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บทคัดย่อ

สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูข้องสถานศกึษาเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีจะชว่ยเสรมิสรา้งการจดัการเรยีนรูใ้ห้
เกดิประสทิธภิาพ การวจัิยนีม้จีดุประสงคเ์พือ่ (1) ศึกษาสภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการจดั
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา (2) ศึกษาความตอ้งการจำาเปน็ของการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้ 
(3) พฒันาแนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้ในสถานศกึษา กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน 
และครูผู้สอน จำานวน 368 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยการเทียบตารางของ Krejcie and Morgan 
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจำานวน 4 ฉบับ คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน
ของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อระหว่าง .64-.84 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 ส่วนแบบสอบถามสภาพที่พึง
ประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำานาจ 
จำาแนกรายข้อระหว่าง .44-.93 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 (3) แบบสัมภาษณ์ 
แบบมโีครงสรา้งและ (4) แบบประเมินความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของแนวทางการจดัสภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ในสถานศึกษาสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห ์
การจัดลำาดับความสำาคัญความต้องการจำาเป็น

ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ (2) ความตอ้งการจำาเปน็ของของการจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาลำาดบั
แรก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (3) แนวทางการการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ: การพัฒนาแนวทาง, สภาพแวดล้อมการเรียนรู้, ความต้องการจำาเป็น
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Abstract

Learning environment of schools was one factor that helped strengthen the learning  
management to be effective. The purposes of this research were (1) to study current  
situations and desirable situations for organizing learning environment in schools, (2) to 
study need assessment for organizing learning environment, and (3) to develop guidelines  
for organizing learning environment in schools. The samples were 368 school  
administrators and teachers followed Krejcie & Morgan’s table, and they were selected  
by Stratified Random Sampling. There were 4 instruments used in this research: (1) a  
questionnaire in current for organizing learning environment with the index of item congruence  
(IC) between .60-1.00, the discrimination between .64-.84, and the reliability of .98; (2) a 
questionnaire in desirable situations for organizing learning environment with the index of item 
congruence (IC) between .60-1.00, the discrimination between .44-.93, and the reliability 
of .98; (3) a structured-interview form; and (4) a suitability and possibility assessment form 
for organizing learning environment . The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation and modified priority needs index.

The results were found that (1) overall current situations for organizing learning  
environment were at the high level, and desirable situations for organizing learning  
environment in schools were at the highest level. (2) The first aspect of needs assessment 
for organizing learning environment in schools was learning and teaching management.  
(3) Overall guidelines organizing learning environment in schools revealed the suitability at 
the highest level and the possibility at the high level.

Keywords: The Development of Guidelines, Learning Environment, Need Assessment

บทนำา

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัย
สำาคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ทีจ่ะทำาใหผู้เ้รยีนประสบผลสำาเรจ็และกระบวนการ
จัดเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ  
อนัเปน็คณุลกัษณะทีส่ำาคญัของนกัเรยีนอกีประการ
หนึง่เพือ่เปน็การกระตุน้ใหน้กัเรยีนไดศึ้กษาคน้ควา้
ด้วยตนเอง จึงนอ้มนำาหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง” มาเปน็ปรชัญานำาทางในการพฒันาด้าน
การศึกษาสู่การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคม
ไทยสามารถยนืหยดัอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงเกดิภมูคิุม้กนั  
ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งในอนาคตนั้น จะต้องให้ความสำาคัญกับ
การเสรมิสรา้งทุนของประเทศท่ีมอียู่ใหเ้ข้มแขง็ และ
มีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการ
พัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาวโดยเฉพาะ 
“การพัฒนาคน” จะต้องเตรียมความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสิ่ง
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สำาคญัทีส่ดุคือทกัษะการเรียนรู้ และการเสริมสรา้ง 
ปจัจยัแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคณุภาพของคน 
(สำานกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, 2559: 10)

