
 

 

 

 

 

 
4.1 ลักษณะของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2526 : 235)  เปรียบโรงเรียนเปน
เสมือนบานแหงที่สองของนักเรียน นักเรียนตองใชชีวิตในโรงเรียนหลายชั่วโมงในแตละวัน 
โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา  ซึ่งนักเรียนยังอยูในระหวางปฐมวัย ควรไดรับการดูแลเอาใจ
ใสเปนพิเศษ  โรงเรียนจึงควรจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหคลายกันหรือดีกวาที่บาน  โดย
สนองความตองการของนักเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญา 
 สายสมร  ภูเจริญ (2538 : 3) กลาววา โรงเรียนควรสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี
ในโรงเรียน ใหทุกคนในโรงเรียนมีความรูสึกอบอุนเม่ือมาอยูรวมกัน คือ การสรางความรัก ความ
ผูกพัน ความเอ้ืออาทรตอกัน ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่สําคัญคนหนึ่งที่จะชวยใหการ
ดําเนินงานของโรงเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ผูบริหารจึงควรเห็นใจและใหกําลังใจ
แกครู อาจารย ในการปฏิบัติหนาที่ ครูจะรวมมือกันปฏิบัติหนาที่ของตน ใหความรักความเมตตา
กับนักเรียน นอกเหนือจากการสอนเน้ือหาวิชา นักเรียนจะเกิดความรูสึกวาอยากมาโรงเรียน 
มาแลวมีความอบอุน สบายใจ 

การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เพ่ือจัดและปรับสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนและ

ความเปนอยูของนักเรียน ตลอดจนครูอาจารยในโรงเรียน 
2. เพ่ือใหนักเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียนของตน 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม     

และดานสติปญญา 
4. เพ่ือใหนักเรียนมีความเปนระเบียบ รักสวยรักงาม และมีรสนิยมที่ดี 
5. เพ่ือใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่เปนตัวอยางแกชุมชน 
จากลักษณะและความสําคัญของการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียน จึงกลาวไดวาการจัด

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนทุกระดับจะตองจัดใหมีขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกในโรงเรียน เพราะส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของทุกคนที่เปนสมาชิกของโรงเรียน ถาหากโรงเรียนสามารถดําเนินการไดดี  มีความ

การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาและชุมชน 

บทที่ 4 
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เน่ืองจากสภาพของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมีผลตอความรูสึกของบุคคล ดังน้ันส่ิงสําคัญ
ที่สุดที่จะสงผลใหเกิดสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่ดี กรมสามัญศึกษา (2536) ไดแบง
สิ่งแวดลอมของโรงเรียนออกเปน 3 กลุมใหญๆ ดังนี้ 

ดานกายภาพ 
สภาพสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดลอมที่เปนวัตถุ เชน บริเวณ 

โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตางๆ 
การจัดการส่ิงแวดลอมดานกายภาพ สิ่งแวดลอมดานกายภาพเปนการจัดสภาพทางดาน

อาคารสถานที่ บริเวณรอบๆ โรงเรียน  เปนสิ่งที่สามารถมองเห็นได นับเปนส่ิงสําคัญที่สามารถ
มองเห็นได นับเปนสิ่งแรกที่ผูมาสัมผัสกับโรงเรียนไดพบเห็น และสภาพแวดลอมเหลาน้ียอมมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย 

โรงเรียนจึงตองมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพเพื่อเปนแนวในการปฏิบัติ 
เชน 

1. การสรางสิ่งที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน เพ่ือเปนศูนยรวมทางจิตใจของสมาชิกทุก
คนใหมีความภาคภูมิใจในสถาบัน เชน กําหนดตนไม หรือดอกไมประจําโรงเรียน สิ่งปลูกสรางที่
เปนสัญลักษณของโรงเรียน เพลงประจําโรงเรียน การแตงกายชุดเอกลักษณของโรงเรียน เปน
ตน 

2. การจัดบริเวณโรงเรียน มีการตกแตงอาคารเรียน อาคารประกอบ ตัดแตงสนามหญา 
รั้ว จัดหองเรียน หองพักครู สํานักงาน โตะทํางาน หองนํ้า หองสวม รักษาความสะอาดสิ่งตางๆ 
จัดเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณในโรงฝกงาน ใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบ หยิบงายใชก็คลอง และ
ใชการไดดีอยูเสมอ ซึ่งอาจจะใชกิจกรรมสะสาง (seiri) สะดวก (seiton) สะอาด (seiso) 
สุขลักษณะ (seiket) (ทวี สุนทรบุตร, 2539 : 115-116) มาสนับสนุนการดําเนินงานใหมีสภาพใช
การไดดีอยูเสมอ เชน โตะเกาอ้ี ประตู หนาตาง สนาม เปนตน 

3. สรางความรูสึกใหมีความรักความผูกพันกับตนไม โดยเปดโอกาสใหครู  และนักเรียน
ไดปลูก และดูแลรักษาตนไมดวยตนเอง  ควรเปนไมยืนตนอยางนอยคนละ 1 ตน หากบาง
โรงเรียนไมสามารถปลูกตนไมยืนตนได ก็อาจปลูกไมดอกไมประดับ ตกแตงสรางซุม สรางศาลา 
สวนหยอม ที่พักผอนหยอนใจ ใหเกิดความรมร่ืน สดชื่นสวยงามก็ได ที่ตนไมอาจจะมีขอความท่ี
เปนขอคิด ขอเตือนใจติดไวที่เรียกวา “ตนไมพูดได” 
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4. มีการพัฒนาดัดแปลงใหเกิดส่ิงใหม เพ่ือเปนการขจัดความซํ้าซาก จําเจ เชน การจัด
สถานที่ทํางานของครู การจัดโตะเรียน การตกแตงไมดอกไมประดับ การจัดปายนิเทศ          
ปายประกาศ ตลอดถึงการนําทรัพยากรหรือสิ่งตางๆ ในทองถิ่นมาจัดหรือดัดแปลงใหเหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน เชน การใชตนตาล ตนมะพราวมาทําโตะ เกาอ้ี การนําเปลือกหอยมา
ประดับ ตกแตงหองเรียน และสถานที่ตางๆ การนํากระบอกไมไผมาทําถังขยะ การนําหมวกหรือ
งอบมาทําโคมไฟ การดัดแปลงตนไมใหเปนรูปทรงตางๆ 

5. คํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานที่ เชน การจัดหองแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม การ
จัดทําเอกสารเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ทองถิ่น การจัดปายประกาศในที่
สามารถอานไดสะดวกและทั่วถึง จัดสถานที่บางสวนไวเพ่ือใหนักเรียนไดเขาไปใชไดในลักษณะ
ที่มีความรูสึกเปนสวนตัว เปนตัวของตัวเอง อันจะกอใหเกิดความรูสึกที่สงบ เชน มุมสงบใน
หองสมุด หองจริยธรรม สวนจริยธรรม สวนสงบ ไมจัดคอกหรือเลาสัตวไวในที่เปนการรบกวน
การเรียนการสอน เปนตน 

6. การใชสิ่งของหรือสถานที่ของโรงเรียนอยางคุมคาหรือเกิดประโยชน สูงสุด เชน 
บริเวณใตถุนอาคารเรียน บริเวณหอประชุม โรงอาหาร ใตรมไม ฯลฯ อาจจัดเพ่ืออํานวย
ประโยชนดานอ่ืน เชน เปนที่อานหนังสือเรียกวา หองสมุดโลง หรือใชจัดนิทรรศการ ปายนิเทศ 
ปายประกาศ เปนตน 

สิ่งชี้วัดถึงลักษณะสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดีไดแก สภาพอาคารสถานที่มี
ความสะอาดสวยงาม มีระเบียบเรียบรอย ถูกสุขลักษณะ มีความสะดวกสบาย มีการจัดตกแตง
ใหสดชื่นดวยสวนหยอม ที่พักอานหนังสือ รมไม ครู-อาจารย นักเรียน รูจักการตอนรับยิ้มแยม
แจมใส 

การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน มีแนวทางดังน้ี 
1. การจัดที่นั่งของผูเรียน การจัดที่นั่งควรคํานึงถึงทางที่ผูเรียนจะตองใช เดินไปมาหา

