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ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 

สินีนาฎ ศิริสวัสดิ์1* และ รัตนา กาญจนพันธุ2 

1ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
*sineenadtl@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวั ตถุประสงค เพื่ อ (1) ศึกษาความพึ งพอใจของครูที่ มี ต อการจัดสภาพแวดลอม ท่ี เอื้ อ  
ตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร    
(2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ มีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุและประสบการณการทํางาน 
มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 353 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีของเครอซี่และมอรแกน ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
185 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.913 สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวยคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
เม่ือพบความแตกตางจึงทําการทดสอบรายคูตามวิธีของเชฟเฟ 

ผลการวิจัยพบวา (1) ความพึงพอใจของครทูี่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก (2) ครูที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน (3) ครูที่มีประสบการณการทํางาน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน 

คําสําคญั: ความพึงพอใจ, ครู, การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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Abstract 

This survey research aims were to study the satisfaction of teachers in organizing an 
environment conducive to learning in secondary schools in Bangkapi District Under the Secondary 
Educational Service Area Office 2. The sample groups were selected from 353 parents of secondary 
schools, Bangkapi District Under the Secondary Educational Service Area Office 2. The sample group 
consisted of 185 people from Krejcie & Morgan table. The research instruments were the 5 rating scale 
questionnaire, the questionnaire was tested for content validity by the index of congruence (IOC), It was 

between 0.6 and 1.0, and Cronbach’s α (alpha) coefficient was at 0.913. The statistics used for analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t–test and One-way ANOVA. When differences 
between groups were found, Scheffé’s multiple comparison was additionally utilized by the researcher. 
Findings are as follows: The results of the research revealed that 1) The satisfaction of teachers in 
organizing an environment conducive to learning in secondary schools in Bangkapi District Under the 
Secondary Educational Service Area Office 2, Bangkok. was overall at a high level and high level for all 
aspect. 2) The teachers who differed ages have the satisfaction with the organization of environment 
that was conducive to learning in secondary schools in Bangkapi District Under the Secondary 
Educational Service Area Office 2. Bangkok. That both of the overall and the aspect were not different. 
3) The teachers who differed with work experience had the satisfaction with the organization of
environment that was conducive to learning in secondary schools, in Bangkapi Under the Secondary 
Educational Service Area Office 2, Bangkok. that both of the overall and the aspect are not different. 

Keywords: Satisfaction, Teachers, Providing an environment that is conducive to learning 

1. บทนํา
ปจจุบันมีนักวิชาการ นักการศึกษาไดกลาวถึงปจจัยที่จะสงเสริมหรือเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน วามีปจจัย

อะไรบางที่ เราจะสงเสริมใหผลสัมฤทธ์ิของผู เรียนดีขึ้น การเรียนของผู เรียนดีขึ้น ยกตัวอยางเชน สภาพแวดลอม 
ของสถานศึกษา แหลงเรียนรูในสถานศึกษา สภาพแวดลอมท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต เชน ครู หองเรียน นอกจากสภาพแวดลอม
เหลานี้แลว ไดมีการจัดทําวิจัยและไดมีการพูดถึงก็คือ สภาพแวดลอมของการเรียนรู Learning environment งานวิจัยและ
นักวิชาการไดบงบอกมาเลยวา ถาโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมีผลอยางมากตอการเรียนรูของผูเรียน 
ทําใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ทําใหผูเรียนสนใจเรียน ทําใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถ
เกิดแนวคิดใหมๆ และเกิดพัฒนาการในทุกดาน ดังน้ันการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูจึงเปนสวนสําคัญที่ชวยสงเสริม 
สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียนไดเปนอยางมาก ทั้งน้ีผูบริหารและครูเห็นความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมกับวัยและระดับพัฒนาการเรียนรู ที่ชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ครูวางแผนไวดําเนิน 
ไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยสภาพแวดลอมท่ีอยูรอบตัวลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจัดการ
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เรียนรู ดังน้ันเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย มีบรรยากาศแหงการเรียนรู มีส่ือวัสดุอุปกรณ สื่อเทคโนโลยีที่ดีและ
ทันสมัย ผู เรียนเกิดแรงจูงใจ ใฝรู ใฝ เรียน มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ  จิตใจ สังคม  สติปญญาเพิ่มขึ้นและ                       
การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอสิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู ชวยพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค                         
ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงข้ึน สามารถดํารงชีวิตในโรงเรียนดวยความสงบสุขเปนการสะทอนประสิทธิภาพการสอนและ
การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูของครูและโรงเรียน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ขอ (5)             
กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูน้ัน ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกเพ่ือผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 
รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 8) จึงนํามาเปนตัวกําหนดทิศทางในการจัด
การศึกษาท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอนและเปนแนวทางที่ผูจัดการศึกษาตองยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติและ               
การกําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางปฏิบั ติในสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ                  
การจัดการเรียนรู ส่ือการเรียนรู รวมทั้งแหลงเรียนรู ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีเปาประสงคใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและ
สรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนไดรับโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม อยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมาย                  
การพัฒนาอยางย่ังยืน และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. 2562) 

จากความเปนมาและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียน
ใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรยีนมัธยมศึกษาเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรงุเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา         
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุและประสบการณ              
การทํางาน 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 แนวคิด ทฤษฎี ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมที่ เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ผู วิจัยศึกษางานวิจัย               
ของ อินทิรา บริบูรณ (2556) เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและตัวแปรท่ีศึกษา 4 ดานดังน้ี 1) ดานอาคารสถานท่ี  
2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานสงัคมกลุมเพ่ือน 4) ดานการบริการ  

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.2.1 ประชากร ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2562 จํานวน 3 โรงเรียน 353 คน 
4.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 โรงเรียน ประชากร 353 คน ไดมาโดยวิธีการ
สุมอยางงาย (Simple random sampling) ใชการกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan (อางถึงใน              
สมจิตรา เรืองศร,ี สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ และบุญมี พันธุไทย, 2555, หนา 101) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 185 คน 
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4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
4.3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ ต่ํากวา 30 ปและ30 ป ขึ้นไป และประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป 

10-20 ปและ20 ป ขึ้นไป 
4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียน

มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร 4 ดาน คือดานอาคาร
สถานที่ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคมกลุมเพ่ือน ดานการบริการ 
5. การสรางเครื่องมือ

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอม    
ที่เอ้ือตอการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือและนําแบบสอบถามท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรกึษา
เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) พิจารณาแบบสอบถามที่มีคา
ดัชนีสอดคลอง 0.2 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.6 -1.00 จํานวน 40 ขอ โดยผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบ  
ความสอดคลองเหมาะสม จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 30 คน  
เพ่ื อหาค าความเชื่อมั่ น  (reliability) ของแบบสอบถาม  โดยวิ ธีการหาสัมประสิท ธ์ิแอลฟา  (coefficient alpha) 
ของ Cronbach ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.913 และจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ 
ตามเกณฑ ไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงที่ใชในการวิจัยตอไป 
6. การวิเคราะหขอมูล

6.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหาคาทางสถิติโดยใชการแจกแจง
คาความถ่ี (frequency distribution) และคารอยละ (percentage) 

6.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของครูท้ัง 4 ดานท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูโรงเรียน

มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยใชหาคาเฉลี่ย ( ) และ
หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) เปนรายขอและรายดาน โดยกําหนดเกณฑการแปลคะแนนเฉล่ีย
ตามแนวคิดของ Best (1970) ดังน้ี 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด    
คาคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก    
คาคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดบัปานกลาง    
คาคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย    
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
6.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  

เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ วิเคราะหโดย  
การทดสอบคาที (t-test)    

6.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way analysis of variance) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธีของ (Scheffe's post hoc comparison) 
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
7.1 สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก  คาความเที่ ยงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยหาคา ดัช นี 

ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) และคาความเชื่อม่ัน (Reliabibility) ดวยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)   