การจดัการศึกษาเพือ่พฒันาศกัยภาพของ
คนทกุช่วงวัยเปน็พนัธกจิสำาคญัรว่มกนัของรัฐและ
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องการกำาหนดเป้าหมายการ
จัดการศึกษาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำาราเรียน นวัตกรรม ส่ือการเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนั้นผู้เรียนต้องสามารถ 
เข้าถึงได้ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานได้กำาหนดนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำาเนินงานซ่ึงประเด็นนโยบายที่ 4 สร้างโอกาส
ในการเข้าถึงด้านบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้ตามธรรมชาติ 
และผู้เรียนสามารถบรูณาการสาระความรู้ ด้าน
ต่างๆ ในทุกเนื้อหารายวิชาสถานศึกษาจึงต้อง
สนับสนุนให้จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถจะศึกษาค้นคว้า
หาความรูเ้ตม็ศกัยภาพ เปน็การสง่เสรมิ สนบัสนุน
การใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอำานวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์
รวมสือ่ใหค้รสูามารถนำาไปใช้ ในการจดัการเรียนรู้
ไดท้ัง้ในหอ้งเรยีน และนอกหอ้งเรยีนตามมาตรฐาน
ตามบรบิทของพืน้ที ่เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพ 
แนวทางการดำาเนนิการโดยพจิารณาจากปจัจยั หรอื
องคป์ระกอบขัน้พืน้ฐาน เพือ่สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีน
เขา้ถงึบรกิารการเรยีนรูท่ี้จะพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
สอดคลอ้งกบับรบิทเชงิพืน้ที ่ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และสิง่อำานวยความสะดวก เชน่ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้อง
พเิศษ วสัด ุครภุณัฑ ์เปน็การจดัสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561: 19-20)

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
จึงเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพสถาน
ศึกษาแบบบูรณาการ รวมถึงกระบวนการนำาไป
สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพต่อไป (ณัฐตะวัน  
ลิ้มประสงค์, 2558: 33)

จากเหตุผลและความสำาคัญที่กล่าว
มาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรในสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 จังหวัดนครพนม มีความสนใจท่ีจะ
พัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนมทั้งนี้มีข้อ
จำากัดด้วยสภาพที่ตั้งของสถานศึกษาและความ
แตกตา่งของจำานวนนกัเรยีนในสถานศกึษา อาคาร
ประกอบการ สภาพหอ้งเรยีนทีไ่มเ่อือ้ตอ่การเรยีน
การสอน สภาพแวดล้อมโดยรอบที่ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนจากสภาพปัญหา
อปุสรรคดงักล่าว ผูว้จิยัไดส้รปุปญัหา ออกมาดงันี ้
(1) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน (2) สภาพ
แวดลอ้มภายนอกห้องเรียน (3) การเรียนการสอน 
(4) กิจกรรมผู้เรียน (5) การมีปฏิสัมพันธ์ครูกับ 
ผู้บริหาร (6) การมีปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน  
ซึ่งนำาผลที่ได้ไปวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่ 
พงึประสงคแ์ละวธิกีารจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้
เพือ่ใชว้เิคราะหแ์นวทาง และนำาไปพฒันาแนวทาง
การจัดการสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน และ
เตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง
อาศัยการทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการมวีสิยั
ทศัน ์พนัธกจิ และเปา้หมายทีช่ดัเจนนกัเรยีนจะตอ้ง
มคีวามรูท้ีจ่ำาเปน็ในการใชช้วีติและการทำางานอยา่ง
มปีระสิทธิภาพมคีวามรู้และทักษะความสามารถใน
การใชช้วีติ การทำางาน การดำารงชพีอยูไ่ดก้บัภาวะ
เศรษฐกิจในสังคมโลกปัจจุบันต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม

2. เพือ่ศึกษาความตอ้งการจำาเปน็ของการ
พัฒนาแนวทางการจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรูใ้น
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม

3. เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 22 จังหวัดนครพนม

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพทีพ่งึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็
ของการจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรูใ้นสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ผู้อำานวยการโรงเรียน และครูผู้สอน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 จังหวัดนครพนม ในปีการศึกษา 2562 
จาก 51 โรงเรียน จำานวน 1,689 คน ประกอบ
ด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน 51 คน และครูผู้สอน 
1,638 คน 

1.2 กลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 368 คน ประกอบ
ไปด้วย ผู้อำานวยการโรงเรียน และครูผู้สอน โดย
เทียบตารางของ Krejcie and Morgan และใช้
เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันในการจัด

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง .60-1.00 มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง .64-.84 และมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 และ
แบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง .60-1.00 มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้อระหว่าง .44-.93 และมคี่าความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .98 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำาเสนอ
ข้อมลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปูโดยแบง่ออกเปน็ 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม นำาเสนอข้อมูลโดย 
การแสดงความถี่ และร้อยละ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อคำาถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ใน
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถติเิชิงพรรณนานำาข้อมลู
ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และนำา
เสนอข้อมูลโดยการแสดง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

ตอนที ่3 การวเิคราะหค์วามต้องการจำาเปน็ 
โดยนำาขอ้มลูผลการศกึษาสภาพปจัจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ มาหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น 
โดยใชส้ตูร Priority Needs Index (PNI

Modified
) เพือ่

จัดลำาดับความต้องการจำาเป็น

ระยะที ่2 การพฒันาแนวการจดัสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 22 จังหวัดนครพนม

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล และผู้ทรงคุณวุฒิ

1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบ 
สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดสภาพ
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แวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศกึษา มบีทบาทในการให้
ขอ้ชีแ้นะ คำาแนะนำาเกีย่วกบัแนวการจดัสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู้ในสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ
บริหารจัดการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของแนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ได้จาก
การสมัภาษณ์การพัฒนาแนวทางการการจดัสภาพ
แวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เปน็แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง และแบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของแนวทางการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำาเสนอ
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ สร้างข้อสรุปจากเนื้อหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ร่างแนวทางการพัฒนาการจัดสภาพ
แวดลอ้มการเรียนรู้ในสถานศกึษานำาเสนอแนวทาง
การพัฒนาที่ได้

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ 
ประเมิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 
วิเคราะหค์ะแนนความเหมาะสม และความเป็นไป
ไดจ้ากแบบประเมินแนวทางการจดัสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่ง
ประกอบ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
จดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม พบว่า 

1. สภาพปจัจบัุนของการจดัสภาพแวดล้อม
การเรยีนรูใ้นสถานศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำา
สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน

สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพ
แวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายด้านพบวา่
อยู่ในระดับมากท่ีสดุทุกด้าน ด้านท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ 
คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียน ดังตาราง 1
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2. ผลการศึกษาความต้องการจำาเป็นของ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 22 จังหวัดนครพนม มีค่าดัชนีความต้องการ
จำาเป็น (PNI Modified) และลำาดับความต้องการ
จำาเป็นของการดำาเนินการจัดสภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน โดยเรียงลำาดับความต้องการจำาเป็น
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียน 
การสอน ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียน ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน  
ดา้นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ดา้นการปฏสิมัพนัธค์รู
กบัผูบ้รหิาร และดา้นการปฏสิมัพนัธค์รกูบันกัเรยีน 
ตามลำาดับ

3. สรุปแนวทางการพัฒนาการจัดสภาพ
แวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้

 1) ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
หอ้งเรยีน สถานศกึษามกีารจดัหอ้งเรยีนใหม้คีวาม
ปลอดภัย และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน สถานศึกษามีการจัดโต๊ะเก้าอี้ 
กระดาน ให้เป็นระเบยีบ ห้องเรียนมสีื่อเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ 3 
มิติ อินเตอร์เน็ต สถานศึกษามีการจัดห้องเรียนที่
มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อ
เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษามีการจดัหอ้งปฏบิัติ
การทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย 

 2) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
หอ้งเรยีน สถานศึกษามแีหล่งเรยีนรู ้สวนเศรษฐกจิ
พอเพียง และสถานที่พักผ่อนใต้ร่มไม้สถานศึกษา
มกีารปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารเรยีน และโรงฝกึงาน
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สถานศึกษามีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ และโรงฝึกงาน ที่เพียงพอ
ต่อจำานวนผู้เรียน สถานศึกษาจัดให้มีสนามกีฬาที่
มีความพร้อม ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ออก
กำาลงักาย สถานศกึษาม ีหอ้งน้ำา หอ้งสขุา ทีส่ะอาด 
และเพียงพอต่อจำานวนผู้เรียน

