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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาระบบ

บริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรูโ้รงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 4) เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 5) เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนางานที่ยังไม่

สอดคล้องกับสภาพที่พึงประสงค์ การวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 

มี 2 ตอน ตอนที่ 1  ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และประเมิน

องค์ประกอบของระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตอนที่ 2  ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

ของระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กลุ่มตัวอย่าง เป็น

ผู้บริหาร 15 คน และครู จ านวน 43 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 58 คน ระยะที่ 2  ออกแบบระบบบรหิาร

จัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความ

ต้องการจ าเป็น (PNImodified) และศึกษาจากโรงเรียนที่มกีารปฏิบัติเปน็เลศิ (best practice) จ านวน 

3 โรงเรียน ประเมินระบบโดยเทคนิคการสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 คน ระยะที่ 3  น าระบบไปใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล เพื่อความ

ถูกต้อง ชัดเจน) และระยะที่ 4  การสนทนากลุ่มเพื่อสรุปผลและการน าผลการวิจัยไปพัฒนา 



ผลการวิจัยพบว่า  

ระยะที่ 1  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนบ้าน

เขว้าวิทยายน ประกอบด้วย  ด้านปัจจัยน าเข้า มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบายสถานศึกษา 

บุคลากร งบประมาณ วัสดุในการด าเนินงาน การจัดการ และการมีส่วนร่วม  ด้านกระบวนการ มี 6 

องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรรยากาศช้ันเรียน การสร้างการเรียนรู้ และการสอนและหลักสูตร  ด้านผลผลิต มี 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ

นักเรียน  ด้านข้อมูลป้อนกลับ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การรายงานผลข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง 

และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2. สภาพปัจจุบันของระบบบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนบ้าน

เขว้าวิทยายน โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และสภาพทีพ่ึงประสงค์มีการด าเนินงานอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 

ระยะที่ 2  ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 

ประกอบด้วย  6  หน่วยระบบย่อย ได้แก่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศช้ันเรียน การสร้างการเรียนรู้ และการสอนและหลักสูตร  ด้าน

ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ นโยบายสถานศึกษา บุคลากร งบประมาณ วัสดุในการด าเนินงาน การจัดการ 

และการมีส่วนร่วม  ด้านกระบวนการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมนอก

ห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศช้ันเรียน การสร้างการเรียนรู้ และการสอนและหลักสูตร 

ด้านผลผลิต ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ครูมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ผู้บริหารมีความพึงพอใจในระบบบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรี ยน 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  และด้านข้อมูลป้อนกลับ ได้แก่ การรายงานผลและข้อเสนอแนะ

ต่อผู้เกี่ยวข้อง การน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 



ระยะที่ 3  ผลการน าระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนบ้านเขว้า

วิทยายนที่พัฒนาข้ึนไปใช้ และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ครูมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนมากข้ึน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึน ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับ

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนอยู่ในระดับมาก 

ระยะที่ 4  การน าผลการวิจัยไปพัฒนา 

สรุปผลการสนทนากลุ่ม (Forcus Group)  การน าผลการวิจัยไปพัฒนา โดยการสนทนา

กลุ่ม (Forcus Group) ผลการสนทนาพบว่า 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ มีผลการประเมินสูงข้ึน โดยมีผลการประเมิน ร้อยละ 59.44 และ 59.72 

ตามล าดับ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวยังต่ า ต้องน าไปพัฒนาอย่างเร่งด่วน และพัฒนาทั้ง 6 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ให้สูงข้ึนต่อไป 

2. ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจการใช้ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมส าหรับ

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ด้านปัจจัยและด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึง

จ าเป็นต้องน าผลไปพัฒนาระบบต่อไป เพราะจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ

สูงข้ึนต่อไป 

จากผลการวิจัยดังกล่าว โรงเรียนต้องน าผลการวิจัยไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า   

การน าระบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนไปใช้   

เป็นระบบที่ดี และจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านปัจจัยและด้านกระบวนการต่อไป เพื่อส่งผลต่อผลผลิตให้

บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนและของชาติ ที่มุ่งเน้นการศึกษาให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข และไม่หยุดนิ่ง 

