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บทคดัย่อ 
 

การวิจัย เร่ือง การพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั (2) เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดแ้ก่ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ และการพฒันา
สภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ และ(3) เพื่อศึกษาผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดแ้ก่ ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นวชิาการ และผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2558 - 2560 ดงัน้ี ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตวัอย่างท่ี 1 ท่ีใชใ้นการศึกษาปัญหาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั  
การเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 149 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและครู จ านวน 119 คน 
และคณะกรรมการนกัเรียน จ านวน 30 คน กลุ่มตวัอย่างท่ี 2 ท่ีใช้ในการศึกษา การพฒันาสภาพแวดลอ้ม   
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ก่อนการพฒันา จ านวน 984 คน ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารและครู จ  านวน 119 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน นกัเรียน จ านวน 
405 คน ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 405 คน บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอยา่ง  
ท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) จ  านวน 918 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
และครู จ  านวน 119 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน นกัเรียน จ านวน 372 คน 
ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 372 คน และบุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) จ  านวน 884 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและครู 
จ  านวน 119 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน นักเรียน จ านวน 355 คน 
ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 355 คน และบุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
เป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบส ารวจปัญหา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 1) แบบสอบถามความ
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คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (ฉบบัท่ี 2) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (ฉบบัท่ี 3) และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) (ฉบบัท่ี 4) คุณภาพของเคร่ืองมือมีค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่ง 0.80 - 1.00 และ ค่าความเช่ือมัน่ระหวา่ง 0.87 - 0.89 และรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา รายงานการประเมินตนเอง และสารสนเทศของโรงเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ปัญหาสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 

2558 มีดงัน้ี (1) ปัญหาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานท่ี 
จ านวน 17 รายการ และดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร จ านวน 6 รายการ (2) ปัญหาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นวิชาการและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน จ านวน 6 รายการ ดา้นหลกัสูตร
สถานศึกษา จ านวน 4 รายการ ดา้นส่ือการเรียนการสอน จ านวน 4 รายการ ดา้นการวดัและประเมินผล 
จ านวน 4 รายการ และดา้นการนิเทศการเรียนการสอน จ านวน 2 รายการ และ (3) ปัญหาสภาพแวดลอ้ม
ดา้นการบริหารจดัการและแนวทางการพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาบุคลากร จ านวน 2 รายการ และดา้น
การพฒันาระบบการบริหารจดัการ จ านวน 4 รายการ 

2. ผลการด าเนินงานพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั        
ปีการศึกษา 2559 – 2560 ดงัน้ี  

 2.1 ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) ไดแ้ก่ (1) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
พบว่า มีการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ีจ านวน 6 รายการ ดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร จ านวน 5 
รายการ (2) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ พบวา่ มีการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอน 
จ านวน 4 รายการ ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 4 รายการ ด้านส่ือการเรียนการสอน จ านวน 5 
รายการ ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 4 รายการ ดา้นการนิเทศการเรียนการสอน จ านวน 2 รายการ 
และ (3) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ พบว่า มีการพฒันาด้านการพฒันาบุคลากร 
จ านวน 2 รายการ และดา้นระบบการบริหารจดัการ จ านวน 5 รายการ  

 2.2 ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) ไดแ้ก่ (1) ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมดา้นกายภาพ 
พบวา่  มีการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ี จ านวน 11 รายการ และดา้นระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร
จ านวน 1 รายการ (2) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ พบวา่ มีการพฒันาดา้นการจดัการเรียน
การสอน จ านวน 7 รายการ ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 4 รายการ ด้านส่ือการเรียนการสอน 
จ านวน 4 รายการ ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 4 รายการ และดา้นการนิเทศการเรียนการสอน 
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จ านวน 3 รายการ และ (3) ผลการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ มีการพฒันาดา้น     
การพฒันาบุคลากร จ านวน 2 รายการ และดา้นระบบการบริหารจดัการ จ านวน 4 รายการ 

3. ผลการพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย          
ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดงัน้ี  

 3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวม ก่อน
การพฒันา ในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดบัคุณภาพดี (ร้อยละ 89.98) และหลงัการพฒันา ในปีการศึกษา 
2559 อยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม (ร้อยละ 97.51) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม 
(ร้อยละ 97.59)  