7.2 สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Precentile) คาเฉลี่ย 

(Mean : ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 
7.3 ส ถิติทดสอบสมมติ ฐาน  ไดแก  การทดสอบค า  (t-test for Independent sample ) การวิ เคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance:ANOVA ) 
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8. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรปุเปนขอๆ ไดดังนี้ 

 8.1. ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป             
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ครูมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานอาคารสถานท่ี ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคมกลุมเพ่ือน 
ดานการบริการ พิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังน้ี   

8.1.1 ดานอาคารสถานที่ พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน 
ครูพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ ไดแก มีระบบการดูแลรักษาความสะอาดความเปนระเบียบ
เรียบรอยและปลอดภัย จัดใหมีพ้ืนที่ที่ จัดแสดงปายนิเทศ นําเสนอขอมูลและผลงานการเรียนรูของนักเรียน สนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือการรักษาและปรับปรุงสถานท่ีใหมีความพรอมปลอดภัยและอยูในสภาพที่ดี และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ 
หองเรยีนมีสีสันนาเรียน อากาศถายเทไดดี และมีขนาดกวางเพียงพอกับนักเรียน 

8.1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายดานครูพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ขอไดแก ผูบริหารสงเสริม ใหครูจัดการช้ันเรียนที่เอื้อตอ
การเรียนรู สนับสนุนใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพทางดานสติ ปญญา อารมณ และสังคม ของนักเรียนทุกระดับช้ัน สนับสนุน
งบประมาณครูใหผลิตส่ือ นวัตกรรมเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและ                   
ความแตกตางระหวางบุคคล 

8.1.3 ดานสังคมกลุมเพ่ือน พบวา ครมูีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน 
ครูพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ ไดแก สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีกระตุน ใหนักเรียนรูจัก
การชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกัน สงเสริมใหคําปรึกษาและกระตุนใหนักเรียนรวมกันวางแผนแกปญหาการเรียนรวมกัน 
สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันประเภทตางๆ แตละระดับชั้น และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูระหวาง
เพ่ือนนักเรียนดวยกัน 

8.1.4 ดานการบริการ พบวา ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน
ครูพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ ไดแก จัดทําแผนการตรวจสุขภาพประจําปใหกับนักเรยีนเปนระบบ                 
มีปายระบุชื่อสถานที่ชัดเจนเพ่ือสะดวกตอการมาติดตอกับโรงเรียน สนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะทางรางกายและ
จิตใจ และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ฝกใหนักเรียนมีทกัษะบริหารงานกิจการสหกรณรานคาของโรงเรียน 

8.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา             
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามอายุและประสบการณ
การทํางาน พบวา มรีายละเอียด ดังน้ี  
  8.2.1 ครูที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา            
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

8.2.2 ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
9. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรงุเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

9.1 ความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดาน พบวา มีความพึงพอใจ                    
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานอาคารสถานท่ี ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสังคม                 
กลุมเพื่อนและดานการบริการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก โรงเรียนมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม                   
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู สามารถใชอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนรู จากแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
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หองเรียนมาจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2542) กลาววาโรงเรียน  
ไดดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในเร่ืองการพัฒนากระบวนการเรียนรูน้ัน โรงเรียนควรจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความรอบรูและ
สอดคลองกับงานวิจัยของนันทวัน มุสิกบุตร (2553) ที่ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน 
ของโรงเรียนสวางบรบิูรณวิทยา จังหวัดชลบุร ีผลการวิจัย พบวาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา    
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน  สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

