ผู้บริหารจัดบุคลากรทำงานได้สอดคล้องกับความรู้

ความสามารถ   

 

10 สถานศกึษาจัดกระบวนการดำเนินงานท่ีส่งเสริมและเอื้อ

ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต่าง ๆ 
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  1.3 การบรหิารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรให้

มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งของงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญขององค์การ รวมถึงผลงาน

ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ทั้งนีก้็เพื่อที่จะใชท้รัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความพึงพอใจและมีความสุขกับการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

11 ผู้บริหารมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถเข้าทำงาน   

 

12 ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มคีวามรู ้

ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งของงาน   

 

13 ผู้บริหารใช้ทรัพยากรบุคคลได้เหมาะสมและเกิด

ประโยชน์สูงสุด   
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  1.4 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ

ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและบุคลากรให้ความ

ไว้วางใจต่อกัน เคารพและยอมรับในความเห็นที่แตกต่างของกันและกัน และการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง

จรงิใจ ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการทำงาน 

 

ข้อ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

14 
การสรา้งบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การของ

สถานศกึษาเอื้อต่อการมุ่งมั่นในการปฏบิัติงาน   

 

15 
ครูมีความมุ่งมั่น กระตือรือรน้และร่วมแรงร่วมใจในการ

ปฏิบัติงาน   

 

16 
การส่งเสริมบรรยากาศในองค์การให้มีความไว้วางใจต่อ

ผู้บริหารและต่อเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ   

 

17 การสรา้งวัฒนธรรมองค์การให้มีการยอมรับความเห็นที่

แตกต่างของผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 
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ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 1. กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถงึ ขั้นตอนและวิธกีารที่

เป็นระเบยีบแบบแผน มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัตงิานที่ชัดเจน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก ่

1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน 4) การดำเนินงาน และ 5) การติดตาม

และประเมินผล 

  1.1 การวางแผน หมายถงึ การกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ 

แผนงานโครงการ กลยุทธ์สำหรับการปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ

ส่งเสริมวัตถุประสงค์และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

  1.2 การจัดองค์การ หมายถงึ การจัดระบบของหน่วยงานให้มคีวามสอดคลองกับ

นโยบายและวัตถุประสงค์ โดยแบ่งหน่วยงาน กำหนดงาน และความรับผิดชอบของบุคคลในหน่วยงาน

ให้เหมาะสม กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อ

เป็นการป้องกันความสับสนและซำ้ซอ้นในการทำงาน   

  1.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน หมายถึง การจัดบุคคลลงตำแหน่งของงานให้สอดคลอง

กันกับการจัดแบ่งหน่วยงาน เพื่อให้ได้คนท่ีมีความรูความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็ม

กำลังความสามารถ เพื่อการทำงานบรรลุผลสำเร็จที่ได้ตัง้ไว้ 

  1.4 การดำเนินงาน หมายถึง การทำกจิกรรมตามที่กำหนดไวในแผนงานหรือโครงการ

เป็นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ปฏิบัติตามที่ระบุไวในโครงการ ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่ ในการ

ควบคุม ติดตาม นิเทศ กำกับ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  1.5 การติดตามและประเมินผล หมายถึง วิธีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน 

การปฏบิัติงานในหน้าท่ีของบุคลากร ตลอดจนสมรรถภาพของบุคลากร นำไปวเิคราะห์เทียบกับเกณฑ์

หรือมาตรฐานที่ต้องการ แล้วตัดสินว่าดีหรือไม่เพียงใด การประเมินผลงานควรมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน

เพื่อนำไปใชใ้ห้เกิดประโยชนมากที่สุด 

     2. องค์ประกอบการบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถงึ สภาวะที่เอื้อให้

การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศกึษาบรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการ

บริหารจัดการ 3) ด้านการจัดการเรยีนการสอน และ 4) ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

  2.1 ด้านกายภาพ หมายถงึ การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุเป็นรูปธรรมให้มีความ

เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเรยีนการสอนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนักเรียน โดยคำนงึถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในสถานศึกษา คือ ด้านภูมิ

ทัศน์ ด้านอาคารสถานที่ โต๊ะ เกา้อี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ และด้านความปลอดภัย ซึ่งทุกส่วนจะ

ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผลพลอยได้คือ

นักเรยีนและบุคลากรมเีจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา โดยมีกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศกึษา 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน 4) การ

ดำเนินงาน และ 5) การติดตามและประเมินผล 
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ข้อ ด้านกายภาพ 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

การวางแผน 

18 ผู้บริหารมีการศึกษาความต้องการในด้านภูมิทัศน์ 

อาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ 

และด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา   

 

19 ผู้บริหารประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางการจัด

สภาพแวดล้อม และการทำงานของบุคลากรใน

สถานศกึษา   

 

20 ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการพัฒนา กำหนด 

ภารกิจ เปา้หมายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้

เป็นไปในทศิทางเดียวกัน   

 

การจัดองค์การ 

21 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งครูทำหน้าที่งานอาคารสถานที่

ได้เหมาะสม   

 

22 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และ

กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน   

 

การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

23 ผู้บริหารจัดจำนวนบุคลากรปฏิบัตงิานด้านอาคาร

สถานที่ได้เหมาะสม   

 

24 ผู้บริหารจัดบุคลากรรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ได้

เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ   
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ข้อ ด้านกายภาพ 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

การดำเนินงาน 

25 ผู้บริหารให้ความรูเ้กี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่

เป็นวัตถุและรูปธรรมอย่างเหมาะสมกับกิจกรรม 

ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา   

 

26 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัด ตกแต่งบรเิวณรอบ ๆ

อาคารเรยีน อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม มี

ความสะอาดและปลอดภัย   

 

27 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและนักเรยีนมีเจตคตทิี่ดีต่อ

สถานศกึษา   

 

การติดตามและประเมินผล 

28 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หรือบันทกึข้อมูลทรัพยากร

ต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อรายงานผลประจำปี   

 

29 ผู้บริหารติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในด้านกายภาพและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุง แก้ไขในการจัดสภาพแวดล้อมด้ายกายภาพ

ให้ดียิ่งขึ้น   
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  2.2 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การจัดสิ่งต่าง ๆ ภายในสถานศกึษา ที่ต้อง

ประยุกต์ใช้ความรูต้่าง ๆ ทางการบรหิารให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นจรงิ อย่างมีระบบแบบแผน โดยใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และวางแผนพัฒนางานที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรได้มี

ส่วนร่วมในการบรหิารและตัดสินใจ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน 4) การดำเนินงาน และ  

5) การติดตามและประเมินผล  

 

ข้อ ด้านการบรหิารจัดการ 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

การวางแผน 

30 ผู้บริหารศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน   

 

31 ผู้บริหารกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายในการ

ดำเนินงานในสถานศึกษา โดยให้ครูและบุคลากรที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม   

 

32 ผู้บริหารประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินงาน   

 

การจัดองค์การ 

33 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งครูหรือบุคลกรทำหน้าท่ีต่าง ๆ 

ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน   

 

34 ผู้บริหารมีการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อ 

การดําเนินงานในสถานศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ   

 

35 มีการจัดทำคู่มือปฏบิัตงิานของฝ่ายต่าง ๆ 

ในสถานศึกษา   
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ข้อ ด้านการบรหิารจัดการ 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

36 การจัดจำนวนบุคลากรปฏิบัตงิานหน้าที่ต่าง ๆ  

มีความเหมาะสม   

 

37 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ มีความ

เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถและความเต็มใจ   

 

การดำเนินงาน 

38 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากร

ภายในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม   

 

39 ผู้บริหารประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษาเสนอ

โครงการหรือแผนงานการดำเนินงานต่าง ๆ   
 

การติดตามและประเมินผล 

40 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานต่าง ๆ ในสถานศกึษา   

 

41 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

ในสถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม   

 

42 ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบรายงานสรุปผลตาม

แผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศกึษา   

 

   
  2.3 ด้านการจัดการเรยีนการสอน หมายถงึ การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏบิัตจิรงิ เพื่อพัฒนาผู้เรยีนได้เต็มศักยภาพ ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้

อย่างกว้างขวาง โดยมีครูผูส้อนเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้โดยใชห้ลักคุณธรรมนำความรูใ้ห้เกิดกับ

