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แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัปปายะ ๗ ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
The Guidelines of Environmental Administration based on principles of
Sappãya 7 of Schools under Pathumthani Primary Educational
Service Area Office 1
อัญชุลี รัตนพร Unchulee Rattanaporn๑
พระราชวชิรเมธี Phrarajavachiramedhi๒
ระวิง เรืองสังข์ Rawing Ruangsanka๓
วรางคณา อุ่นอุดม Warangkanar Unudom๔
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น การจั ด สภาพแวดล้ อ มของ
สถานศึกษาสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ๒) เพื่อศึกษาแนว
ทางการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาตามหลักสัปปายะ ๗ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ และ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตาม
หลักสัปปายะ ๗ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง โดยมีครูในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จานวน ๓๓๑ คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมู ลสาคัญ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๓ คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ
สัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า
สภาพปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ๑) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูต รท้องถิ่น ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้านกายภาพ ได้แก่ ๒)
ผู้บริหารจัดทาคู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับ การใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ถนน การขึ้นลงบันได และ
ทางหนีไฟ ด้านวิชาการ ได้แก่ ๓) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบสื่อที่มี
ความหลากหลายรูปแบบ

๑

สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
Unchulee2929@gmail.com
๒
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
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แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัปปายะ ๗ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ๑) ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ควรร่วมกันปรับหลักสูตรสถานศึกษา สร้างแหล่งเรี ยนรู้ และมีการสนับสนุน
งบประมาณ ๒) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน ๓) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประชุม จัดทาแผนปฏิบัติการ และทาปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ด้านกายภาพ ได้แก่ ๑) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึ กษา สารวจบริเวณที่เป็น
จุ ดเสี่ ย ง และปรั บ ปรุ งให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ ๒) ผู้ บริห าร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ให้ ความรู้
เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ จัดทาคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา ๓) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู ฝึกผู้เรียน
ให้ กล้ าแสดงออก และแสดงผลงานผู้ เ รียนไว้ตามบอร์ ด หรื อป้ ายนิเทศ ด้ านวิช าการ ได้แ ก่ ๑)
ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้สามารถใช้ได้สอดคล้องกับเนื้อหา ที่ใช้ในกระบวน
การจัดการเรียนการสอน ๒) ผู้บริหารส่งเสริมให้วิทยากรมาให้ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน ๓)
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูไปอบรมรูปแบบเทคนิค การจัดการเรียน
คาสาคัญ สภาพแวดล้อม, การบริหารจัดการ, กายภาพ, วิชาการ, สัปปายะ ๗

Abstract
The research objective were; 1) to study the current state of
environmental administration of schools under Pathumthani Primary Educational
Service Area Office 1, 2) to study the guideline of environmental administration
based on principles of Sappãya 7 of School Under Pathumthani Primary Educational
Service Area Office 1 and 3) to propose the guideline of environmental
administration based on principles of Sappãya 7 of School Under Pathumthani
Service Primary Educational Area Office 1 The mixed research methodology was used
in the study. The data were collected from 331 teachers under Pathumthani Primary
Educational Service Area Office 1 by questionnaires and by in-depth interviews. The
data were analyzed by mean, frequency Percentage and content analysis.
The results of the study found that:
The current state of environmental administration of schools under
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 was at the high level overall.
In aspect, the minimum level was on Administration; 1) administrators, teachers and
personnel in schools improved the course curriculum, local course curriculum and
measurement and evaluation continuously, In physical administration; 2)
administrators produced a manual of building utility, laboratory, road, building steps
and fire exit, In academic administration; administrators supported teachers in using
variety of media in their teaching.
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Guideline of environmental administration based on principles of Sappãya
7 of School Under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 were that;
In administration, 1) administrators, teachers and personnel of schools should
cooperate to improve curriculum, build learning sources and support with budget, 2)
administrators, teachers and personnel of schools should build network with other
schools, students’ parents and communities, 3) administrators, teachers and
personnel of schools should have meetings, make action plans and action schedules.
In physical administration, 1) administrators, teachers and personnel of schools
should survey risk area in schools and make improvement, 2) administrators, teachers
and personnel of schools should make manuals concerning signs and safety in
schools, and 3) administrators should encourage teachers to express their opinion,
knowledge and work on the boards or signs, In academic administration, 1)
administrators should give support to teachers in producing teaching media relevant
to course contents, 2) Outside speakers or experts should be invited in giving
knowledge in teaching and learning management to teachers, and 3) teachers should
have training and workshop in teaching and learning management.