 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ครไูดร้บัการอบรมพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรยีนรู ้
อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ ครไูด้รับการพฒันาอยา่งตอ่

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา รายด้านโดยรวมและ
จำาแนกเป็นรายด้าน

การจัดสภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ในสถานศึกษา

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 4.05 0.67 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด

2. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 4.01 0.65 มาก 4.66 0.45 มากที่สุด

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.00 0.66 มาก 4.67 0.44 มากที่สุด

4. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.05 0.65 มาก 4.67 0.46 มากที่สุด

5. ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับผู้บริหาร 4.05 0.64 มาก 4.67 0.47 มากที่สุด

6. ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน 4.17 0.64 มาก 4.68 0.50 มากที่สุด

รวม 4.06 0.58 มาก 4.67 0.42 มากที่สุด
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เนื่องด้านเทคนิคการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อนำามา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนอยา่งหลากหลาย เพือ่กระตุ้นใหน้กัเรยีนอยาก
เรียนรู้ ครูจัดการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ ครูนำาเทคโนโลยีที่น่าสนใจและ
หลากหลาย มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

 4) ดา้นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สถาน
ศกึษามวีธีิการทีห่ลากหลาย ในการพฒันานกัเรียน 
ทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณจ์ติใจ สงัคม และสตปิญัญา 
สถานศึกษามีการจดักิจกรรมฝึกทักษะอาชพีใหกั้บ
นกัเรยีน ไดล้งมอืปฏิบัติกิจกรรมเพือ่ฝึกให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 
ห้องสมุด ชุมชน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนมจีติสำานกึในการรกัษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมบำาเพญ็ประโยชน ์กจิกรรม 5 ส. จดั
กจิกรรมอบรมพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่สรา้ง
ค่านิยมในการเป็น พลเมืองที่ดีของสังคม

 5) ดา้นการมปีฏิสัมพนัธค์รูกบัผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิารใหค้วามเป็นกันเอง และสนับสนุนสง่เสรมิ
ดา้นการเรยีนการสอน ผูบ้รหิารมกีารสรา้งขวญัและ
กำาลังใจให้กับครูและบุคลากรในโอกาสต่างๆ เช่น 
มอบเกียรติบัตร มอบรางวัล ผู้บริหารเปิดโอกาส

ให้ครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาส่ือการเรียนการ
สอน ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ เพื่อให้ครูนำาไปเป็นแบบอย่าง

 6) ด้านการมีปฏสัิมพนัธค์รูกับนกัเรียน 
สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้
ครูรู้จักข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนมากขึ้น ครูที่
ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ติดตามนักเรียน จนเป็น
ที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง ครูมีการสร้างเครือข่าย  
คร ูนกัเรยีน และผูป้กครอง ผา่นเครอืขา่ยออนไลน ์
ครมูกีารเสรมิแรงทางบวก ด้วยการชืน่ชม ใหร้างวลั 
กบันกัเรยีนทีก่ระทำาความดคีรมูกีารคดักรองพฤตกิรรม
นักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ SDQ ออนไลน์

แนวทางการการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูใ้นสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 22 จงัหวดันครพนม ความ
เหมาะสมของแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูใ้นสถานศกึษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุ สว่นความเปน็ไปไดข้องแนวทางการจดัสภาพ
แวดลอ้มการเรียนรู้ในสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก รายละเอียดดังตาราง 2

ตาราง 2 การตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการจัด สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยรวมและจำาแนกเป็นรายด้าน

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ในสถานศึกษา

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

ด้านสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 4.48 0.76 มาก 4.24 0.82 มาก

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 4.56 0.78 มากที่สุด 4.24 0.88 มาก

ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.52 0.78 มากที่สุด 4.04 1.01 มาก

ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.52 0.87 มากที่สุด 4.04 1.18 มาก

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ครูกับผู้บริหาร 4.56 0.78 มากที่สุด 4.40 0.85 มาก

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ครูกับนักเรียน 4.64 0.61 มากที่สุด 4.44 0.77 มาก