ผู้เรยีนอย่างแท้จรงิ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 5 ขั้นตอน คือ       

1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การจัดบุคคลเข้าทำงาน 4) การดำเนินงาน และ 5) การติดตาม

และประเมินผล 
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ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

การวางแผน 

43 มีการศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการ

จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรยีน   

 

44 
มีการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับเพื่อนครู   

 

การจัดองค์การ 

45 มีการแต่งตั้งครู หรือบุคลากรทำหน้าที่สอนตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาต่าง ๆ   

 

46 ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนและกำหนดนโยบาย

การจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรยีนมีคุณภาพ   

 

การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

47 การจัดจำนวนครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่สอน

ได้เหมาะสม   

 

48 การจัดครูและบุคลากรรับผิดชอบงานสอนได้เหมาะสม

กับความรู้ความสามารถ   

 

การดำเนินงาน 

49 ผู้บริหารให้ความรูแ้ละคำแนะนำเกี่ยวกับวธิีการ

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับ

สภาพผู้เรยีน โดยใช้หลักคุณธรรมนำความรู้   

 

50 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน

เป็นสำคัญและให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรยีน   

 

51 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ 

การเรยีนการสอน   

 

การติดตามและประเมินผล 

52 ผู้บริหารประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของครู

อย่างสม่ำเสมอ   
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ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

53 ผู้บริหารสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ

จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน   

 

54 ครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีน  

การสอนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง   

 

   
  2.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล หมายถงึ การแสดงออกของบุคคล ที่มีผลหรือมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทัง้ทางบวกหรือทางลบ อันจะนำมาซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ซึ่งได้แก่ 

การติดต่อสื่อสารกัน การร่วมมือกัน การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และการยอมรับซึ่งกันและกัน  

รวมถงึการแก้ปัญหาและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การจัดบุคคลเข้า

ทำงาน 4) การดำเนินงาน และ 5) การติดตามและประเมินผล 

 

ข้อ ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

การวางแผน 

55 ผู้บริหารและครูมีการศึกษาสภาพปัจจุบันของ

สถานศกึษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน   

 

56 ผู้บริหารและครูร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย

ในการดำเนินงานของสถานศึกษา   

 

57 ผู้บริหารและครูมีแผนการปฏิบัติงานกจิกรรมต่าง ๆ

ของสถานศึกษา   

 

58 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์การ

จัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาร่วมกัน   

 

 



235 

ข้อ ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

ความ

คดิเห็น ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

การจัดองค์การ 

59 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

เพื่อการบริหารงานสถานศึกษาที่ชัดเจน   

 

60 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ   

 

61 สถานศกึษามีการจัดทำคู่มือแนะนำข้อปฏิบัติระเบียบใน

สถานศกึษาเพื่อถือปฏิบัติตรงกัน   

 

การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

62 การจัดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัตงิานภายในสถานศึกษามี

ความเหมาะสมตามลักษณะของงาน   

 

63 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่างๆได้เหมาะสม 

กับความรู้ความสามารถและด้วยความเต็มใจ   

 

64 ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรพัฒนาความรู/้อบรม/ศึกษาดูงาน

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา   
 

การดำเนินงาน 

65 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม    

66 บุคลากรมีการมีปฏสิัมพันธ์ต่อกันในทางบวกและมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกระดับสามารถปฏิบัติงาน

ร่วมกันได้ดี 

   

67 บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและร่วมกันคดิ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

   

การติดตามและประเมินผล 

68 ผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

   

69 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานของสถานศกึษา

โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู 

   

70 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขให้การดำเนินงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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ส่วนที่ 3 ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

 1. ผลของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถงึ ความสามารถ 

ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเปา้หมายขององค์การที่ไดก้ำหนดไว้ล่วงหน้า  

โดยอาศัยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จของงาน ประกอบด้วย 1) คุณภาพ

ผู้เรยีน 2) ประสิทธิภาพในการทำงาน 3) ความพึงพอใจในการทำงาน และ 4) การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง 

  1.1 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรยีน ซึ่งเป็นผลจากการจัดการศกึษาที่

มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดไว้ โดยส่งผลให้ผู้เรยีนมีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

สมรรถนะสำคัญ เพื่อใช้ในการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน   

ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น

ได้อย่างมีความสุข 
 

ข้อ คุณภาพผู้เรยีน 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

71 ผู้เรยีนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ

สมรรถนะสำคัญที่จำเป็นตามหลักสูตร   

 

72 ผู้เรยีนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ที่จำเป็นตามหลักสูตร   

 

73 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทัง้ทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   

 

74 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาและเตรียมความพรอ้มใน

การศกึษาต่อและการประกอบอาชพี   
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  1.2 ประสิทธิภาพในการทำงาน หมายถงึ ความสามารถในการบรหิารจัดการและ 
การดำเนินงานในสถานศึกษา ที่เกิดจากการทำงานที่ทุ่มเทอย่างเต็มใจเต็มความรูค้วามสามารถของ

บุคลากร มีการใชก้ลวิธีเทคนิคที่สามารถสรา้งผลงานให้ดีขึน้ รวดเร็วขึน้ สะดวกมากขึน้ และช่วยลด

ขั้นตอนการทำงานลง เป็นผลงานที่มีคุณภาพน่าพอใจ มีการใช้ทรัพยากรท้ังงบประมาณ คนและวัสดุ

อุปกรณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกดิผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

สถานศกึษา 
 

ข้อ ประสิทธิภาพในการทำงาน 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

75 ผู้บริหารทำงานด้วยความทุ่มเทเต็มความรู้

ความสามารถอย่างเต็มใจ   

 

76 ผู้บริหารมีการใชก้ลวิธีเทคนิคที่สามารถสร้าง

ผลงานให้ดีขึน้ รวดเร็วขึน้และสะดวกมากขึน้   
 

77 ผู้บริหารใช้ทรัพยากรท้ังงบประมาณ คน และวัสดุ

อุปกรณ์อย่างเหมาะสม คุม้ค่าและเกดิประโยชน์

สูงสุด   
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  1.3 ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรูส้ึกหรือทัศนคตขิองบุคลากรที่มีต่อ

การทำงานในทางบวก เป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนคือ ผลที่เป็น 

ความพึงพอใจ ที่ทำให้เกิดความรู้สึกกระตือรือรน้ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและกำลังใจ  

มีความมั่นคงและมีความกา้วหน้าทา้ทายความสามารถ มีเกยีรตแิละศักดิ์ศรีและสภาพแวดล้อมภายใน

สถานศกึษาที่ด ีพึงพอใจกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและการจัดระบบบรหิารของสถานศึกษา  

สิ่งเหล่านีจ้ะมผีลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน รวมทัง้การส่งผลต่อความสำเร็จและ

เป็นไปตามเปา้หมายของสถานศึกษา 

 

ข้อ ความพึงพอใจในการทำงาน 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 
เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

78 ครูมีความรู้สึกกระตือรือรน้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

   

79 ครูรูส้ึกมเีกียรติและศักดิ์ศร ีมีขวัญและกำลังใจใน

การทำงาน   

 

80 ครูมีความก้าวหน้าในการทำงานและรูส้ึกว่าการ

ทำงานทา้ทายความสามารถของท่าน   

 

81 ครูมีความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน

และการจัดระบบบริหารของสถานศกึษา   
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  1.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง การร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับ

ผู้ปกครอง ในการพิจารณาปัญหา ความต้องการและการตัดสินใจร่วมกันโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา โดยร่วมตั้งแต่การระบุปัญหา การวางแผนการตัดสินใจ การดำเนินงานและ 

การประเมินผล ตลอดจนรับรูผ้ลดี ผลเสีย จนเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในการจัดการศกึษา  

 

ข้อ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 

เห
็นด

้วย
  

ไม
่เห
็นด

้วย
  

82 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัด

กจิกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา   

 

83 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาและหา

ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

   

84 ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษา 

   

 

 

********************************************** 

ขอขอบพระคุณเปน็อย่างสงู 
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คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสม

ของรูปแบบการบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษาสกลนคร แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจัดการสภาพแวดล้อม

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 2. โปรดอ่านคำชี้แจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ

ตามความเป็นจริง และตรวจสอบความเรยีบร้อยก่อนจัดส่งคืนแบบสอบถาม ไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ 

โดยผู้วิจัยขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลใด ๆ ทัง้สิ้นต่อสถานศึกษาและ

ตัวท่านเอง 

 ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 
นางสาวกิ่งกนก กณิเรศ 

นักศกึษาปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  ทีต่รงกับความจริงของท่าน 

1. สถานภาพ 

  ผู้บริหารสถานศึกษา 

  คร ู

2. ระดับการศึกษา 

 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท  

 ปริญญาเอก 

 อื่น ๆ 

3. ประสบการณใ์นการทำงาน 

 ไม่เกิน 10 ปี 

 11-20 ปี 

 21-30 ปี 

 31 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านได้พิจารณารายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบว่ามี

ความเหมาะสมหรือไม่ ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 

5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด 

 

ข้อ รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   1.1 ภาวะผู้นำ 

1 ผู้บริหารมีความรู ้ความสามารถ ใชห้ลักเหตุผลในการบรหิารงาน       

2 ผู้บริหารมีความสามารถนิเทศติดตามการปฏิบัตงิานและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสรา้งสรรค์ผลงานอยู่เสมอ      

4 ผู้บริหารสามารถประสานงานกับบุคคลอื่นและหน่วยงานต่าง ๆ 

ได้ดี 
     

5 ผู้บริหารสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี      

6 ผู้บริหารประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี      

   1.2 โครงสร้างองค์การ 

7 การจัดโครงสร้างสถานศึกษามีความยืดหยุ่น เน้นการกระจาย

อำนาจ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     

8 สถานศกึษามีการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทศิทาง

เดียวกันและมีการประสานงานกันอย่างทั่วถงึ 
     

9 ผู้บริหารจัดบุคลากรทำงานได้สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ      

10 สถานศกึษาจัดกระบวนการดำเนินงานท่ีส่งเสริมและเอื้อต่อการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและหน่วยงานต่าง ๆ 

     

 

 

 

 

 



243 

ข้อ รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

  1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

11 
ผู้บริหารมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถเข้าทำงาน 
     

12 
ผู้บริหารมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถ

ให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งของงาน 
     

13 ผู้บริหารใช้ทรัพยากรบุคคลได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด      

  1.4 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

14 
การสรา้งบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาเอื้อ

ต่อการมุ่งมั่นในการปฏบิัติงาน 
     

15 
ครูมีความมุ่งมั่น กระตือรือรน้และร่วมแรงร่วมใจในการ

ปฏิบัติงาน 
     

16 
การส่งเสริมบรรยากาศในองค์การให้มีความไว้วางใจต่อผูบ้ริหาร

และต่อเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ 
     

17 
การสรา้งวัฒนธรรมองค์การให้มีการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

ของผู้อื่นและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 
     

2. กระบวนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

   2.1 ด้านกายภาพ 

        2.1.1 การวางแผน 

18 ผู้บริหารมีการศึกษาความต้องการในด้านภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

โต๊ะเก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ และด้านความปลอดภัย

ของสถานศึกษา 

     

19 ผู้บริหารประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม 

และการทำงานของบุคลากรในสถานศกึษา 
     

20 ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการพัฒนา กำหนด ภารกิจ 

เป้าหมายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     

        2.1.2 การจัดองค์การ 

21 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งครูทำหน้าที่งานอาคารสถานที่ได้เหมาะสม      

22 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และกำหนดหน้าท่ี

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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ข้อ รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

        2.1.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

23 ผู้บริหารจัดจำนวนบุคลากรปฏิบัตงิานด้านอาคารสถานที่ได้

เหมาะสม 
     

24 ผู้บริหารจัดบุคลากรรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ได้เหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถ 
     

        2.1.4 การดำเนินงาน 

25 ผู้บริหารให้ความรูเ้กี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุและ

รูปธรรมอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
     

26 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัด ตกแต่งบรเิวณรอบ ๆ อาคารเรยีน 

อาคารประกอบให้ร่มรื่น สวยงาม มีความสะอาดและปลอดภัย 
     

27 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและนักเรยีนมีเจตคตทิี่ดีต่อสถานศึกษา      