Keywords: Environment, Management, Hysical, Academic Sappaya 7
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บทนา
จากสภาพการณ์ปัจ จุ บันประเทศไทยได้มีการเปลี่ ยนแปลงจากการเจริญเติบโต ด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ประชากรได้มีการโยกย้ายถิ่นฐาน ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศไทย การเป็นอยู่ชุมชนแออัด ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในทางเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔) หลัก
สาคัญ ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนา
คนให้ มีความเป็ น คนที่ส มบู ร ณ์มีวินัย ใฝ่ รู้ มีความรู้ มีทัก ษะ มีความคิดสร้า งสรรค์ มีทัศนคติที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
นอกจากนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ
ระดับ ภาค และระดั บ ประเทศในทุก ขั้น ตอนของแผนฯ อย่ างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่ว มกั น
กาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอี ยดยุทธศาสตร์ของแผนฯ
เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริม
ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(๒) จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๗
รัฐต้อง (๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย (๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัด
ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์ อย่ างสมดุลและยั่งยื น โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่ว นร่ว ม
ดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๔๒ โดยมีใจความสาคัญในเรื่องการพัฒนาการศึกษา ดังปรากฏในหมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา
มาตรา ๒๔ (๕) “ส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ” และมาตรา ๒๒ ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่ าผู้เรียนมีความสาคัญ
ที่สุ ด กระบวนการจั ดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มตาม
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ศักยภาพ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , ๒๕๔๖) ซึ่งบรรยากาศของโรงเรียนเป็น
สภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้ว ส่งผลถึงความรู้สึก
ของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็นภาพสะท้อนทางความรู้สึกของ
บุคคล เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีก็เรียกว่า “บรรยากาศดี” ในทางตรงกันข้าม
เมื่อ คนปะทะกับ สิ่ งแวดล้ อมแล้ ว เกิดความรู้สึ กที่ไ ม่ดีก็ เรีย กว่ า “บรรยากาศไม่ดี ” โรงเรียนซึ่ง มี
บรรยากาศที่ดี จะทาให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ
รู้สึ กในความเป็ น เจ้ าของ และอยากมาโรงเรียน โรงเรียนที่มีบรรยากาศไม่ดีจะทาให้ ส มาชิกเกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ว้าเหว่ และไม่อยากมาโรงเรียน โรงเรียนที่มีบรรยากาศดีจะทา
ให้ทุกคนทางานร่วมกันอย่างเต็มที่และมีความสุข แต่ถ้าบรรยากาศของโรงเรียนไม่ดี ทุกคนก็จะมีแต่
ความระทมทุกข์ (ธเนศ ขาเกิด, ๒๕๖o)
ในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นสิ่งที่สาคัญและสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งในหลายโรงเรียนผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสาคัญมากนัก ซึ่งมักจะถูกมองว่าการจัด
สภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นยั ง ไม่ มี ค วามจ าเป็ น และถ้ า จะท าก็ ต้ อ งใช้
งบประมาณการดาเนินการมาก หรือเมื่อได้จัดทาแล้วการดูแลรักษาก็ต้องใช้งบประมาณที่ต่อเนื่อง จึง
ทาให้โรงเรียนบางแห่งไม่ค่อยจะทาการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีสภาพที่ดี และมักจะเน้น
เฉพาะด้านวิชาการที่อยู่ในห้องเรียน หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนใน
ด้านต่างๆ ที่เป็นงานหลักในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น จึงทาให้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของ
โรงเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และยังไม่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน (สมนึก สุระกุล,
๒๕๔๙)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดั้งกล่าว ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องการจัดสภาพ
แวดล้ อมตามหลั กสั ป ปายะ ๗ ของสถานศึกษาสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิจัยนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๒. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม ของสถานศึกษาตามหลักสัปปายะ ๗ ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓. เพื่อเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัป ปายะ ๗ ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นงานวิจัยหลัก
โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นงานวิจัย
สนับสนุนโดยใช้การสัมภาษณ์ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
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ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดสภาพแวด ล้อมของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ โดยการ ๑) ศึกษาเอกสาร บทความ สื่อออนไลน์
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ๒) ศึกษาจากการแจกแบบสอบถาม จานวน ๓๓๑ คน
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาแนวทางการจัดสภาพ แวดล้อมของสถานศึกษาตามหลักสัปปายะ ๗
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ คน โดยเลือกแบบใช้ (snow ball)