กันและความคลองตัวของการเคลื่อนยายในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดที่นั่งของผูเรียนอาจ
แบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ 
 1.1 การจัดที่นั่งเปนรายบุคคล อาจจัดไดหลายแบบ เชน เรียงเปนแถวตอนลึกหัน
หนาไปทางกระดานดําทั้งหมด ซึ่งเปนแบบที่ใชมานาน ปจจุบันเรียกวาจัดแบบเกา เพราะเห็นวา
หลักสูตรแบบเกาใชวิธีใหครูบอก อธิบายโดยตลอด ผูเรียนเปนผูฟงอยางเดียวไมตองปฏิบัติ
กิจกรรมอ่ืนใด การจัดที่นั่งแบบน้ียังใชไดอยูเม่ือจะปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนๆ ควรปรับปรุงจัดที่นั่งใหม
สําหรับการจัดเปนรูปตัวยู รูปครึ่งวงกลม บางคร้ังเกิดปญหามาก ผูเรียนตองน่ังเอียงไปขางใด
ขางหน่ึงตลอด เพราะตองหันไปดูผูสอนหนาชั้นจะไมเปนผลดีตอสุขภาพ 
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 1.2 การจัดที่นั่งเปนกลุม หลักสูตรฉบับปรับปรุงกําหนดใหผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรม
รวมกันเปนกลุม จึงมีการจัดที่นั่งเปนกลุมๆ วิธีจัดคือ ใหผูเรียนนั่งหันหนาเขาหากันเปนกลุม
สําหรับตําแหนงที่ตั้งของแตละกลุมกําหนดไดตามความเหมาะสม การจัดที่นั่งแบบนี้ ควรจัดใน
กรณีผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน หรือผูสอน โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป 
 สําหรับโตะเกาอ้ีของผูเรียนที่ใชในหองเรียน ควรมีขนาดพอเหมาะกับผูเรียน มิฉะน้ัน
จะทําใหอานเขียนและทํากิจกรรมไมสะดวก  อาจมีผลทําใหเสียบุคลิกได จํานวนโตะเกาอ้ีก็ควรมี
อยางเพียงพอกับจํานวนผูเรียน สวนการจัดโตะของผูสอน ควรจัดใหอยูในที่ที่เหมาะสม  อาจจัด
ไว หนาหอง ขางหอง กลางหองเรียนหลังหองก็ได จากงานวิจัยบางเร่ืองเสนอแนะใหจัดโตะ
ผูสอนไวดานหลังหอง เพ่ือใหมองเห็นผูเรียนไดอยางทั่วถึง 
 2. การจัดหองเรียนและวัสดุอุปกรณ หองเรียนที่ดีเปรียบเหมือนบานที่ดี ผูอยูอาศัยจะ
ไดอยูอยางมีความสุข การจัดหองเรียนไดอยางเหมาะสมจะเปนการปลูกฝงนิสัยบางอยางใหแก
ผูเรียน เชน ถาหองเรียนสกปรกรกรุงรัง ผูเรียนจะมีนิสัยเคยชินกับความสกปรก ในที่สุดก็จะให
เปนคนรักความสะอาดไดยาก 
 องคประกอบสําคัญในการจัดหองเรียน 

1. สภาพหองเรียน ตองอยูในสภาพที่ดีและใชการได เปนสัดสวนมีความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ขนาดหองเรียนตองกวางขวางพอเหมาะกับจํานวนผูเรียนและเนื้อที่เพียงพอในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. สุขลักษณะในหองเรียน หองเรียนควรใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
3.1 อากาศถายเทไดดี มีหนาตางอยางเพียงพอ และมีประตูเขาออกไดอยางสะดวก 

  3.2 แสงสวางพอเหมาะ เพ่ือชวยใหผูเรียนอานหนังสือไดชัดเจน เปนการถนอม
สายตา หองเรียนมีแสงสวางไมเพียงพออาจแกปญหาได เชน ทําหนาตางหรือบานเลื่อนเพิ่มใช
ไฟฟาหรือโคมไฟชวย ดัดแปลงหลังคาใหแสงสวางสองผานได ทาสีภายในหอง ฯลฯ 

3.3 ปราศจากสิ่งรบกวนตางๆ เชน เสียง กลิ่น ควัน ฝุน ฯลฯ 
3.4 ความสะอาด ผูเรียนตองชวยกันเก็บกวาดถู เปนการปลูกฝงนิสัยรักความ

สะอาดและทําใหผูเรียนทํางานเปนทีม 
4. การจัดตกแตงหองเรียน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

4.1 มุมหนังสือ ในหองเรียนควรมีมุมหนังสือ ไวใหผูเรียนอานหนังสือจะชวยให
เขียนอานคลอง มีความรูกวางขวาง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ครูควรหาหนังสือหลายๆ 
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 4.2 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุตางๆ สื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือควร
จัดไวใหเปนระเบียบ  อาจอยูรวมกับมุมหนังสือหรือแยกไวตางหาก  อุปกรณการสอนที่ผูสอนใช
ประจํา เชน บัตรคํา แผนภูมิ ภาพพลิก ฯลฯ  ใหจัดไวเปนระเบียบเชนเดียวกัน  อุปกรณที่ใช
แลวไมควรติดหรือแขวนไวนานจนลืม อุปกรณเหลาน้ีอาจทําใหความสนใจของผูเรียนเปลี่ยนไป 
ขณะเรียนบทเรียนใหม แตอุปกรณบางชนิด เชน เกม อุปกรณประสมคํา อุปกรณการคิด 
คํานวณ ฯลฯ อาจจัดไวที่หน่ึง เพ่ือใหผูเรียนเลนยามวาง ซึ่งอาจเรียกวา มุมฝกสมอง  หรือ
เรียกชื่ออ่ืนๆ ก็ได สําหรับวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ เชน กระดาษ สี กาว ฯลฯ ควรจัดไวเปนสัดสวน 
สะดวกตอการหยิบใช ผูสอนควรฝกนิสัยการจัดของใหเปนระเบียบ เม่ือใชแลวตองเก็บเขาที่ให
เรียบรอย           หนาหองเรียนจะไดดูเปนระเบียบ 

4.3 เครื่องมือเคร่ืองใชที่จําเปน ในหองเรียนทุกหองจะมีเครื่องมือเคร่ืองใชที่จําเปน 
เชน อุปกรณในการทําความสะอาดหอง แปรงสีฟน ยาสีฟน และแกวน้ําของผูเรียน  กลองอาหาร 
หรือปนโต ฯลฯ สิ่งของเหลาน้ี  ถาไมจัดที่สําหรับวางใหดีจะดูเกะกะ สวนมากจะจัดไวตามมุม
หรือฝาผนังหองเรียน 
 4.4 มุมเสริมความรูกลุมประสบการณตางๆ ควรจัดไวตามความจําเปน ไดแกมุม
ภาษาไทย มุมคณิตศาสตร มุมสรางเสริมประสบการณชีวิต มุมเสริมสรางลักษณะนิสัย มุมการ
งานและพ้ืนฐานอาชีพ และมุมภาษาอังกฤษ 

4.5 การแสดงผลงานของผูเรียน ครูควรจัดใหมีการแสดงผลงานของผูเรียนใน
หองเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ และมีกําลังใจในการเรียนตอไป ทั้ง
ยังสามารถแกไขและพัฒนาผลงานของตนใหดีขึ้นโดยลําดับ ผลงานเหลาน้ีอาจติดบนปายนิเทศ
แขวน หรือจัดวางบนโตะ 

4.6 การจัดที่อเนกประสงค ในยามวางผูเรียนอาจใชหองเรียนเปนสถานที่พักผอน
ทํางานที่ผูสอนมอบหมาย อานหนังสือจากมุมหนังสือ หรือน่ังสนทนากัน หองเรียนที่ดีควรจัด
สถานที่ไวใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวเทาที่สามารถจะทําได บริเวณนี้อาจเรียกวา มุมอาน
หนังสือ มุมสงบ หรือที่อเนกประสงคก็ได 