        2.1.5 การติดตามและประเมินผล 

28 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์หรือบันทกึข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ  

ในสถานศึกษาเพื่อรายงานผลประจำปี 
     

29 ผู้บริหารติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้าน

กายภาพและนําผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขในการจัด

สภาพแวดล้อมด้ายกายภาพให้ดียิ่งขึ้น 

     

   2.2 ด้านการบริหารจัดการ  

         2.2.1 การวางแผน 

30 ผู้บริหารศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุด

ด้อย ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
     

31 ผู้บริหารกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายในการดำเนินงานใน

สถานศกึษา โดยให้ครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 
     

32 ผู้บริหารประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน      

        2.2.2 การจัดองค์การ 

33 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งครูหรือบุคลกรทำหน้าท่ีต่าง ๆ  

ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
     

34 ผู้บริหารมีการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อการดําเนินงานใน

สถานศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     

35 มีการจัดทำคู่มือปฏบิัตงิานของฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศกึษา      
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ข้อ รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

        2.2.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

36 การจัดจำนวนบุคลากรปฏิบัตงิานหน้าที่ต่าง ๆ มีความเหมาะสม      

37 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถและความเต็มใจ 
     

        2.2.4 การดำเนินงาน 

38 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรภายใน

สถานศกึษาได้มีส่วนร่วม 
     

39 ผู้บริหารประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษาเสนอโครงการหรือ

แผนงานการดำเนินงานต่าง ๆ 
     

        2.2.5 การติดตามและประเมินผล 

40 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานต่าง ๆ ในสถานศกึษา 
     

41 ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาอย่าง

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     

42 ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบรายงานสรุปผลตามแผนการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
     

   2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

         2.3.1 การวางแผน 

43 มีการศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการจัดการเรียน

การสอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรยีน 
     

44 
มีการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารสถานศึกษากับเพื่อนครู 
     

        2.3.2 การจัดองค์การ 

45 มีการแต่งตั้งครู หรือบุคลากรทำหน้าที่สอนตามกลุ่มสาระการ

เรียนรูห้รือรายวิชาต่าง ๆ 
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ข้อ รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

46 ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนและกำหนดนโยบายการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อผู้เรียนมคีุณภาพ 
     

        2.3.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

47 การจัดจำนวนครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่สอนได้

เหมาะสม 
     

48 การจัดครูและบุคลากรรับผิดชอบงานสอนได้เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ 
     

        2.3.4 การดำเนินงาน 

49 ผู้บริหารให้ความรูแ้ละคำแนะนำเกี่ยวกับวธิีการจัดการเรยีนการ

สอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรยีน โดยใชห้ลัก

คุณธรรมนำความรู้ 

     

50 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ

และให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน 
     

51 ผู้บริหารให้คำแนะนำการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีน 

การสอน 
     

        2.3.5 การติดตามและประเมินผล 

52 ผู้บริหารประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของครูอย่าง

สม่ำเสมอ 
     

53 ผู้บริหารสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียน

การสอนของครูผู้สอน 
     

54 ครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีน  

การสอนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
     

   2.4 ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

        2.4.1 การวางแผน 

55 ผู้บริหารและครูมีการศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศกึษา 

วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ร่วมกัน 

     

56 ผู้บริหารและครูร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา 
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ข้อ รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

57 ผู้บริหารและครูมีแผนการปฏิบัติงานกจิกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศกึษา 
     

58 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

รูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาร่วมกัน 
     

        2.4.2 การจัดองค์การ 

59 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

เพื่อการบริหารงานสถานศึกษาที่ชัดเจน 
     

60 ผู้บริหารและครูมีการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อ 

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
     

61 สถานศกึษามีการจัดทำคู่มือแนะนำข้อปฏิบัติระเบียบใน

สถานศกึษาเพื่อถือปฏิบัติตรงกัน 
     

        2.4.3 การจัดบุคคลเข้าทำงาน 

62 การจัดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัตงิานภายในสถานศึกษามี

ความเหมาะสมตามลักษณะของงาน 
     

63 การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้เหมาะสม 

กับความรู้ความสามารถและด้วยความเต็มใจ 
     

64 ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรพัฒนาความรู/้อบรม/ศึกษาดูงานต่าง ๆ

ของสถานศึกษา 
     

        2.4.4 การดำเนินงาน 

65 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากร 

ได้มีส่วนร่วม 
     

66 บุคลากรมีการมีปฏสิัมพันธ์ต่อกันในทางบวกและมีความสัมพันธ์

ที่ดีต่อกันในทุกระดับสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี 
     

67 บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและร่วมกันคดิแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
     

        2.4.5 การติดตามและประเมินผล 

68 ผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการปฏบิัตงิาน

ต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
     

69 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานของสถานศกึษาโดย

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครู 
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ข้อ รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

70 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขให้การดำเนินงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

     

3. ผลของการบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

    3.1 คุณภาพผู้เรียน 

71 ผู้เรยีนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะสำคัญที่

จำเป็นตามหลักสูตร 
     

72 ผู้เรยีนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีจำเป็น

ตามหลักสูตร 
     

73 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทัง้ทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
     

74 ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาและเตรียมความพรอ้มในการศึกษาต่อ

และการประกอบอาชีพ 
     

   3.2 ประสิทธิภาพในการทำงาน 

75 ผู้บริหารทำงานด้วยความทุ่มเทเต็มความรู้ความสามารถอย่าง

เต็มใจ 
     

76 ผู้บริหารมีการใชก้ลวิธีเทคนิคที่สามารถสร้างผลงานให้ดีขึน้ 

รวดเร็วขึ้นและสะดวกมากขึน้ 
     

77 ผู้บริหารใช้ทรัพยากรท้ังงบประมาณ คน และวัสดุอุปกรณ์อย่าง

เหมาะสม คุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสุด 
     

   3.3 ความพึงพอใจในการทำงาน 

78 ครูมีความรู้สึกกระตือรือรน้ มุ่งมั่นในการทำงาน      

79 ครูรูส้ึกมเีกียรติและศักดิ์ศร ีมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน      

80 ครูมีความก้าวหน้าในการทำงานและรูส้ึกว่าการทำงานท้าทาย

ความสามารถของท่าน 
     

81 ครูมีความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ 

การจัดระบบบริหารของสถานศึกษา 
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ข้อ รูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

   3.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

82 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ของสถานศึกษา 
     

83 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาและหาทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน 
     

84 ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา      

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

********************************************** 

ขอขอบพระคุณเป นอย างสูง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสกลนคร 

 

คำชี้แจงสำหรับการตอบแบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

1. ผู้วิจยัขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากบคุลากรในสถานศึกษา

ของท่าน ดังนี ้

 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  1 ท่าน 

1.2 ครูผูส้อน  ……. ท่าน 

2. ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามทำแบบสอบถามออนไลน์ใน QR Code หรือลิงก์

ที่ผู้วิจัยแนบให้ ดังต่อไปนี้ 

 

                 คิวอาร์โค้ดสำหรับตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Dou2QUVYj6CvhZ6F9  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผูร้่วมตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง 

นางสาวกิ่งกนก กิณเรศ  

นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

https://forms.gle/Dou2QUVYj6CvhZ6F9
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นางสาวก่ิงกนก กิณเรศ  

วัน เดือน ปีเกิด   16 เดือนมิถนุายน พ.ศ.2526 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  158 หมู่ 6 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย  

      จังหวัดสกลนคร 

ตำแหน่งปัจจบุัน   คร ู

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนบะฮวีิทยาคม ตำบลบะฮ ีอำเภอพรรณานิคม  

      จังหวัดสกลนคร 47130 

ประวตัิการศกึษา  

 พ.ศ. 2546  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

      โรงเรียนธาตนุารายณ์วิทยา 

      อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2552  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2559  ประกาศนียบตัรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 

      สาขาวิชาชีพครู มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2565  ปริญญาครศุาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)  

      สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา   

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวตัิการทำงาน  

 พ.ศ. 2560  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบะฮีวิทยาคม  

      ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร    

 พ.ศ. 2562  ครู คศ.1 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม  

      ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2565  ครู คศ.1 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม  

      ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
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