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอแนวทางการจัดสภาพ แวดล้อมตามหลักสัปปายะ ๗ ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ โดยการ ปรับปรุงแก้ไขและเสนอ
แนวทางการจั ด สภาพแวดล้ อ มตามหลั ก สั ป ปายะ ๗ ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัปปายะ ๗ ของสถานศึกษาสังกัด
สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
๑. สภาพปั จ จุ บั น การจั ด สภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ทั้ง ๓ ด้าน พบว่า
สภาพปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในภาพรวมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการบริหารจัดการ ๒. ด้าน
กายภาพ ๓. ด้านวิชาการ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ตามลาดับ
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ด้านการบริห ารจัดการ พบว่า มีในภาพรวมมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า ทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้นมี ๑ รายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุ ด
ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาให้ครูและบุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้า โดยการสนับสนุน
ให้เข้ารับการอบรม ศึกษาต่อและการทาผลงาน และรายข้อมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ๒ ลาดับ ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ โดยการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมินเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และผู้บริหารสร้างความเชื่ อมั่นศรัทธาให้ครูและบุคลากร โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และข้อที่มีระดับน้อยโดย เรียงจากน้อยไปหามาก ๓ ระดับ ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ประเมินและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารประชุมชี้แจง นิเทศสอนงาน ให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมผู้บริหารกากับติดตาม นิเทศ ประเมินผล ในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากร โดยการใช้แผนปฏิบัติการเป็นกรอบดาเนินงาน
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ด้านกายภาพ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก รายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาก ๓ ลาดับ เรียงจากมากไปหา
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น้ อ ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารจั ดการแบ่ ง หน้า ที่รั บผิ ด ชอบให้ แก่ ครู และผู้ เ รี ย นในการรั ก ษาความสะอาด
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดบริเวณโรงเรียน เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพักครู
สานักงาน ฯลฯ และดูแลให้ ใช้งานได้ดี โดยหลักของ ๕ ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
และสร้างนิสัย และผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้สถานที่ทากิจกรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ห้อง
แสดงศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุด ห้องจริยธรรม และข้อที่มีระดับน้อยโดย เรียงจากน้อยไปหามาก ๓
ระดับ ผู้บริหารจัดทาคู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับ การใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ถนน การขึ้นลงบันได
และทางหนี ไฟ ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ คลากร สื่ อสารความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยการจัดทา
เครื่องหมายสัญลักษณ์ หรือป้ายข้อความ ไว้ทั่วบริเวณ ผู้บริหารสร้างความภาคภูมิใจในความสาเร็จให้
ผู้เรียน โดยกาหนดแนวทางให้มีการจัดแสดงผลงานของผู้เรียนไว้ในห้องเรียน
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ ด้านวิชาการ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้นมี ๑ รายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ให้นักเรียน ได้เปลี่ยนอิริยาบถในการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี ชุมนุม บาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ รายข้อมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ๒ ลาดับ ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู ดาเนินการวัด
และประเมิ น ผลอย่ า งมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ โดยยึ ด ระเบี ย บการวั ด ประเมิ น ผลที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และผู้บริหารจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านโดยมีครู
เป็นที่ปรึกษา และข้อที่มีระดับน้อยโดย เรียงจากน้อยไปหามาก ๓ ระดับผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้รูปแบบสื่อที่มีความหลากหลายรูปแบบ ผู้บริหารและครูประสานความร่วมมือกับ
วิทยากรทั้งภายนอกและภายใน เช่น ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยให้ความรู้ชี้แนะ
อธิบาย ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ผู้เรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูนาเทคนิคและรูปแบบวิธีการ
สอนที่หลากหลายมาใช้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม
๒. ศึกษาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาตามหลักสัปปายะ ๗ ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พบว่า
๑) ด้านการบริหารจัดการ ควรแบ่งงานออกเป็น ๔ ฝ่าย การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ตามความสามารถ ความถนัดของ ครู
บุคลากรในสถานศึกษาและประชุม ผู้ บริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันปรับหลั กสูตร