4.7 การประดับตกแตงหองเรียน ผูสอนสวนใหญมีหองเรียนมาตรฐานหรือผูสอนท่ี
รักความสวยงาม จะนิยมประดับตกแตงหองเรียนดวยส่ิงตางๆ เชน มาน มูลี่ ภาพ ดอกไม 
สุภาษิต ฯลฯ  การตกแตงหองเรียนควรทําอยางพอเหมาะไมมากจนเกินไป เชน ติดภาพสวยๆ 
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สวนการจัดสภาพส่ิงแวดลอมภายนอกหองเรียน เชน สนาม สภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สวนหยอม สนามกีฬา เคร่ืองเลนสนาม ที่พักผอน ตลอดถึงการปลูกไมดอกไมประดับ 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรวมมือรวมใจของสมาชิกในโรงเรียน ทั้งดานการระดมความคิด 
การกอสราง การตกแตง ตลอดจนการบํารุงรักษา เพ่ือเปนศูนยรวมจิตใจของสมาชิกในโรงเรียน
ตลอดไป 

 
 ดานการบริหาร 
 สภาพส่ิงแวดลอมดานการบริหาร  หมายถึง การดําเนินการใดๆ ภายในโรงเรียนให
การปฏิบัติงานสําเร็จลงดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากร  ซึ่งสังเกตไดจากการทํางานอยางมี
ระบบ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การชวยเหลือเก้ือกูลกันของบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนยิ้มแยม
แจมใส เปนมิตรตอกัน รักใครกลมเกลียวกัน 
 การจัดสิ่งแวดลอมดานการบริหารเปนการดําเนินการของโรงเรียน ใหการปฏิบัติงาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูบริหารและครู เปนผูมีความสําคัญย่ิงตอการสรางส่ิงแวดลอม โดยเร่ิมที่ตัว
ผูบริหารเองจะตองเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางครูดวยกัน และระหวางครูกับ
ผูบริหาร  ความสัมพันธที่ดีจะไดรับการไววางใจจากคณะครู ปฏิบัติตอครูเหมือนกับเปน
ผูรวมงานที่ดี ที่คอยใหคําแนะนําชวยเหลือสรางขวัญ และกําลังใจในการทํางานใหกับครู      
โดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation management) เชน 

1. การสํารวจสภาพปจจุบันและปญหา จัดทําขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันแลวนํา
ขอมูลมาเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติของโรงเรียน มีการเปดโอกาสให
บุคลากรที่เก่ียวของไดมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็นในลักษณะตางๆ เชน การกําหนด
นโยบาย การเสนอแผนงานโครงการ ซึ่งอาจใชกระบวนการวางแผนเปนทีม (team planning) 
หรือกิจกรรมขอเสนอแนะ (suggestion system) เปนตน 

2. สงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนทํางานรวมกันในลักษณะตางๆ เชน ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ สงเสริมการรวมกลุมคิวซี การนิเทศภายใน เพ่ือการอภิปราย แกปญหา      หา
ขอยุติ และกําหนดเปนแนวปฏิบัติรวมกัน การมอบหมายงานหรือการสั่งการเปนไปตามสายการ
บังคับบัญชาชัดเจนเหมาะสมกับความสามารถไมเกินกําลัง 

3. มีการสรางขวัญกําลังใจ จัดสวัสดิการใหบุคลากรหลายๆรูปแบบ เชน  
3.1 มอบหมายงานใหแลวก็ติดตามดูแล ถามไถ ใหความชวยเหลือ ยกยองชมเชย 



3.2 สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
3.3 จัดสวัสดิการตางๆ เชน สหกรณ ทุนการศึกษา ที่พักอาศัย สาธารณูปโภค ฯลฯ 
3.4 เม่ือมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลมีผลงานดีเดน ก็สงเสริมสนับสนุนใหแสดง

ความสามารถในรูปแบบตางๆ เชน เขียนบทความ เปนวิทยากร สงผลงานเขาประกวดแขงขัน
ในโอกาสตางๆ 

3.5 จัดใหมีการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณ เผยแพรผลงานของบุคลากรท่ีมี
ผลงานดีเดน 

3.6 สนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู เพ่ือความกาวหนา เชน         
การศึกษาตอ อบรม ศึกษาดูงาน การทําผลงานทางวิชาการ 

3.7 สงเสริมใหบุคลากรมีการพบปะสังสรรคกันในโอกาสอันควร เชน การตอนรับผู
มาใหมหรือผูจากไป วันสําคัญตางๆ การฉลองความสําเร็จ 

3.8 สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนชวยเหลือเก้ือกูลกัน เม่ือมีคนใดคนหนึ่งหรือญาติ
พ่ีนองไดรับความเดือดรอนหรือมีงานฉลองตางๆ เชน เจ็บปวย เสียชีวิต แตงงาน บวช วันเกิด 

4. จัดระบบการตอนรับแขกผูมาเยือนดวยบรรยากาศแหงความเปนมิตรไมตรี      
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตอกันอยางมีสัมมาคารวะตามขนบธรรมเนียมประเพณี          และ
วัฒนธรรมไทย เชน การไหว การทักทาย การใชวาจาสุภาพ 

สิ่งชี้วัดลักษณะสภาพสิ่งแวดลอมดานการบริหารไดแก การจัดระบบการทํางานของครู-
อาจารย สายงานการบังคับบัญชาที่มีความเปนกันเอง อบอุน มีความศรัทธาไวเน้ือเชื่อใจกัน 
บรรยากาศการประชุมเปนไปตามครรลองของการเปนประชาธิปไตย ทุกคนรูจักบทบาทหนาที่
ของตนเอง รวมถึงการจัดสวัสดิการและการจัดการดานตางๆ ดวย 

ศรีสมร พุมสะอาด (2535 : 79) ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ดังนี้ 

การประเมิน
ความตองการ
ความจําเปน 

 
การประเมิน 

การวางแผน
อยางมี 

ยุทธศาสตร 

การลงมือ
ปฏิบัติงาน 

 
                 การติดตาม                    ตรวจสอบ                   ปรับปรุงงาน 

ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน 
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 สรุปไดวา การจัดส่ิงแวดลอมทางดานการบริหาร  เปนกระบวนการในการดําเนินการ
ตางๆ ที่กระทําภารกิจใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน โดยอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคลากร
ในโรงเรียน และอาจขอรับความสนับสนุนจากชุมชนดานการเงิน วัสดุอุปกรณ และบุคลากร มา
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนดวยอีกทางหนึ่ง 

  สิ่งแวดลอมกับการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
 เสาวนิจ  ทองมูล (2537 : 11-12)  กลาววา  โรงเรียนประถมศึกษา เปนสถาบันที่จัด
การศึกษาในระดับพ้ืนฐาน  ที่เปนการปลูกฝงเยาวชนใหไดรับความรู และมีประสบการณ 
สามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาได  ซึ่งปจจุบันความเจริญของประเทศไดเจริญกาวหนาไป
อยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ  ซึ่งทําใหมนุษยตองตอสูด้ินรนกับสิ่งใหมๆ
ที่เกิดขึ้น  ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ก็เกิดจากการกระทําของมนุษยที่พยายาม
ไขวควาตักตวงผลประโยชนมาสูตนเอง  โดยอาจจะรูเทาไมถึงการณของผลกระทบที่ตามมา  
หรืออาจทราบแตไมสนใจวาจะมีผลรายแรงประการใด  เพียงแตขอใหตนไดรับผลประโยชนก็พอ 
เขาทํานอง “เห็นแกตัว” จึงลืมไปวา การดํารงชีวิตของมนุษยนั้นตองอาศัยความเหมาะสมตาม
ธรรมชาติ และถาสภาวะทางธรรมชาติขาดความสมดุลก็จะมีผลกระทบตอชีวิตมนุษยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได จะเห็นไดจากมนุษยทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานส่ิงแวดลอมเปนอันมาก
เพราะเม่ือเปนประชากรมีจํานวนมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติก็จะถูกนํามาใชเพ่ิมมากขึ้น  จะทํา
ใหสิ่งแวดลอมที่มีอยูอยางจํากัดน้ันถูกทําลายลง 
 ในปจจุบัน รัฐบาลไดใหความสนใจถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น และพยายามหาทางแกไข
โดยเริ่มที่เยาวชน  โดยเฉพาะการใหความรู เร่ืองสิ่งแวดลอมที่เปนปญหา และการพัฒนา
สิ่งแวดลอมแกเด็กนักเรียน ตั้งแตชั้นประถมศึกษาเปนตนไป ใหตระหนักถึงปญหา และความ
รับผิดชอบ ใหเกิดในกลุมเยาวชน ดวยการกําหนดนโยบายพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และให
โรงเรียนจัดดําเนินการ หรือใหมีการสนับสนุน เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว และจัดประสบการณให
นักเรียนมีความรูความเขาใจถึงสภาพปญหา การแกไขและนําไปใชในชีวิตประจําวันได โรงเรียน
ประถมศึกษา เปนหนวยงานที่จัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน มีบทบาทสําคัญในอันที่จะปลูกฝง
เจตคติ และอุปนิสัยใจคอนักเรียน ใหมีความรักธรรมชาติ และรูจักการอนุรักษธรรมชาติ เพื่อใหมี
สิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีตอไปในอนาคต 
 การจัดการศึกษาในปจจุบัน โรงเรียนประถมศึกษาเห็นความสําคัญของปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น และไดนําเรื่องดังกลาวมาจัดทําเปนวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ทุกระดับชั้นใน
โรงเรียนประถมศึกษา โดยไดนํามาจัดกิจกรรมในลักษณะสอดแทรก บูรณาการเขากับวิชาสราง
เสริมประสบการณชีวิต (สปช.)เปนไปตามหลักการ และวัตถุประสงคของหลักสูตรประถมศึกษา
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 7. สงโรงเรียนเขาประกวดกิจกรรมตางๆ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
ประสบการณตางๆ โครงการสุขภาพอนามัยนักเรียน โครงการแตงหนังสืออานประกอบโรงเรียน
พระราชทาน โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา  และการประกวดสิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุ เปนตน 
 จากความรวมมือของทุกฝายอยางจริงจังและสม่ําเสมอ โดยมีผูบริหารโรงเรียนคอยให
การสนับสนุนชวยเหลือและบริหารงานอยางเปนระบบ สงผลใหโรงเรียนประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายกําหนดไวอยางงดงาม ทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
 จากกรณีตัวอยาง โรงเรียนที่จัดส่ิงแวดลอมศึกษา หรือส่ิงแวดลอมในโรงเรียนดีเดน จะ
พบวา การพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนประสบความสําเร็จไดนั้น มีองคประกอบที่นําไปสู
ความสําเร็จในการดําเนินงานที่คลายคลึงกัน คือ 
 1. มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค และความจําเปนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียนแกบุคลากรทุกฝาย 
 2. มีการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และหาทางเลือกปฏิบัติใหบังเกิดผล 
 3. วางแผนปฏิบัติการ 
 4. ลงมือปฏิบัติการตามแผน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพ่ือจะไดทราบความกาวหนา ปญหาอุปสรรค
ในการทํางาน จะไดรวมกันหาแนวทางแกปญหา หรือปรับแผนการทํางานใหงานสําเร็จลุลวงไป
ไดดวยดีตอไป 
 นอกจากองคประกอบสําคัญที่จะทําใหงานดําเนินไปตามเปาหมายดังกลาวน้ีแลว  
ปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงาน จะตองประกอบดวยปจจัยสําคัญ  ดังตอไปน้ีอีก
ดวย คือ  

1. การจัดการที่ดีของผูบริหารโรงเรียน และบุคลากร 
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2. ความพรอมของบุคลากรในโรงเรียน 
3. งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง 
4. วัสดุอุปกรณในการดําเนินงานที่เหมาะสมและเพียงพอ 
ดานวิชาการ 
สภาพส่ิงแวดลอมดานวิชาการ หมายถึง การเรียนการสอนทั้งภายในหองเรียนและ

นอกหองเรียน  ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการตางๆ ที่จะทําให
นักเรียนไดรับความรู ประสบการณใหมากท่ีสุดภายใตบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจมใส นาเรียนรู 
เรียนสนุก รักเพ่ือน ไมมีสภาพแหงความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล 

การจัดส่ิงแวดลอมดานวิชาการ มีความสําคัญตอการปรับสภาพของส่ิงแวดลอมใหเอ้ือ
ตอการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน  ซึ่งเปนการกระตุนและยั่วยุที่จะชวยใหนักเรียน
ไดรับความรูและประสบการณใหมากที่สุดในการเรียนรู เชน 

1. พฤติกรรมของครู  ครูควรแสดงพฤติกรรมทั้งในดานคําพูด กิริยาทาทาง สีหนาที่ยิ้ม
แยมแจมใส ดวยความรักความเมตตาอยางจริงใจ และมีเหตุผลดวยความสม่ําเสมอ เพราะ
นักเรียนจะรูและเขาใจดีวา  ครูของเขามีความรักและจริงใจตอเขาเพียงใดโดยไมสามารถปดบัง
อําพรางไดเลย  สิ่งตางๆ เหลาน้ีจะเปนแมแบบของนักเรียนและมีผลทางดานจิตใจตอการแสดง
ความเคารพรัก ศรัทธาในตัวครูของเขาดวยความจริงใจ  หากครูสามารถครอบครองหัวใจของ
นักเรียนไดแลว  ความรูสึกที่ดีตอกันจะสรางสรรคบรรยากาศการเรียนการสอนที่สดชื่น ความรัก
ความผูกพัน เอ้ืออาทร ใหอภัยตอกันตลอดไป ครูควรใหความรักผูกพัน เปนทั้งเพ่ือน พ่ี บิดา 
มารดา ที่มีความปรารถนาดี รวมทุกขรวมสุข  สามารถเขาไปในโลกแหงความคิด ความรูสึกของ
นักเรียนแตละคนได 

2. การจัดกระบวนการเรียนการสอน  สงเสริมใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน
การสอน โดยครูพยายามจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดกระทําดวยตนเอง และมีโอกาสเรียนรูมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งสิ่งที่ลืมไมได คือ ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล บทบาทของครู
จะเปนผูคอยใหความชวยเหลือ แนะนํา ใหขวัญกําลังใจ เพ่ือใหนักเรียนไดสมหวัง และมีพลังใน
ผลสําเร็จแหงการเรียนของตนเอง และสงเสริมใหนักเรียนคิด และทํางานรวมกันเปนกลุม เพ่ือ
สรางบรรยากาศความรวมมือ เปนมิตร ไววางใจและเอื้ออาทรตอกัน 

3. การจัดหองเรียนและวัสดุอุปกรณ เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอน จากการ
เรียนภายในหองเรียนแคบๆ ไปเรียนใตรมไม สนาม หรือสถานที่ อ่ืนๆ ที่ทําใหมีชีวิตชีวา      
และเกิดการเรียนรูมากขึ้น พยายามใชสื่อการสอน และอุปกรณที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียน และเรียนดวยความสนุกสนานยิ่งขึ้น  วิชาบางวิชาที่นักเรียนบางคนเห็นวาเปนเรื่องที่
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4. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให
นักเรียนไดมีโอกาสแสดงออกและเขารวมทุกคนตามความถนัด และความสนใจอยางตอเน่ือง
และเสรี เชน ดนตรี กีฬา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  ควรมีสถานที่ และอุปกรณนักเรียนได
ฝกซอม เลน และเขารวมอยางอิสระ ซึ่งจะมีผลทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความสมบูรณ
ครบทุกดาน จัดหองสมุดใหเปนโรงเรียน โดยใหมีสถานที่กวางขวาง และมีวัสดุครุภัณฑเพียงพอ
สําหรับใหนักเรียนดวยตนเอง เปดบริการใหนักเรียนไดใชมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนแบบหองโลงใน
บริเวณระเบียง  ใตถุนอาคาร ซุมศาลา หรือใตรมไมก็ได  จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมงานวิชาการใน
โอกาสตางๆ เชน งานนิทรรศการของโรงเรียน สัปดาหหองสมุด ฯลฯ เพ่ือสงเสริมใหตนเองและ
สังคม รูจักหาเทคนิคหรือกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียนมาชวยเสริม มาชวย
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเพ่ือลดความเบื่อหนาย ซ้ําซากจําเจ 
 การจัดสภาพส่ิงแวดลอมทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดสภาพดังกลาว ไดแก การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค สงเสริมความสามารถของแตละบุคคลให
นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอนแลวดําเนินกิจกรรมดวยความเปนกันเอง  ใหเกียรติ
ซึ่งกันและกันสงเสริมการเรียนเปนกลุมชวยกันคิดชวยกันทําระหวางผูสอนและผูเรียน 
 วิชัย  วงษใหญ (2537 : 119)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลและสงผลทําให
บรรยากาศในชั้นเรียนมีลักษณะที่สงเสริมหรือขัดขวางการเรียนรูของผูเรียน ครูผูสอนตอง
คํานึงถึงอยูตลอดเวลา ในการจัดกระบวนการการเรียนการสอน คือ 