ในการพัฒนาในลักษณะพลวัตร (Dynamism) 
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ABSTRACT 
       This research aimed to: 1) study the factors of the learning environment 
management system, Bankhwaowittayayon School, 2) study the current conditions 
and problems of the learning environment management system, 
Bankhwaowittayayon School, 3) develop the learning environment management 
system, Bankhwaowittayayon School, 4) study the application results from the 
learning environment management system, Bankhwaowittayayon School and 5) 
adopt the research results to develop the uncorrelated work to the desirable 
conditions. This research was the system development including 4 phases: Phase 1 
covered 2 parts; Part 1: study the factors of the learning environment management 
system and the factor assessment of the system by 5 peer reviewers, Part 2: study 
the current conditions and desirable conditions of the learning environment 
management system, Bankhwaowittayayon School. The sample group included 15 
administrators and 43 teachers, totally 58 participants. Phase 2: designing the learning 
environment management system, Bankhwaowittayayon School, using the data from 
the need assessment (PNImodified) and the study from 3 schools with the best 
practices. The system assessment with the technique based on the connoisseurship 
by 10 peer reviewers. Phase 3: system application using the data collection 
instruments comprising the questionnaires, interview form, and record form. The 
statistics for the data analysis were the percentage, mean and standard deviation (For 
this research, the researcher used the package program to processor for correctness 
and clarification).  
       The research results revealed that: 
       Phase 1 classified in 2 parts as follows: 
        1. The factors of the learning environment management system for 
Bankhwaowittayayon School consisted of the aspects of: inputs with 6 factors 
composing school policies, personnel, budget, materials for working operation, 
management and participation; processes with 6 factors including internal classroom 
environment, external classroom environment, information technology, classroom 
atmosphere, learning construction and instruction and curriculum, outputs with 5 



factors consisted that students’ had higher learning achievement, students had 
enthusiastic learning seeking, there were learning sources facilitating students’ 
learning, teachers’ and administrators’ satisfaction and interactions between teachers 
and students; feedbacks with 2 factors comprising: the result report of 
recommendations for who concerned and the application of assessment results for 
improving and correcting as the recommendations.  
        2. The current conditions of the learning environment management system for 
Bankhwaowittayayon School as a whole in working operation were in the much level, 
and the desirable conditions in working operation were in the most level. 
        Phase 2: The learning environment management system, Bankhwaowittayayon 
School included 6 sub-units containing internal classroom environment, external 
classroom environment, information technology, classroom atmosphere, learning 
construction and instruction and curriculum. The input aspect consisted of school 
policies, personnel, budget, materials for working operation, management and 
participation; the process aspect comprised internal classroom environment, external 
classroom environment, information technology, classroom atmosphere, learning 
construction and instruction and curriculum; the output aspect indicated that 
students had higher learning achievement, teachers felt satisfied in the learning 
environment management system, Bankhwaowittayayon School, administrators felt 
satisfied in learning environment management system, Bankhwaowittayayon School, 
teachers interacted well with students, and there were more learning sources in 
school; the feedback aspect included the results report and recommendations for 
who concerned and the application of assessment results for improving and 
correcting as the recommendations. 
        Phase 3: The application of the learning environment management system for 
Bankhwaowittayayon School that was developed and appropriately approved by 
peer reviewers implied that teachers interacted better with students, there were 
more learning sources in school, students got higher learning achievement and 
administrators and teachers were satisfied with the learning environment 
management system for Bankhwaowittayayon School in the much level. 
        Phase 4: The application of research results for development 
                    The conclusion of focus group, application of research results for 
development resulted from the focus group revealed that: 
                    1. The learning achievements of mathematics learning strand and 
foreign language learning strand implied higher assessment results with 59.44% and 
59.72% respectively. 



                     2. The research results in the satisfaction for using the learning 
environment management system for Bankhwaowittayayon School in the input and 
process aspects as a whole were in the much level, so those results needed to be 
forward developed because that might encourage the higher learning achievement 
and satisfaction ahead. 
        From the research results aforementioned, they had to be continually 
developed in school found that adopting the learning environment management 
system for Bankhwaowittayayon School became a good system and it needed to be 
developed both in the next input and process aspects so that it could affect on the 
products to achieve the school and nation policies emphasized on the education for 
the students’ smartness, goodness and happiness with pausing the development in 
the dynamic characteristics. 
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