สถานศึกษา ทาปฏิทินวางแผนการดาเนินงาน ดาเนินการตามแผน กับกาติดตามผลการดาเนินงาน
๒) ด้ า นกายภาพ ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค รู แ สดงผลงานของผู้ เ รี ย นไว้ ใ นชั้ น เรี ย น มี ก ารจั ด
บรรยากาศทั้งภายนอกและภายในชั้นเรียน ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และจัดทาคู่มือความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา
๓) ด้านวิชาการ ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาส ไปอบรมรูปแบบเทคนิควิธีการสอน ผลิตสื่อ
การเรียนการสอน และควรนาวิทยากรมาให้ความรู้ ทากิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา
๓. นาเสนอแนวทางการจัดสภาพแวด ล้อมตามหลักสัปปายะ ๗ ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พบว่า
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๑) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (๑) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ควรร่วมกัน
ปรับหลักสูตรสถานศึกษา สร้างแหล่งเรี ยนรู้ และมีการสนับสนุนงบประมาณ (๒) ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน (๓) ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ประชุม จัดทาแผนปฏิบัติการ และทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๒) ด้านกายภาพ ได้แก่ (๑) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สารวจบริเวณที่เป็น
จุดเสี่ ย ง และปรับ ปรุงให้มีประสิทธิภาพ (๒) ผู้ บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้ ความรู้
เกีย่ วกับป้ายสัญลักษณ์ จัดทาคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา (๓) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู ฝึกผู้เรียน
ให้กล้าแสดงออก และแสดงผลงานผู้เรียนไว้ตามบอร์ด หรือป้ายนิเทศ
๓) ด้านวิชาการ ได้แก่ (๑) ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้สามารถ
ใช้ได้สอดคล้องกับเนื้อหา ที่ใช้ในกระบวน การจัดการเรียนการสอน (๒) ผู้บริหารส่งเสริมให้วิทยากร
มาให้ความรู้ในการจั ดการเรีย นการสอน (๓) ผู้บริหารส่ งเสริมให้ ครูไปอบรมรูปแบบเทคนิค การ
จัดการเรียนการสอน
องค์ความรู้จากการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัปปายะ ๗ ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ สรุปเป็นภาพดังนี้

ภาพแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัปปายะ ๗
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัปปายะ ๗ ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มีแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม โดยเริ่มจากด้านการ
บริหารจัดการ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑) ผู้บริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ร่วมกันปรับหลักสูตรสถานศึกษา ๒) มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอม ให้ครู นักเรียน
ชุมชน และหน่วยงานอื่นมาใช้บริการ ๓) มีการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
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๔) ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทากิจกรรม ๕) ผู้บริหารแบ่งงานออกเป็น ๔ ฝ่าย การ
บริหารงานวิช าการ การบริหารงานการเงิน การบริห ารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ๖)
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประชุม จัดทาแผนปฏิบัติการ และทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
๒. ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ๑) ผู้บริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษา สารวจบริเวณ
ที่เป็นจุดเสี่ยง และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ๒) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จัดทาคู่มือ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ๓) มีการจัดโรงอาหารให้สะอาด อาหารสะอาด น้าดื่มสะอาด โต๊ะ
เก้าอี้ และแสงสว่างเพียงพอ ๔) ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครู ให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ ๕)
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู ฝึกผู้เรียนให้กล้าแสดงออก เช่น การพูด การนาเสนอผลงาน การทากิจกรรม
ต่างๆ ๖) มีการแสดงผลงานผู้เรียนไว้ตามบอร์ด หรือป้ายนิเทศ
๓. ด้านวิชาการ ประกอบด้วย ๑) ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอน ๒) มี
การนาสื่อการเรียนการสอนมาประกวด ๓) มีการมอบรางวัลและขวัญ กาลังใจให้กับครูผู้ที่ผลิตสื่อได้
สวยงามและสามารถใช้ได้สอดคล้องกับเนื้อหา ที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ๔) มีการนา
วิทยากรมาให้ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนที่ เช่น วิชาดนตรี –นาฏศิลป์ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๕) ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ครูไปอบรมรูปแบบเทคนิค การจัดการ
เรียนการสอน ๖) มีการส่งเสริมให้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
โดยมีการบูรณาการหลักสัปปายะ ๗ กล่าวคือ สถานที่ วัตถุ สิ่งของที่ เหมาะสมเกื้อกูล
อานวยความสะดวก เหมาะแก่การทากิจกรรมต่างๆ จิตใจในตั้งมั่น ในการทาความดี เช่น การบาเพ็ญ
เพียร การทากรรมฐาน อันสนับสนุนการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้มากขึ้น และช่วย
พัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ดังนี้
๑. อาวาสสัปปายะ คือ ที่อยู่อาศัยสบาย สะอาด ตั้งอยู่บนสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยใน
สถานศึกษา สามารถใช้ทาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ดี เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและการจัดการ
เรียนการสอน ก่อให้เกิดความรู้ มีครูอาจารย์ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน
๒. โคจรสัปปายะ คือ มีแหล่งอาหาร แหล่งปัจจัย ๔ ที่บริบูรณ์ในสถานศึกษา ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็น สะดวก ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ได้ดีมีการประสานสัมพันธ์กันด้ว ยดี ประกอบด้วย บ้าน วัด
โรงเรียน และมีการคมนาคมที่สะดวก
๓. ภัสสสัปปายะ คือ การพูด การฟังเรื่องดีๆ มีประโยชน์ จากปราชญ์ บัณฑิต ก่อให้เกิด
ความรู้ ความดีงาม ความเป็ นธรรม ทาให้การเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพดีผู้เรียน
ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
๔. ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลที่อยู่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในการ
แนะนา ให้คาปรึกษา มีปัญญาแสดงธรรมได้อย่างลึกซึ้ง หากอยู่ใกล้คนที่มีนิสัยทางความคิด และ
กิริยาท่าทีการกระทาดีเป็นมงคล มีวินัยใฝ่หาความก้าวหน้า จิตเราก็ผ่องใสสงบมั่นคง
๕. โภชนสัปปายะ คือ มีอาหารเพียงพอ พอดีสาหรับตน ถูกสุขลักษณะตามโภชนาการ
ครบทั้ง ๕ หมู่ เกื้อกูลต่อสุขภาพร่างกาย อาจกล่าวได้ว่าถ้าได้อาหารที่ถูกแก่จริตนิสัยของบุ คลผู้ปฏิบัติ
สมณธรรมต้องการจริงๆ แล้วก็นับว่าเป็นอาหารสัปปายะ
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๖. อุตุสัปปายะ คือ กาลเวลา สภาพแวดล้อม บรรยากาศ อุณหภูมิ ระดับความร้ อนความ
เย็นและทุกอย่างรวมแล้วดี เหมาะแก่การปฏิบัติมีการเปลี่ยนบรรยากาศและการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ดีอยู่เสมอ สบายในขณะที่กาลังปฏิบัติอยู่ มีจิตใจทีแ่ จ่มใส ตั้งมั่น และสงบ
๗. อิริยาปถสัปปายะ คือ การเคลื่อนไหวของร่า งกาย เช่น การนั่ง นอน ยืน เดิน อย่าง
สมดุ ล ถู ก วิ ธี การปฏิ บั ติ ใ นอิ ริ ย าบถใด จิ ต ใจเป็ น สมาธิ ง่ า ยและตั้ ง มั่ น อยู่ ไ ด้ น าน ให้ ถื อ ว่ า เป็ น
อิริยาบถสัปปายะแก่ผู้นั้น อิริยาบถเป็นผลสะท้อน การแสดงออกของจิตที่เหมาะสม มีสถานที่และการ
จัดมุมให้ที่เหมาะสมในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักสัปปายะ ๗ ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑” ผู้วิจัยนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
สภาพปัจจุบันการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในภาพรวมมี ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาทั้ง ๓
ด้าน มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้ อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
กายภาพ และด้านวิชาการ
๑. ด้านการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่งเสริม
พัฒนาให้ครูและบุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้า โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม
ศึกษาต่อและ การทาผลงาน ระดับความความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากว่า ภาครัฐมีการ
ส่งเสริมพัฒนา ให้ครูและบุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้โดยการอบรม ให้ข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อบรมโครงการคู ป องพั ฒ นาครู ซึ่ ง บุ ญ รั ก ษ์ ยอดเพชร (๒๕๖๐) เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดหลัก สูตร
อบรมคูปองครู ซึ่งเป็นการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
ครูวิทยฐานะ ว ๒๑/๒๔๖o โดยจัดงบประมาณอบรมหรือคูปองให้แก่ครู จึงทาให้ครูและบุคลากรมี
ความรู้ ค วามก้ า วหน้ า ในการท าผลงาน ซึ่ ง ต่ า งจากผลการวิ จั ย ของสุ ก ฤษฎิ์ อั ญ บุ ต ร (๒๕๕๕).
ผลการวิจัยพบว่า ควรส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ระดับความ
ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
๒. ด้านกายภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารจัดการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบให้แก่ครูและผู้เรียนในการรักษาความสะอาดอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประยู ร ยศพงศ์ (๒๕๕๘) ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนมีอาคารเรียน และห้องเรียนที่สะอาดและมี
อากาศที่ดี ตลอดจนมีแสงสว่างเพียงพอ ระดับความความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
๓. ด้านวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมตามหลักสูตร ให้นักเรียน ได้เปลี่ยนอิ ริยาบถในการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด ชุมนุม บาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ ระดับความความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของพิช ญ์สิ นี จิตต์ ว่องไว (๒๕๕๗) ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและรักสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรก าหนดนโยบายที่ ชั ด เจนในการพั ฒ นาการจั ด สภาพ
แวดล้ อมตามหลั กสั ป ปายะ ๗ ของสถานศึกษาสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
จากข้อค้นพบของการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยน้อย ผู้บริหารควร
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูได้อบรมการรูปแบบทาสื่อและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่ อพัฒนาให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิ ภาพ ยิ่งขึ้น
๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๒) รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาตามหลักสัปปายะ ๗
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