 3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ ์(3 ข้ึนไป) ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบวา่ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ข้ึนไป 
โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2560 (หลงัการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 72.74  ซ่ึงสูงกวา่ปีการศึกษา 2558 (ก่อน
การพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 46.44 และสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด (ผลการเรียน 3 ข้ึนไป ร้อยละ 65.00) และร้อยละ
ของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ (0 ร มส) โดยภาพรวม ในปีการศึกษา 2560 (หลงัการพฒันา) 
เฉล่ียร้อยละ 2.97 ซ่ึงต ่ากว่าในปีการศึกษา 2558 (ก่อนการพฒันา) เฉล่ียร้อยละ 4.93และอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (ผลการเรียนไม่ผา่น (0 ร มส) ไม่เกินร้อยละ 3.00) 

 3.3 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ ก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา พบว่า โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ ์
(ร้อยละ 96.04) และหลงัการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.64) โดยค่าเฉล่ียคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคเ์ป็นไปตามเกณฑ ์หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

 3.4 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ก่อนการพฒันา     
และหลงัการพฒันา พบว่า โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 96.10) และหลงั
การพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 97.17) โดยค่าเฉล่ียสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร หลงัการพฒันา  
สูงกวา่ก่อนการพฒันา 

 3.5 ผลการเปรียบเทียบการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์ ก่อนการพฒันา
และหลงัการพฒันา พบว่า โดยภาพรวม ก่อนการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 95.03) และหลงั
การพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ 95.89) โดยค่าเฉล่ียการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา 

 3.6 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (ม.3 และ ม.6)  ก่อน
การพฒันาและหลงัการพฒันา พบว่า นักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดบัชาติของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนการพฒันา ในปีการศึกษา 
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2558 เฉล่ียรวม 35.33 คะแนน และหลงัการพฒันาในปีการศึกษา 2559 เฉล่ียรวม 36.54 คะแนน โดย
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติหลังการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันา (1.21 คะแนน) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายวชิา พบวา่ รายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ นกัเรียนระดบัชั้น ม.6 มีผลการทดสอบ
ระดบัชาติ หลงัการพฒันา (ปีการศึกษา 2559 และ 2560) สูงกวา่ก่อนการพฒันา (ปีการศึกษา 2558) 

 3.7 ประสิทธิผลการพฒันา ปีการศึกษา 2559 – 2560 ไดแ้ก่ (1) นกัเรียนไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร 
จากการเขา้ร่วมประกวดและแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ ในระดบัชาติ จ านวน 4 รางวลั ระดบัภาค จ านวน 
14 รางวลั  ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 12 รางวลั (2) ครูไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร  
ในระดบัชาติ จ  านวน 11 รางวลั ระดบัภาค จ านวน 17 รางวลั และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/
จงัหวดั จ านวน 14 รางวลั (3) ผูบ้ริหารไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร ในระดบัชาติ จ  านวน 17 รางวลั 
ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 3 รางวลั และ (4) สถานศึกษา ไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร
ในระดบัชาติ จ  านวน 12 รางวลั ระดบัภาค จ านวน 1 รางวลั และระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/
จงัหวดั จ านวน 5 รางวลั 

 3.8 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีดงัน้ี  

   3.8.1 ปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันา
สภาพ แวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.32,        
S.D.= 0.76) เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น ดงัน้ี การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวชิาการ (X = 4.38, S.D.= 0.76) รองลงมา ไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้ม    
ด้านการบริหารจดัการ (X = 4.30, S.D.= 0.74) และการพฒันาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ( X = 4.29, 
S.D.= 0.79) ตามล าดบั 

   3.8.2 ปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมอยูใ่นมากท่ีสุด (X = 4.54, 
S.D.= 0.70) เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกดา้น ดงัน้ี การพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจดัการ (X = 4.56, S.D.= 0.68) รองลงมา ไดแ้ก่   
การพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นวิชาการ (X = 4.54, S.D.= 0.71) และการพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ  
(X = 4.52, S.D.= 0.72) ตามล าดบั 

          3.8.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ระหว่างปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1)     
และปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) พบวา่ ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2560 (ระยะท่ี 2) เพิ่มข้ึน
จากปีการศึกษา 2559 (ระยะท่ี 1) (X  = +0.22) 