1. การรวมมือและการแขงขันของผูเรียน ประกอบดวย บรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียน
รวมมือกันแกปญหาการใชแรงเสริมหรือรางวัล 

2. ลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูสอนจะมีอิทธิพลตอการเรียนของผูเรียน 
3. ความรวมมือระหวางผูสอนกับผูเรียน คํานึงถึงวัตถุประสงคการเรียนเปนหลัก

สําคัญ 
4. ความรูสึกและเจตคติของผู เรียนที่ มีตอกลุมเพื่อน ผูสอน และโรงเรียนจะมี

ผลกระทบตอการเรียนรู 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539 : 9-17)  ไดเสนอแนว
ทางการสรางบรรยากาศ และส่ิงแวดลอม ที่ชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ และมีแรงจูงใจ
ในการเรียน คือ 

1. การสรางความเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียน และระหวางนักเรียนกับนักเรียน 
เชน การจัดที่นั่งเปนกลุม แผนที่นั่งของนักเรียน 

2. การย้ิมแยมแจมใส แสดงอารมณดี 
3. ใชคําพูดที่แสดงความเมตตา ไมใชวาจาเยาะเยยถากถางนักเรียน หรือใช อํานาจ

ขมขูใหนักเรียนกลัว ครูควรสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียน ใหคํา “ชม” มากกวา “ติ” 
4. ใหความรักความอบอุน นักเรียนทุกคนควรจะมีความรูสึกวา ตนเปนสวนหนึ่งของ

หมูคณะ เปนที่รักและยอมรับของครูและเพ่ือนๆ ครูจะตองเปนผูสรางความสัมพันธอันน้ี โดย
ตองพยายามรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

5. ใหความเขาใจ และเห็นอกเห็นใจ  โดยครูตองเอาใจใส และสอนนักเรียนใหอยู
ดวยกันอยางราบร่ืน ไมขมเหงซึ่งกันและกัน 

6. ใหความยุติธรรม มีการปฏิบัติตอนักเรียนทุกคนดวยใจเปนกลางไมมีอคติอยาง
สมํ่าเสมอ ตองพยายามควบคุมอารมณใหได พรอมที่จะใหความชวยเหลือแกนักเรียนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน 

7. ใหความไววางใจและยกยอง ใหนักเรียนทํางานหรือทํากิจกรรมตามที่กําหนด หรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยครูเปนที่ปรึกษา ใหนักเรียนมีอิสระในการทํางาน เขาใจตนเอง 
รับผิดชอบตนเอง และเรียนรูดวยตนเอง 

8. มีความไวในการรับรูอารมณตางๆ ของนักเรียน เชน ในขณะที่ครูกําลังสอน เม่ือ
สังเกตเห็นวานักเรียนไมสนใจ ครูก็อาจจะเปลี่ยนกิจกรรม หรือเปลี่ยนเทคนิคการสอน เพ่ือใหทุก
คนหันมาสนใจในบทเรียนตามเดิม 

9. มีการยอมรับนับถือ ครูเห็นคุณคาในตัวนักเรียน ยอมรับวานักเรียนเปนบุคคล
สําคัญมีคุณคาและสามารถเรียนได ใหโอกาสแสดงความรูสึกโดยใชวิธีสอนตางๆ เชน บทบาท
สมมติ การใชละครชีวิตจริง หรือการสรางสถานการณจําลอง 

10. ใหนักเรียนทุกคนมีบทบาทในการสรางความดี ใหนักเรียนที่เกงชวยสอนใหแก
นักเรียนที่เรียนออน 

11. ไมแสดงพฤติกรรมซ้ํา ครูตองพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนไมทําใหซ้ําๆ กัน
เปนประจํา เพราะจะทําใหเกิดบรรยากาศที่นาเบื่อหนาย 
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12. ใหแรงเสริมหรือรางวัล ควรมีการใหกําลังใจแกนักเรียนที่มีจุดเดนดานตางๆ อยาง
ทั่วถึงและตามความเหมาะสม เชน  ชมเชยนักเ รียนที่แสดงพฤติกรรมการชวยเหลือ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม เพราะจะทําใหผูไดรับการชมเชย มีความ
ภาคภูมิใจนักเรียนคนอ่ืนๆ ก็จะไดเห็นแบบอยางที่ดี เปนตน 

ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ใหผูเรียนได
มีการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะคานิยมใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค การเรียนการสอน
นั้นมีองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอมในการเรียนที่ละเอียดออน และมีความสําคัญเทาเทียมกัน
กับเน้ือหาวิชา และจุดประสงคการเรียน  ผูสอนจะตองพิจารณาเลือกใชสภาพสิ่งแวดลอมในการ
เรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  การสรางสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีในการเรียนการสอนนั้น คือ 
บรรยากาศที่ยกยอง และสงเสริมความสําคัญของผูเรียน  มีความรูสึกรวมสมัยขจัดชองวาง
ระหวางกันและกัน ใหความเปนอิสระ และใชความสามารถของผูเรียนมาเปนประโยชนในการ
ฝกอบรม ทาทีและพฤติกรรมของผูสอน จะตองแสดงออกวาผูสอนมีความปรารถนาดี ยกยอง
และนับถือ สนใจปญหาของผูเรียนตลอดเวลา จึงเปนการสรางบรรยากาศแหงความไววางใจซึ่ง
กันและกัน  ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนหลัก มากกวาความตองการของ
ผูสอน 
 
 

4.2  เทคนิคและวิธีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
 ปจจุบันการศึกษาสภาพแวดลอมในโรงเรียน จัดไดวาเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจอยาง
กวางขวาง เพราะผลท่ีไดจากการศึกษาสภาพแวดลอมโรงเรียนจะทําใหผูบริหาร ครู อาจารย 
และบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝายของโรงเรียนเขาใจลักษณะ และสภาพที่แทจริงของโรงเรียนที่
รับผิดชอบอยูมากขึ้น และจะไดมีขอมูลที่สําคัญไปใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหมีสภาพ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม กอใหเกิดการพัฒนามวลสมาชิกในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ระยะที่ผานมาไดมีนักการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับอ่ืนๆ ไดคิดคนเทคนิควิธีการท่ี
จะใชในการประเมินสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเปนจํานวนมาก 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2529 : 22) ไดประมวลเทคนิควิธีการศึกษาสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา และไดสรุปวามี 3 วิธีดังนี้ 

1. วิธีศึกษาภาพพจนของสถานศึกษา ( the image approach) กระทําไดโดยให
สมาชิกในสถานศึกษารายงานความรูสึกความประทับใจเก่ียวกับสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู 
เคร่ืองมือที่นิยมในการศึกษาแบบนี้ ไดแก 
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 ดัชนีลักษณะของสถานศึกษา โดยเปนเครื่องมือสําเร็จรูปประกอบดวยขอคําถาม 
30 ขอ ใหผูตอบพิจารณาวาแตละขอ “ถูก” หรือ “ผิด” ไปจากลักษณะของสถานศึกษาที่สังกัดอยู 