9.1.1 ดานอาคารสถานท่ี ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตบางบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ขอ คือ มีการจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย จัดใหมีพ้ืนที่ที่จัดแสดงปายนิเทศ นําเสนอขอมูลและผลงานการเรียนรูของนักเรียน 
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการรักษาและปรับปรุงสถานที่ใหมีความพรอมปลอดภัยและอยูในสภาพท่ีดีและขอที่มีคาเฉล่ียนอย
ที่สุด คือ หองเรียนมีสีสัน นาเรียน อากาศถายเทไดดีและมีขนาดกวางเพียงพอกับนักเรียน อาจเปนเพราะบรรยากาศ   
ของหองเรียนและอาคารสถานท่ีเปนพื้นที่ที่ ใชจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิดทักษะกระบวนการเรียนรูของผู เรียน 
อยางรอบดานตอไปสอดคลองกับทรรศนีย วราหคํา (2554) ที่ไดเสนอแนวคิดในเรื่องดานอาคารสถานที่ภายนอกและภายใน
หองเรียนและส่ิงปลูกสรางใหมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาดและสอดคลองกับ 
อารียา สตารัตน (2556) ศึกษาเร่ืองการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน 
เขตราชเทวี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

9.1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายขออยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดการชั้นเรียน  
ที่เอ้ือตอการเรียนรู สนับสนุนใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพทางดานสติ ปญญา อารมณ และสังคม ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
สนับสนุนงบประมาณครใูหผลิตส่ือ นวัตกรรมเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและ  
ความแตกตางระหวางบุคคล อาจเปนเพราะโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มุงผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ มากกวาการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ดังน้ันควรมีการปรับเปลี่ยน กระบวนการเรียนรู 
หรือกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพของผู เรียนเปนรายบุคคลตอไปสอดคลองกับใย ยศย่ิง (2554) ไดกลาวถึงการจัด
สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอนหมายถึง ลักษณะที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน หลักสูตรวิธีการสอน การวัดผลตํารา
และเอกสารประกอบการสอน ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูท้ังภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียนตลอดจน 
การจัดบริการเพื่อสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการตางๆเพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและประสบการณใหมากที่สุดและสอดคลอง
กับ อินทิรา บริบูรณ (2556) ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรยีนเครือขายสถานศึกษา
นานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา การจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษา 
ที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรยีนเครือขายสถานศึกษานานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

9.1.3 ดานสังคมกลุมเพ่ือน ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตบางบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่กระตุน 
ใหนักเรยีนรูจักการชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกัน สงเสริมใหคําปรึกษาและกระตุนใหนักเรียนรวมกันวางแผนแกปญหาการเรียน
รวมกัน สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันประเภทตางๆ แตละระดับชั้นและขอที่ มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ สงเสริมกิจกรรม  
การเรียนรูระหวางเพ่ือนนักเรียนดวยกัน อาจเปนเพราะรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนระหวางเพ่ือนนักเรียนดวยกัน  
นาเบ่ือหรือผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนอยจึงสงผลใหการมีปฏิสัมพันธระหวางกันมีนอย สอดคลองกับ ทรรศนีย วราหคํา 
(2554) ที่กลาววา กลุมเพ่ือนเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการพัฒนาการของนกัเรียนเปนอยางมาก นอกจากน้ี
กลุมเพื่อนยังมีการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในทุกๆ 
ดาน การสรางบรรยากาศ สนุกสนานเปนกันเอง นาเรียน รวมทั้งการแสดงออกถึงความรูสึกความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นในหมู
คณะระหวางครูกับครู นักเรียนกับนักเรยีน และครูกับนักเรียนในการรวมกันทํากิจกรรมเปนทีม เปนกลุมและสงเสริมการสราง
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ความสัมพันธท่ีดีในการทํากิจกรรมและสอดคลองกับ นฤมล กอนขาว (2558) ไดทําการศึกษาสภาพแวดลอมทางการเรียน 
ของนักเรียนสถานศึกษาศรัทธาสมุทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผลการวิจัย พบวา 
สภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนสถานศึกษาศรัทธาสมุทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.4 ดานการบริการ ครูมีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เขตบางบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ
มากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ คือ จัดทําแผนการตรวจสุขภาพประจําปใหกับนักเรียน 
เปนระบบ ปายระบุ ช่ือสถานที่ ชัดเจนเพ่ือสะดวกตอการมาติดตอกับโรงเรียน สนับสนุน กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ  
ทางรางกายและจิตใจและขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ฝกใหนักเรียนมีทักษะบริหารงานกิจการสหกรณรานคาของโรงเรียน 
อาจเปนเพราะงานกิจการสหกรณรานคาเปนบริการท่ีจัดขึ้นมาเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกของบุคลากรในโรงเรียน  
มีการบริหารงานดวยโรงเรียนมากกวาการใหผูเรียนหรือครูเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการบริหารงานสหกรณรานคา  
แตหากสงเสริมในการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกบริหารงานสหกรณโรงเรียนเพื่อเปนกิจกรรมเสริมประสบการณใหแกผูเรียน  
ไดฝกเพ่ือพัฒนาเปนทักษะอาชีพตอไป สอดคลองกับพระอโนชา สิมพา (2553) ใหความหมายการใหบริการ หมายถึง 
งานดานบริการนักเรียนเปนงานหลักที่ มีความสําคัญเก่ียวของกับทุกฝายจะมีสวนชวยให โรงเรียนเจริญกาวหนา  
ตามวัตถุประสงค หากงานดานบริการ เอ้ืออํานวยใหความสะดวกแกนักเรียนในดานความเปนอยู การศึกษาเลาเรียน   
การประกอบอาชีพในอนาคต เพียงพอกับความตองการของนักเรียนก็จะสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
ของแตละบุคคลต้ังแตแรกเขาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษาและสอดคลองกับเดนชัย วงษชาง (2556) ไดศึกษาสภาพแวดลอม
ทางการเรียนของนักเรยีนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวา 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบัมาก 