รวม 4.55 0.76 มากที่สุด 4.23 0.88 มาก
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อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
จดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
22 จังหวัดนครพนม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์ครูกับ
นักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวีณา  
โภควณิช (2559: 143-145) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
รูส้ำาหรบัสถานศกึษาเรยีนรวม ระดบัประถมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
ดำาเนินงานปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดา้นการปฏสัิมพนัธข์องบคุคลมากทีส่ดุ สว่นสภาพ
ทีพ่งึประสงคข์องการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้
ในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น 
พบวา่ ด้านทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการปฏิสมัพนัธ์
ครูกบันักเรียน สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ ประวณีา 
โภควณิช (2559: 143-145) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
รูส้ำาหรบัสถานศกึษาเรยีนรวม ระดบัประถมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
ดำาเนนิงานทีพ่งึประสงคข์องการ จดัสภาพแวดลอ้ม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลมากที่สุด 

2. ผลการศกึษาความตอ้งการจำาเปน็และ
ลำาดับความต้องการจำาเป็นของการดำาเนินการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม พบว่า ด้านที่มีความสำาคัญของ

ความตอ้งการจำาเปน็ลำาดบัแรก คือ ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมรรัตน์ 
โคตรชมภู (2560: 138-140) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ
การพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชนในการ
จัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
21 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำาเป็นใน
การพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชนในการ
จัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 ด้านที่มีความสำาคัญของความต้องการ
จำาเปน็ลำาดบัแรกคอื ด้านการจดัการเรยีนการสอน 

3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
จดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม 

 (1) ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน 
มกีารจดัหอ้งเรยีนใหมี้ความปลอดภยั จดัโตะ๊เกา้อี ้
กระดาน ให้เป็นระเบยีบ ห้องเรียนมสีื่อเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ 3 
มิติ อินเตอร์เน็ต จัดห้องเรียนท่ีมีแสงสว่างเพียง
พอ อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก เพือ่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 
มีการจัดห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐภัค อุทโท (2558: 
84) ทีไ่ดว้จัิยเกีย่วกบัการจัดสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนทางกายภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพที่เป็นจริงใน
ปจัจบุนัของการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูม้กีาร
จัดให้ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศ จัดโต๊ะเรียน
ใหม่ให้เป็นระเบียบ มีสีสันสวยงาม และมีความ
สะอาดเรยีบร้อยจะส่งผลตอ่ประสทิธผิลการเรยีนรู ้
ของนักเรียน

 (2) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
หอ้งเรียน มแีหล่งเรยีนรู ้สวนเศรษฐกจิพอเพียง มกีาร
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ปรบัปรงุอาคารเรยีน และโรงฝกึงานให้อยูใ่นสภาพ
พรอ้มใช้งาน มอีาคารเรยีน อาคารประกอบ และโรง
ฝกึงานทีเ่พยีงพอต่อจำานวนผู้เรียน จัดให้มีสนามกฬีาที่
มคีวามพรอ้มไดม้าตรฐานเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดอ้อกกำาลงักาย  
มีห้องน้ำาห้องสุขา ที่เพียงพอต่อจำานวนผู้เรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายชล วัฒนเกษกรณ์ 
(2560: 78-80) ทีไ่ดว้จิยัเกีย่วกบัแนวทางการบรหิาร
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาจัดทำาแหล่งเรียนรู้
สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนวิทยาศาสตร์มาใช้ใน
การเรียนการสอน แล้ววิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ 

 (3) ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ครู
ไดร้บัการอบรมพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรียนรู้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อนำามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ครูใช้รูปแบบการเรียนการสอนอย่างหลาก
หลาย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ ครูนำา
เทคโนโลยีที่หลากหลายและน่าสนใจมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อมรรัตน์ โคตรชมภู (2560: 138-140) ที่ได้วิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษาเป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของครูทำาให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้การที่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
จะทำาใหโ้รงเรยีนพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน 
ได้ดี

 (4) ดา้นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน สถาน
ศกึษามวีธีิการทีห่ลากหลาย ในการพฒันานกัเรียน 
ทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณจ์ติใจ สงัคม และสตปิญัญา 
มีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 
จัดกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก

แหล่งต่างๆ มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียน
มีจิตสำานึกในการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
บำาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 5 ส. มีการจัดกิจกรรม
อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างค่านิยม
ในการเปน็พลเมืองทีด่ขีองสังคม สอดคลอ้งกับงาน
วิจัยของ พระมหาอำานวย ครองบุญ (2554: 26-
28) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพและความ
ตอ้งการพฒันาส่ิงแวดล้อมทางการเรยีนของนกัเรียน 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัด
ชลบรุ ีซึง่ผลการวจิยัพบวา่ การทำางานรว่มกนัเพือ่
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิด พัฒนาความ
สามารถของตนเองไดเ้ตม็ศักยภาพทีต่นมอียู ่เรยีน
รู้ได้ทุกเรื่องตามที่ต้องการโดยไม่มีข้อจำากัด สร้าง
ค่านิยมท่ีดีของการเป็นผู้ใฝ่รู้ มีวินัย จริยธรรม 
และคุณธรรม

 (5) ดา้นการมปีฏสัิมพนัธค์รกูบัผูบ้รหิาร 
ผูบ้รหิารใหค้วามเปน็กนัเอง และสนบัสนนุสง่เสรมิ
ดา้นการเรยีนการสอนผูบ้รหิารมกีารสรา้งขวญัและ
กำาลังใจให้กับครูและบุคลากรในโอกาสต่างๆ เช่น 
มอบเกียรตบัิตร มอบรางวลั ผู้บริหารเปดิโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วม
กันในการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารสนับสนุนงบ
ประมาณ จัดหาส่ือการเรยีนการสอน ผูบ้รหิารเป็น
แบบอยา่งทีด่ดีา้นการพัฒนาบุคลิกภาพ เพือ่ใหค้รนูำา
ไปเปน็แบบอยา่ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติติยา  
โพธิสาเกตุ (2560: 103-104) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ
การพฒันาแนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้
ภายในสถานศึกษาเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑล
ท่าแร่ หนองแสง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
เห็นความสำาคัญของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้โรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง การเรียนการสอนกิจกรรม 
และการทำางาน อันนำาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบ
ถ้วน ทั้งทางกาย ทางจิตใจหรืออารมณ์ ทางสังคม 
และทางสติปัญญา
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 6) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ครูกับ
นักเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้
ครูรู้จักข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนมากขึ้น ครูที่
ปรึกษาคอยดแูลเอาใจใสต่ดิตามนกัเรยีนจนเปน็ที่
ไว้วางใจของผู้ปกครอง ครูมีการเสริมแรงทางบวก 
ดว้ยการชืน่ชม ใหร้างวลั กับนกัเรียนท่ีกระทำาความ
ดีครูมีการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
ผ่านระบบ SDQ ออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ประวีณา โภควณิช (2559: 143-145) ที่ได้
วิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้สำาหรับสถานศึกษาเรียนรวม ระดับ
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัย 
พบว่า สถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รผููส้อนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจและเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางการเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอเพื่อนำาผลการศึกษาไปใช้

1.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพ่ึงประสงค์ของการจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับ 
ต่ำาสดุและมีความตอ้งการสูงสุด ดงันัน้ผูอ้ำานวยการ

สถานศึกษา ควรสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาครู
ผลติสือ่นวตักรรมเพ่ือนำามาใชใ้นการเรยีนการสอน 
ใช้รูปแบบในการสอนที่หลากหลาย มีการส่งเสริม
ใหห้้องเรยีนมเีทคโนโลยเีข้ามาใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนรวมไปถึงการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีน
รู้ภายในและภายนอกห้องเรียน

1.2 ผลจากการศกึษาความตอ้งการจำาเปน็ 
และลำาดับความต้องการจำาเป็นของการจัดสภาพ
แวดลอ้มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดของสภาพ
ปัจจุบัน และมีดัชนีความต้องการจำาเป็นลำาดับ
แรก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
ครผููส้อนควรวางแผนการสอน และเทคนคิการสอน
ทีด่เีพราะจะทำาใหก้ารเรยีนการสอนดำาเนนิไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ และทำาใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิส์งูข้ึน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
จังหวัดนครพนม

2.2 ควรศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
และผู้ปกครองตอ่การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนม 
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