 มาตราสวนประเมินคาสภาพแวดลอมสถานศึกษา ซึ่งจะสอบถามครอบคลุม
เน้ือหาเก่ียวกับ ลักษณะของนักศึกษา 5 ประเภท คือ นักศึกษาสามารถนําความรูจากการศึกษา
ไปปฏิบัติได (practicality) นักศึกษารูจักติดตอสัมพันธกับชุมชน (community) นักศึกษารูจัก
ตระหนัก และสํานึกในหนาที่ของตนเอง (awareness) นักศึกษาเปนผูมีระเบียบแบบแผน และ
ปฏิบัติตัวไดเหมาะสม (propriety) และนักศึกษาเปนผูใฝรูคนควา และแสวงหาความรูอยูเสมอ 
(scholarship) 

2. วิธีศึกษาคุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษา (the student characteristics 
approach) การศึกษาวิธีนี้ทําไดโดยใหนักศึกษาแตละคนตอบแบบสอบถามบรรยายถึง
คุณลักษณะของตัวเอง แลวนํามาหาคาคุณลักษณะของนักศึกษาสถาบันน้ันๆ โดยมีความเชื่อวา
คุณลักษณะสวนตัวของนักศึกษาจะถูกกําหนดหรือแตงเติมเสริมสรางโดยสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา 

3. วิธีศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนส่ิงเรา (the stimulus approach) การศึกษาวิธีนี้ทํา
ไดโดยกระตุนใหนักศึกษาแสดงพฤติกรรม กิจกรรมหรือลักษณะตางๆ ออกมาโดยมี
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาเปนสิ่งเรา  การศึกษาวิธีนี้ แอสติน (Astin อางถึงใน ผกาทิพย 
เกษรากุล, 2524 : 11) เชื่อวาสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 4 ประเภท คือ สภาพแวดลอมดาน
อาคารสถานที่ สภาพแวดลอมดานการเรียน สภาพแวดลอมดานกลุมเพ่ือน และสภาพแวดลอม
ดานการบริหาร จะเปนส่ิงเราใหนักศึกษากระทํากิจกรรม หรือแสดงพฤติกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรม
หรือพฤติกรรมเหลาน้ี จะเปนตัวชี้ลักษณะสภาพแวดลอมของสถานศึกษาได (บรรหาร เทียม
เมฆ, 2546 : 10-24) 

หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของโรงเรียน                   
(พรชัย สมพงษพันธ,2546 : 20-22) 

1.  ประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหครู อาจารย นักเรียน และบุคคลอ่ืนๆ ในโรงเรียน
ไดมีความรูในเรื่องตอไปน้ี 
 1.1  ความเขาใจเก่ียวกับระบบนิเวศ 
 1.2  ความสัมพันธขององคประกอบตางๆในระบบนิเวศ 
 1.3  ประโยชนของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่มีตอเขาทั้งหลาย 
 1.4  ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1.5  ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอการดํารงชีวิต 
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     2.  การบํารุงรักษาโรงเรียน ดังนี้ 
  2.1  การดูแลรักษาอาคารเรียน 
  2.2  การรักษาความสะอาด เชน การจัดประกวดหองเรียนสะอาด 
  2.3  การจัดใหมีระบบระบายน้ํา 
  2.4  การรณรงคตอตานการทิ้งขยะ 
  2.5  การดูแลรักษาตนไม 
 3.  การปรับปรุงใหดีขึ้น เชน การปลูกตนไมยืนตน สวนสมุนไพร ปลูกสวนปา ตนไม
ในวรรณคดี  
 4. การใชกฎระเบียบของโรงเรียน เพ่ือการควบคุมการปฏิบัติของบุคคล จําเปนตอง
ใช กฎสํ าหรับผู ข าดสา มัญสํ า นึก ในการรับผิดชอบตอการอ นุรั กษ สิ่ ง แวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของโรงเรียน 
 บทบาทการเสริมสรางความเขาใจของโรงเรียน (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 
2544 : 1-10) จะเร่ิมจากการเปนโรงเรียนตัวอยาง ที่เปนแบบอยางของสถานที่ที่มีการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมที่ดี และเปนแบบอยางในการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ 
 กิ จ ก ร รม ใ ดที่ นั ก เ รี ย น  มี ส ว น ร ว ม ได ใ น ก า ร  อ นุ รั กษ สิ่ ง แ ว ดล อ ม แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การดูแลรักษาความสะอาด การปลูก ดูแลและรักษาตนไม สวนแหลง
น้ํา การพัฒนาโรงเรียน จะทําใหนักเรียนรูสึกวาเขาเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน รูสึกรักโรงเรียน
และเอาใจใสดูแลรักษาโรงเรียนของเขาใหอยูในสภาพดีเสมอ และจะชวยใหเกิดนิสัยที่ดีที่จะ
นําไปปฏิบัติตอครอบครัวและชุมชน รูสึกรักครอบครัวและชุมชน และหาทางพัฒนาครอบครัว
และชุมชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดี 
 นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะเสริมความเขาใจและตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรโดยเฉพาะพลังงาน เน่ืองจากเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอทุกกิจกรรมการผลิต
และการบริโภค และปญหามลพิษสวนใหญ ลวนเกิดจากกิจกรรมการจัดหา การแปรรูป จัดสง
การผลิต และการใชพลังงานทั้งสิ้น 
 เม่ือมีการใชพลังงานอยางรูคุณคา และความจําเปนจะชวยลดความเสียหาย  และ
ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางมาก และจะสงผลใหมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอคุณภาพชีวิตที่ดี
ของทุกคนดวย 
 ดังน้ันโรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงความเขาใจที่ถูกตองแกเยาวชน  อัน
จะเปนรากฐานของการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพที่จะเปนปจจัยสําคัญ 



                 EF 323 134 

 โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม (Social System) ซึ่งประกอบดวย สถาบัน
ตางๆ ที่มีบทบาทตางๆ กัน แตมีปฏิสัมพันธตอกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนารวมกันของ
ระบบสังคมน้ัน โดยแตละสถาบันประกอบดวยองคกรที่เปนที่รวมของกลุมบุคคลท่ีมีการกําหนด
บทบาทและหนาที่ตางๆ กัน มีความสัมพันธและรวมมือกัน อยางมีระบบแบบแผน 

1)  เพ่ือปฏิบัติหนาที่ขององคกรใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2)  เพ่ือใหไดมาซ่ึงความสําคัญและอํานาจขององคกร 
โครงการจัดการดานสิ่งแวดลอม เปนเครื่องมือที่จะชวยใหมีการนําระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมไปถือปฏิบัติอยางจริงจัง โดยกําหนดใหมีการบอกถึงวา การท่ีจะทําใหนโยบาย
สิ่งแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรใหประสบความสําเร็จไดนั้น ควรจะมีกิจกรรม
อะไรหรือทําอยางไรพรอมกับกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบสําหรับแตละกิจกรรมดวย อัน
เปนการแปลงเปาหมายดานสิ่งแวดลอมมาเปนการกระทํา 

การที่ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจะสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองใหสามารถลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยลงไดนั้น จําเปนตองพ่ึงหรือขึ้นอยูกับการทํางานที่ประสบ
ความสําเร็จของโครงการดานสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางระบบ
การจัดการส่ิงแวดลอมและโครงการจัดการดานสิ่งแวดลอมไดดังนี้ 

1.  โครงการ (Program) เปนกิจกรรมที่มีจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของการนําไปปฏิบัติ 
ในขณะที่ระบบ (System) เปนสิ่งที่ไมมีจุดส้ินสุดของการนําไปปฏิบัติ 

2.  โครงการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดลอมจะธํารงตอไปหรือไม ก็ขึ้นอยูกับการมีโครงการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมที่ประสบความสําเร็จ และตองเปนโครงการที่มีความตอเนื่องโดยมีการ
เริ่มตนโครงการใหม เม่ือโครงการเกาถึงจุดส้ินสุด 

3.  ความสําเร็จในการดําเนินงานของแตละโครงการจะสงผลใหกิจกรรมผลิตภัณฑ
หรือบริการขององคกรมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ลดนอยลงไปเรื่อยๆ 

ในขอกําหนดของ ISO 14001 ไดบังคับใหองคกรตองมีหนึ่งหรือมากกวาหน่ึงโครงการ 
ซึ่งจํานวนของโครงการดานสิ่งแวดลอมจะขึ้นอยูกับขอพิจารณาตางๆ ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมที่ไดกําหนดไว 
2.  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่มีนัยสําคัญ 
3.  ขอบขายของการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอมไปถือปฏิบัติ 
4. ขนาดขององคกรและจํานวนของหนวยงานที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