9.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามอายุและประสบการณ
การทํางาน มรีายละเอียด ดังน้ี  

9.2.1 ครูที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูโรงเรียนมัธยมศึกษา  
เขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนและการปฏิบัติงานของครูใหพรอมใช  
กับทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกระดับของการสอน มีแหลงเรียนรู ส่ือการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณ  เทคโนโลยี   
สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียน 
สอดคลองกับฉัตรชัย ศรีสุข (2554) กลาววาสภาพแวดลอมที่เปนรูปธรรมที่สําคัญมาส่ิงหน่ึงซ่ึงเราอาจลืมไปแลวคือ ครู    
ครูนอกจากมีฐานะเปนสภาพแวดลอมอยางหนึ่งในโรงเรียน ซ่ึงมีหนาท่ีแนนอน คือสอนหนังสือแลว สําหรับการจัดการศึกษา 
ในระบบโรงเรียน ครูเปนผูที่มีความสําคัญเปนพิเศษเฉพาะ ครูเปนผูที่ขับเคล่ือนที่เปนแกนหลักสําคัญ อันจะกอใหเกิดคุณภาพ
ของการศึกษาแกเด็กและสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภรณ เช่ียวชาญเกษตร,สุรีย ฟูนิลกุล และบวร (2553) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมและการบริการทางการศึกษาตางๆ เพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเหลาธนบุรี ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

9.2.2 ครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะป สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก โรงเรียนมีนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอครูทุกกลุมสาระ
การเรียนรู มีการวางแผน มีการพัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความพรอมท่ีจะรองรับการปฏิบัติงานของครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
สอดคลองกับ สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) สรุปไววา โรงเรียนจะประสบความสาํเร็จตามเปาหมายอยางย่ังยืนได
ตองมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 3 เรื่อง คือ คัดกรองบุคคลท่ีจะเขามาเปนครูอยางเขมงวดต้ังแตตน มีโปรแกรมพัฒนาคุณภาพ
ของครูท้ังดานวิชาการและดานการสอนและดําเนินการทุกอยางใหตอเน่ือง และสอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑิรา กองสมุท 
(2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรมบริหารธุรกิจ 
ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   
10. ขอเสนอแนะ

10.1 โรงเรียนควรกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนการตรวจสุขภาพ การประกันอุบัติเหต ุ 
ใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ  
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10.2 โรงเรยีนควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน 
10.3 โรงเรียนควรพัฒนาหนวยงานภายในโรงเรียนเพ่ือการบริการและการประชาสัมพันธที่เอ้ือตอการติดตอ

ประสานงานจากบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 
11. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

11.1 ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชนที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของโรงเรียน 
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