โครงการจัดการดานสิ่งแวดลอมควรมีลักษณะที่ดี ดังนี้ (เทวินทร สิริโชคชัยกุล,2542 : 323) 
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 4.1  มีลักษณะการทํางานเปนทีมแบบขามหนาที่งาน (Cross - Function Team) 
โดยนําผูที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการปฏิบัติงานของเขาซึ่งอาจอยูตาง
หนวยงานกัน 

 4.2  มีความสมบูรณของวิถีทางหรือแผนการปฏิบัติการที่จะทําใหวัตถุประสงคและ
เปาหมายบรรลุ เชน สมาชิกในทีมทุกคนมีความรูและความเขาใจในกิจกรรมที่ตองทํา หรือรูวา
ถาจะใหบรรลุผลตอง/ควรทําอยางไร 

 4.3  มีตารางกํากับจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดของแตละกิจกรรม 
 4.4  มีจุดควบคุม (Control Points) ของโครงการ เชน กําหนดใหทีมมีการเสนอ

ความคืบหนาตอคณะกรรมการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมทุกๆ เดือน เปนตน 
 4.5  มีทรัพยากรที่เพียงพอตอการดําเนินงาน 
 4.6  มีการปรับปรุงแกไขแผนงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ระหวางการดําเนินโครงการ เชน มีปจจัยอ่ืนเพิ่มเติมซ่ึงมีผลกระทบตอโครงการ 
 4.7  มีการจัดทําโครงการไวเปนเอกสารเพ่ือเปนประโยชนในดานความรู การ

ติดตามผล และการสื่อสาร (พรชัย สมพงษพันธ, 2546 : 20-22) 
 
การพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตองคํานึงถึงหลัก  4 ประการ 
1. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อาจดําเนินการโดย 

  จัดสถานที่ตัวอาคาร และสภาพแวดลอมใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
  ม่ันตรวจสอบอาคารเรียนและสภาวะแวดลอม 
  มีปายเตือนการจราจร 
  จัดอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เชน เคร่ืองมือดับเพลิง 
  จัดการเรียนการสอนดานสวัสดิการศึกษา 

2. ความปลอดภัยจากโรคติดตอ ตองดําเนินการในเรื่อง 
  คุณภาพน้ําด่ืม 
  ควบคุมการจัดและจําหนายอาหารกลางวัน 
  จัดใหมีหองน้ําสะอาดมีถังรองรับขยะมูลฝอย 
  มีระบบระบายน้ําทิ้ง มีวิธีการควบคุมปองกันแมลงและสัตวนําโรค 

3. ความรมร่ืนสวยงามและความสะดวกสบาย 
  การตกแตงอาคาร บริเวณสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
  การทําสวนหยอม ปลูกไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ 
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  มีสนามเด็กเลน สนามกีฬา หองพยาบาล 
  มีที่นั่งสําหรับพักผอน 

4. ความเหมาะสมกับการพัฒนาการทางรางกาย 
  การจัดโตะเรียนใหพอดีกับขนาดรางกาย 
  การจัดแสงสวางและการระบายอากาศที่พอเพียงในหองเรียน 
  การจัดที่ออกกําลังกายและที่เลนกีฬา 
  การมีเคร่ืองกีฬาที่เหมาะสมกับวัย    

ผูบริหารโรงเรียน จะตองรับผิดชอบดูแลในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามแนวทางที่
พึงปรารถนาของประเทศชาติ และประชาชนตองมีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมซ่ึงเปน
นโยบายของรัฐบาล และหนวยงานตนสังกัดที่สั่งการลงมาสูระดับปฏิบัติ คือ โรงเรียน การพัฒนา
สิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องจําเปนที่ผูบริหาร จะตองรับรูและใหความสนใจเปนพิเศษ ถึงแมวาจะ
ไมใชภารกิจหลักในการบริหารงานของโรงเรียนก็ตาม แตจะตองมีการดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดไวทั้งในระดับชาติ ระดับกลุมโรงเรียน และระดับ
โรงเรียน ตามกรอบงาน ดังตอไปน้ี 

1. การสนับสนุนหรือดําเนินการพัฒนาครู และบุคลากรอ่ืนๆ ใหมีความรู ความ
เขาใจและมีจิตสํานึก ในความจําเปนที่จะตองอนุรักษ พัฒนา ปองกัน และแกไขสิ่งแวดลอมทั้งใน
โรงเรียน ชุมชน 

2. การพัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียนใหรมร่ืน สวยงาม สะอาด            ถูก 
สุขลักษณะและปลอดภัย 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสอดแทรกบูรณาการเรื่องสิ่งแวดลอม
เขากับการเรียนการสอนปกติ และจัดกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเสริมหลักสูตร 

4. การเปนผูนํา และรวมมือกับชุมชนในการอนุรักษพัฒนา ปองกันและแกไข
สิ่งแวดลอมของชุมชน 

5. การประสานงานกับหนวยงานอื่น ในการดําเนินงานอนุรักษพัฒนาปองกันและ
แกไขสิ่งแวดลอมทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

กลยุทธในการพัฒนาการปฏิบัติงานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 63-64) ใหแนวทางการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนวา มีองคประกอบที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. คานิยมและเจตคติที่ ดีตอ สิ่งแวดลอมของผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน        

และชุมชน 
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 1.1 ผูบริหารโรงเรียน ตองยอมรับวากิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาเปนกิจกรรมที่สําคัญ จําเปนในการปลูกจิตสํานึก และสรางจิตสํานึก และเจตคติที่ดีตอการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะสงผลตอการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม  ดังน้ัน 
ผูบริหารจึงตองทําหนาที่เปนผูนําและสนับสนุนการดําเนินงานอยางจริงจัง 
 1.2 ครูผูสอน ตองมีความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอม มีความรู ความเขาใจ
กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา สามารถบูรณาการกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษากับกลุมประสบการณตางๆได   
 1.3 นักเรียน ตองไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมศึกษา มีโอกาสในการวิเคราะหปญหา และรวมกําหนด แผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่จะปฏิบัติในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 
 1.4 ชุมชน ตองมีความตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน ใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาอยางจริงจัง มีโอกาสในการรวมกําหนดแผนงาน 
โครงการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับโรงเรียน 
 2. การทํางานเปนทีม การพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนจะสําเร็จไดดีดวยการ
ทํางานเปนทีม คณะทํางานตองรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงาน ผูรวมทีมทุกคน ตองเขาใจ
วัตถุประสงคและกิจกรรมตรงกัน มีโอกาสรวมคิด รวมทํา และทีมทํางานควรสอดคลองประสาน
สัมพันธกันทุกระดับ 
 3. การนิเทศติดตามผล มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะตองมีการนิเทศติดตามผล ทั้งน้ี
เพ่ือความกาวหนาของงาน และจะไดทราบถึงความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน 
โดยผูบริหารโรงเรียน ควรทําหนาที่เปนผูนิเทศแกครูภายในโรงเรียน 
 4. ความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน ทั้งองคกรรัฐ และเอกชน ในการพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม รวมทั้งการสนับสนุนดานตางๆ อันจักเปนการรวมแรง 
รวมใจเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมที่แทจริงและยั่งยืน 
 การพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน เปนภารกิจที่จําเปนที่โรงเรียนจะตอง
ดําเนินการใหบังเกิดประสิทธิผล เคร่ืองบงชี้ถึงความสําเร็จ ในการพัฒนาที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 
ไดแก 

1. จัดโรงเรียนใหเปนสถานที่รื่นรมย สะอาดสดชื่น และสวยงาม ทั้งบริเวณโรงเรียน 
อาคารเรียน ในหองเรียน เพ่ือสรางความรูสึกที่ดีแกนักเรียน 
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2. มีการบูรณาการ ระหวางกลุมประสบการณตางๆ เชน เรียนสิ่งแวดลอมโดยใชงาน
ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร ภาษาไทย ฯลฯ เพ่ือใหเด็กไดเขาใจสิ่งแวดลอมศึกษาที่แฝงอยูในวิชา
ตางๆ 

3. มีการวางแผนในการทํางาน หรือในการเรียนการสอนรวมกัน เพ่ือเด็กจะไมมีงาน
หรือการบานมากเกินไป 

4. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูระหวางครูอยางสมํ่าเสมอ 
เปาหมายของการพัฒนาการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 

   การพัฒนาสถานศึกษามีเปาหมายที่จะใหสถานศึกษาทุกแหง ไดพัฒนาองคประกอบ 
4 ดาน คือ 

1. ดานอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยมีเปาหมายท่ีจะใหอาคารเรียนมีหองเรียน
เพียงพอกับปริมาณของนักเรียน ครุภัณฑประเภทโตะ มาน่ังเพียงพอ อยูในสภาพที่ดี มี
หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุด 
หองพยาบาลสําหรับนักเรียนที่เจ็บปวย รวมตลอดทั้งโรงฝกงานที่มีอุปกรณเหมาะสม สถานที่
รับประทานอาหารกลางวัน สถานที่ประชุม หองทํางานของครู-อาจารย เจาหนาที่ และหองน้ํา 
หองสวม ที่สะอาดเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

2.  สถานที่ในโรงเรียนมีที่นั่งและบริเวณพักผอนของนักเรียน มีบริเวณใหนักเรียนได
เลนกีฬา และอุปกรณการกีฬาอยางเหมาะสมสวยงาม ถนนภายในบริเวณอยูในสภาพดี 
ปราศจากฝุนละออง มีสถานที่ที่จัดกิจกรรมนักเรียน จัดระบบการกระจายเสียงและระบบ        
สื่อสารที่เหมาะสม มีที่ตอนรับผูปกครอง และบริเวณจอดยานพาหนะที่เหมาะสม 

3. สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน มีความรมร่ืนสวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความ
ปลอดภัยโดยจัดใหมีตนไมดอก ไมประดับรมร่ืนสวยงาม มีการตกแตงบริเวณใหนาอยู นาเรียน 
บริเวณสถานศึกษาสะอาดเรียบรอย มีถังกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล มีปายชื่อบอกทางอาคาร 
สถานที่ รวมทั้งมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกตอง 

4. มีน้ําด่ืม น้ําใชที่มีคุณภาพเหมาะสม มีปริมาณพอใชตลอดป โดยสถานศึกษาจัดนํ้า
ด่ืมสะอาดใหนักเรียนด่ืมคนละอยางนอย 1 ลิตรตอวัน มีน้ําใชเพียงพอ มีน้ําเพ่ือการเกษตร
ภายในโรงเรียน มีแหลงน้ําหรือที่กักเก็บน้ําในสถานที่ดีและเหมาะสม 

การปฏิรูปการศึกษากับการพัฒนาการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมการ
ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาโดยมุง
พัฒนาสถานศึกษาใน 4 องคประกอบ คือ การปฏิรูปอาคารเรียนและอาคารประกอบ สถานที่ใน
โรงเรียน สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน น้ําด่ืมนํ้าใช รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาอาคาร
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1. ดานอาคารเรียน มุงเนนที่จะใหสถานศึกษามีหองเรียนเพียงพอ เหมาะสม โตะ   
มาน่ัง อุปกรณการเรียนเพียงพอ และมีสภาพที่ดี 

  มีหองปฏิบัติการทางภาษาที่มีอุปกรณที่ใชงานไดดี และมีโปรแกรมการสอน
ภาษาที่เหมาะสม ใชการได 

  มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่มีอุปกรณพรอม หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ใช
การไดดี และเพียงพอกับนักเรียนที่เรียน มีโปรแกรมที่เหมาะสม 

 มีหองสมุดที่มีหนังสือที่เหมาะสม เพียงพอกับปริมาณจํานวนนักเรียน 
 มีสถานที่พยาบาลนักเรียนที่เจ็บปวย มีครู หรือพยาบาลดูแล และมีอุปกรณปฐม

พยาบาลเพียงพอ 
 มีโรงฝกงานที่มีอุปกรณเหมาะสม มีการบํารุงรักษาใหใชการไดดี 
 มีที่รับประทานอาหารอยางเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ 
 มีสํานักงานสําหรับปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และอุปกรณที่เหมาะสม     ทันสมัย 
 มีหองสวมจํานวนเพียงพอ ใชการได มีความสะอาด ไมเสี่ยงอันตรายสําหรับ

นักเรียนหญิง 
 มีการทาสีและซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ใหอยูในสภาพที่ดีรวมทั้ง

มีที่ประชุมนักเรียนเพียงพอเหมาะสม 
2. การพัฒนาสถานที่ สภาพที่พึงประสงค คือ ความสะอาด ความสวยงามเพียงพอ 

การออกแบบท่ีเหมาะสม มีทิศทางลมถูกตอง 
 มีที่นั่งและบริเวณพักผอนของนักเรียนเหมาะสมเพียงพอ 
 มีปายชื่อสถานศึกษาที่เหมาะสม ไมชํารุด ถนนภายในสถานศึกษาอยูใน

สภาพดี ไมทําใหเกิดฝุนละอองเขาในหองเรียน 
 มีสถานที่เลนกีฬาและอุปกรณกีฬาใหนักเรียน มีที่ตอนรับผูปกครองบริเวณ

จัดกิจกรรมนักเรียน สถานที่จอดยานพาหนะ 
3. การพัฒนาสิ่งแวดลอม สภาพที่พึงประสงค คือ ความรมร่ืน สวยงาม ปราศจาก

มลภาวะ มีความปลอดภัย 
 มีตนไม ไมดอก ไมประดับ รมร่ืน สวยงาม 
 จัดทําปายบอกทาง สถานที่ ประกาศ ขอเตือนใจ 
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 ตกแตงบริเวณใหนาอยู นาอาศัย ทั่วบริเวณสถานศึกษา สะอาด เรียบรอย
ทั่วถึงและการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

4. ดานน้ําด่ืม น้ําใช สภาพที่พึงประสงค คือ คุณภาพเหมาะสม ปริมาณพอใชตลอดป 
แหลงน้ําปอนเพียงพอ 

 จัดนํ้าด่ืมสะอาดใหนักเรียนคนละอยางนอย 1 ลิตรตอวัน 
 มีน้ําใช น้ําเพ่ือการเกษตร แหลงน้ําหรือที่กักเก็บน้ํา 

สรุปไดวา โรงเรียนมีปจจัยหรือองคประกอบหลักๆ อยูหลายประการ เชน 
1. หลักสูตร หมายถึง ประสบการณทั้งหลายที่โรงเรียนจัดให เพ่ือใหเด็กพัฒนาตาม

วัตถุประสงค อาจจะเปนหลักสูตรที่เปนลายลักษณอักษร หรือหลักสูตรที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
หรือหลักสูตรซอนเรน เชน กิจกรรมเสริมตางๆ ที่โรงเรียนจัดให 

2. ครูและบุคลากร เปนปจจัยสําคัญที่เปนตัวกระทํากับองคประกอบอ่ืนๆ ครูที่มี
คุณภาพ จะทําใหองคประกอบอ่ืนๆมีคุณภาพ รวมทั้งนักเรียนดวย ครูจึงเปนปจจัยชี้ขาดใน
ระบบการศึกษา 

3. นักเรียนเปนศูนยกลางของกิจกรรมทั้งหลายของโรงเรียน ภารกิจทุกอยางเปน
โรงเรียนมุงเนนที่จะพัฒนานักเรียนเปนสําคัญ 

4. แบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนบรรลุเปาหมาย อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก เปนองคประกอบที่จะทําใหการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนบรรลุ
เปาหมาย 

5. บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหวิถีชีวิตและ
กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การพัฒนาจิตใจ ตองใชสื่อที่เปนสภาพแวดลอมเปนสําคัญ เชนเดียวกันกับวัดปา ที่ใชปาในการ
พัฒนาจิตใจ องคประกอบเหลาน้ีจะตองเอ้ืออํานวยตอกันเพ่ือสรางสรรคพัฒนาการสูงสุดใหแก
นักเรียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น (ชัชวาล จันทรศรี, 2547 : 10-14) 
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